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INTRODUÇÃO

Â

Constituição Estadual de 1947
foi discutida e votada em um
clima político agitado. À frente
do Governo Estadual estava
Milton Campos, da UDN,
recém-eleito com a colaboração
de uma dissidência do PSD,
enquanto a maioria da
Assembléia Legislativa estava
nas mãos do PSD. UDN e PSD

eram os partidos mais fortes do Estado. A UDN
obtivera, em 1945, uma votação expressiva em
Minas para seu candidato à Presidência da
República, Eduardo Gomes, vitorioso inclusive na
Capital. Nessas circunstâncias históricas, é possível

Cad. ar. Legisl.. Belo Ho'izo"lc. v.6. ".1 1. p.3 - l83 . .iul.fdez. 2000

Consultores da Assem-
bléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.
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acreditar que a Assembléia Legislativa mineira, de
maioria pessedista, tendia naturalmente à auto-
afirmação e à autodefesa do Poder Legislativo em
face do Executivo, cujo titular não pertencia aos
quadros do PS.D.

Para um melhor entendimento dos temas que
dividiram o cenário político da Assembléia Es-
tadual Constituinte, cumpre fazer um rápido esboço
da situação econômica e política do País e de
Minas.

No âmbito nacional, por ocasião do início da
Segunda Guerra Mundial, a economia dependia
fortemente da exportação de matérias-primas e da
importação de produtos básicos, como petróleo e
feno, ou secundários, como papel e tecidos. As
oscilações de mercado produzidas pela guerra
trariam importantes efeitos sobre esse quadro. Por
um lado, tornou-se impossível a importação de
vários produtos necessários à atividade industrial.
Por outro lado, as pressões de consumo eram
crescentes e diversificadas, incentivadas pelo
aumento das receitas de exportação e pela política
cambial vigente. Assim, o aumento das rendas de
exportação, as dificuldades na importação, o
crescimento da demanda e a valorização dos
manufaturados combinavam-se de modo a
favorecer o financiamento da expansão industrial.

A mudança mais significativa consistia em
um novo tipo de intervenção do Estado na
economia, na qual assumia o papel de principal
investidor. Até então, sua atuação consistia em
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estimular a diversificação da produção agrícola e
em garantir o preço do café, além de conceder
financiamentos a juros baixos via Banco do Brasil
para incentivar a indústria. O esforço
industrializante, capitaneado pelo Estado, exigiu
transformações institucionais, executivas e
legislativas, para controle da produção e
distribuição das riquezas industriais, agrícolas e
minerais. No tocante à política econômica, o
governo patrocinou uma transferência de recursos
da exportação para a indústria.

Os anos de guerra marcaram uma etapa
fundamental na definição dos novos rumos do país,
seja pela importância que começou a ganhar a
indústria, seja pelo papel que passou a desempenhar
a tecnocracia, como agente econômico e político. O
Brasil empreendia uma modernização capitalista à
sua maneira e com os meios disponíveis, planejada
e imposta por uma ditadura, e não pela existência
de uma burguesia urbana e forte.

No cenário mineiro, no final da década de
1930, a situação econômica era de crise
generalizada. A exportação de café entrara em
declínio, a produção industrial era irrisória e boa
parte da produção mineral saía do .Estado de forma
clandestina. Em 1940, Minas Gerais possuía uma
população predominantemente rural, vinculada ao
setor agropecuário, e tinha grandes deficiências de
comunicação e transportes, contando apenas com
um mercado regional de alimentos.

Por força da Revolução de 1930 e,
especialmente, após o Estado Novo, começaram a
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se operar profundas transformações no papel do
Estado. Em Minas, a classe política tradicional,
dominada pelos "coronéis" e pelos bacharéis,
começou a ser deslocada por uma nova elite
governamental representada pelos indivíduos de
formação técnica em aliança com os militares. O
padrão de acumulação, até então agrário-
exportador, dava lugar a um modelo urbano-
industrial. Mas, embora o governo tenha posto em
prática uma verdadeira política de promoção e
atração de indústrias, o resultado, no início, não
correspondeu às expectativas dos planejadores
devido à ausência de mercados consumidores e à
precariedade dos transportes para os maiores
centros urbanos do país. Em 1946, quando se
instalava a Assembléia Nacional Constituinte, a
situação da economia mineira era crítica,
acentuando o atraso em relação ao Estado de São
Paulo, que absorvia de forma crescente a expansão
industrial e os emigrantes mineiros.

O período histórico, dentro do qual se reuniu
e deliberou, com funções constituintes, a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, em 1947,
é geralmente definido como de redemocratização
do país. Após o longo período ditatorial que
caracterizou o Estado Novo, assistiu-se, a partir de
1945, à concessão de anistia aos presos políticos; à
criação e legalização de novos partidos políticos,
inclusive o Partido Comunista do Brasil; ao fim da
censura dos meios de comunicação; à convocação
de uma Assembléia Nacional Constituinte e de
eleições para a Presidência da República e a outras
medidas de cunho liberalizante. Cabe ressaltar a
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grande influência exercida na configuração desse
clima liberalizante pela vitória dos Aliados na TI
Guerra Mundial, assim como pela dependência do
Brasil em relação aos Estados Unidos e à Inglaterra.

No entanto, seguindo a tradição brasileira de
limitar os conflitos e privilegiar a composição de
interesses entre as frações burocráticas e políticas
de grupos dominantes, a transição liberalizante não
apontou para um rompimento com o passado
recente da ditadura. De fato, todo o arcabouço
social e a estrutura sindical corporativa, que vinham
alicerçando nossas relações de classes desde a
Revolução de 1930, permaneceram intactas na fase
de redemocratização, iniciativa da própria ditadura.
Sintomaticamente, o Presidente da República
ungido pelas urnas em 1945 fora Ministro da
Guerra da ditadura, o General Dutra.

A compreensão mais completa do papel de
Minas no contexto histórico e político do regime da
Constituição de 1946 exige uma reflexão sobre sua
posição dentro do esquema de dominação da região
centro-sul sobre as demais regiões do país. Dessa
forma, costuma-se afirmar que, embora localizada
na região geopolítica dominante na federação,
Minas jamais teria ocupado uma posição
privilegiada, permanecendo subordinada aos
interesses econômicos do eixo Rio-São Paulo. Algo
como se tal proximidade, articulada simul-
taneamente à distância socíoeconômica e cultural
em relação ao mesmo, possibilitasse a Minas uma
ambivalência, tornada criativa e dinâmica graças às
estratégias políticas de suas elites. Incrustada na
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História e na cultura de Minas, a ambigüidade é
algo bem explorado pelos estudiosos da política
mineira, que empregam também o termo centrismo,
com o qual pretendem realçar a posição mediana e
equilibrada dessa política. A política mineira ter-
se-ia constituído como uma espécie de argúcia da
História, capaz de transformar desvantagens
teóricas em benefícios práticos, o que lhe teria
permitido exercer durante muitos anos o papel
genérico de equilíbrio moderador no cenário
político nacional. Dessa forma, o centrismo ex-
pressaria a presença, na política e na totalidade das
relações sociais em Minas, de articulações muito
específicas e originais entre o tradicional e o
moderno, o atraso e o progresso, o estático e o
dinâmico.

A Revolução de 1930, ao pretender quebrar a
hegemonia oligárquica nos estados, favoreceu o
desenvolvimento da tecnocracia mineira como
força política importante, integrando-a numa
aliança política de alcance nacional. Mas, se no
plano nacional, a tecnocracia parecia forte, no
plano local, era visível a fragilidade da fração
tecnocrática diante do poder oligárquico. De fato, o
baixo nível de industrialização do Estado impedia o
crescimento da força política da burguesia
industrial e das organizações de trabalhadores
urbanos. Observa-se que o PTB mineiro per-
maneceu sempre residual, na maioria das vezes
como linha auxiliar do PSD. Assim, o grande
desafio que se apresentava aos dirigentes políticos
de Minas, era erigir um Estado moderno e
industrialista sobre uma coligação política na qual
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estavam fortemente representados interesses
agrários.

Desde que não caracteristicamente industria-
lizada e urbanizada, à formação econômico-social
que aqui se desenvolvia faltava o elemento
fundamental do populismo, sistema de dominação
política em consolidação: a emergência e as
pressões de um proletariado numeroso,
diversificado e denso, e de camadas médias típicas
de uma sociedade moderna. Tal fato iria reservar à
política mineira um peculiar papel dentro do
contexto nacional do populismo, atuando como
freio e resistência, ora através do PSD (empenhado
em moderar o pdpulismo por dentro), ora através da
UDN ( engajada na liquidação do populismo).

A configuração interna da Assembléia
Estadual Constituinte demonstrava o forte peso dos
partidos políticos conservadores. Juntas, as
bancadas do PSD, UDN e PR perfaziam 59 do total
de 72 deputados, tendo obtido 77,1 % do total de
votos apurados no Estado. Entre esses partidos, o
PSD destacava-se como o grande vitorioso nas
eleições.

Dados estatísticos sobre as eleições de 1947
demonstram uma grande vinculação dos deputados
à política municipal, tanto pela grande
concentração de votos de uma mesma zona eleitoral
em um ou dois candidatos, quanto pelo fato de a
maioria dos deputados já terem sido prefeitos,
vereadores ou possuírem vínculos familiares com
políticos nas regiões onde foram votados. Essa
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vinculação se fez marcante nos pronunciamentos
dos deputados nos trabalhos constituintes, muitas
vezes levantando em seus discursos questões e
conflitos de interesse municipal em detrimento do
debate de questões relevantes para a Constituição
Mineira.

O PSD era o partido com o mais alto
percentual de deputados vinculados à política
municipal, principalmente se considerarmos a
ocupação de cargos. A própria história do partido,
que congregava os grupos políticos que
colaboraram com Vargas e obtiveram grandes
oportunidades políticas durante o Estado Novo,
justificava tal vinculação.

Os deputados udenistas, antigetulistas,
partici-param ativamente da campanha de
redemocratização do país, e sua vinculação à
política municipal, embora presente, era fraca se
comparada à do PSD.

Apesar da forte dependência dos
parlamentares com a política municipal e com os
partidos políticos, havia um fraco sentido
ideológico e programático na política partidária,
que, em alguns municípios, se resumia a
enquadramentos à legislação eleitoral, pois a
disputa política se condicionava, muitas vezes, à
luta entre famílias locais. A lealdade partidária
vinculava-se muito mais a interesses particulares ou
familiares do que ideológicos.

Em depoimento a respeito dos partidos
políticos em Minas Gerais, Tancredo Neves, rela-
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tor-geral da Comissão Constitucional em 1947,
confessou que, por afinidades, deveria estar na
UDN, mas que, por conveniências da política local,
entrara para o PSD e que os dois partidos só se dife-
renciavam nas disputas de posições, não no aspecto
doutrinário.

A vinculação dos deputados à política
municipal, a ausência de diferenças ideológicas
entre os partidos, a existência de fortes oligar-
quias em luta pelo poder local e a limitação do
constituinte estadual em face da Constituição
federal ajudam a compreender melhor os trabalhos
legislativos durante a Constituinte de 1947.

A bancada do PSD, reunificada após as
eleições, usou a maioria de seus discursos para
atacar a política do governo Milton Campos, que
vinha substituindo prefeitos do PSD por homens de
confiança da UDN, desmantelando, desse modo, a
máquina eleitoral pessedista. Em seus discursos,
reivindicavam que as nomeações dos prefeitos se
dessem mediante critérios justos e não apenas
partidários.

O embate entre governo e oposição limitou-
se à luta pelo controle municipal, perdendo o
Legislativo Mineiro contato com as transformações
fundamentais que vinham ocorrendo no âmbito do
Estado. Ao contrário do que se poderia esperar,
pouco se debateu a questão da redemocratização do
país sob o aspecto da inserção de mudanças na
legislação constitucional. O tema serviu de pano de
fundo, em muitos pronunciamentos, para a
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manifestação de posições partidárias e opinativas
sobre o Estado Novo.

O parlamentarismo foi um tema que mereceu
destaque nas discussões da Comissão
Constitucional. Tendo sido introduzido pelo
Deputado Xenofonte Mercadante, foi barrado na
própria Comissão sob o argumento de
inconstitucionalidade, levantado por outros
deputados, em face da Constituição Federal de
1946, que consagrava o regime republicano e a
independência dos Poderes.

A limitação criativa dos constituintes
mineiros em decorrência da obediência à
Constituição Federal de 1946 pode ser constatada,
entre outras, nas palavras do Deputado Oscar
Corrêa, membro da Comissão Constitucional:

"Nossa obra é, assim, talvez, conservadora,
pela necessidade de não transpor lindes
obrigatórias, de não alargar esquemas rígidos, de
não exceder poderes conferidos, como os que,
poderes, esquemas e lindes, aos Estados traçou a
Constituição Federal." ( Anais da Assembléia
Constituinte de 1947, vol...p. 82).

Não se pode perder de vista que a grande
intervenção da União nos problemas e na
organização dos Estados-membros inviabiliza-
va qualquer autonomia legal destes. Também os
interesses das lideranças políticas e burocráticas
regionais não eram de molde a favorecer inovações
criativas. Naquela já distante década de 1940,0 que
estava sendo montado, pelo menos na região
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centro-sul do País, era um sistema de alianças
regionais com projeção nacional, visando ao
controle do nosso processo de desenvolvimento
socioeconômico, dentro de orientações e diretrizes
liberal-conservadoras. A esse projeto deveria
corresponder todo um arcabouço jurídico e
institucional, cuja chave era a crescente
transferência das decisões para o Governo federal,
com o objetivo de dar unidade, coerência e eficácia
ao referido projeto histórico. Dessa forma, a
Constituição Federal deveria naturalmente
funcionar como rígida moldura para as demais
Constituições Estaduais, as quais deveriam ater-se,
no essencial, às prescrições e à ordem
constitucional, tais como estabelecidas na Carta
Maior. A estrutura de divisões de poderes entre
União e Estados-membros nunca foi objeto de
questionamento sério e conseqüente em 1946,
limitando-se os constituintes estaduais a fazerem
uma certa transposição dos preceitos federais.

Buscando uma melhor inserção histórica,
passemos, pois, aos pronunciamentos dos
parlamentares sobre alguns dos temas mais
debatidos na Assembléia Estadual Constituinte de
1947.

DISCURSO PROFERIDO PELO
5W OSCAR CORRÊA
Projeto de Constituição

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr.
Deputado Oscar Corrêa.
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O SR. OSCAR CORRÊA - Sr. Presidente,
Srs. Deputados.

Inúmeras vezes me tenho honrado, subindo a
esta tribuna; nenhuma, porém, sob júbilo mais
justo, emoção mais intensa e responsabilidade mais
árdua. É que, se nas outras, vimos debater
problemas políticos, pragmáticos, partidários, nesta
objetivamos o assunto político por excelência, isto
é, o que interessa primacialmente ao homem como
cidadão da comunidade, desde que, não há negar, é
a política como na conceituação de Aristóteles, a
ciência mais importante, visto como "dentro do
Estado é que se realizam os fins mais elevados do
homem".

Obedecemos, com isso, a um impulso mais de
colaboração que de crítica, trazendo ao debate
constitucional a nossa contribuição modesta mas
leal, fruto do desejo único de, tanto quanto possível,
esclarecer motivos, fundamentar objeções e pugnar
por que tenhamos Lei Magna à altura dos destinos
de Minas Gerais.

(...)
Tivemos em vista, sobretudo, que a

Constituição deveria representar o instrumento apto
a fixar as diretrizes do momento, sem
impossibilitar, contudo, os avanços do futuro e sem
olvidar os ensinamentos do passado.

Um pensamento nos delimitou o campo de
atuação: o de respeito às normas traçadas
soberanamente na Constituição Federal, a que
devemos obediência estrita. E cabe-nos confessar
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que, muitas vezes, ao debate mais indagativo, à
investigação mais percuciente e séria, ela nos
surgiu incompleta, ou falha - digamo-lo sincera e
lealmente. Estamos, contudo, os constituintes
estaduais jungidos à sua autoridade, como o
matemático ao enunciado da tese na demonstração
dos seus teoremas.

Excelentes iniciativas, diretrizes mais
progressistas, inovações mais amplas, muitas delas
encontraram na Comissão o único obstáculo dos
princípios já fixados na Carta Magna Federal, que
tínhamos sempre à frente nos trabalhos subsidiários
dela a que nos entregávamos.

Nossa obra é, assim, talvez, conservadora,
pela necessidade de não transpor lindes
obrigatórias, de não alargar esquemas rígidos, de
não exceder poderes conferidos, como os que,
poderes, esquemas e lindes, aos Estados traçou a
Constituição Federal.

(...)
Esse "dogma cardeal" impôs-nos inúmeras

restrições: assim não fixamos inelegibilidade
(como outros anteprojetos de Constituições
Estaduais) para não incorrermos na incriminação de
incompetência, desde que nos termos da
Constituição Federal, art. 5°, n° XV, letra "a",
compete à União legislar sobre direito eleitoral.

E exclusivamente à União, pois não está o
dispositivo incluído na exceção do art. 6°, que trata
da legislação estadual supletiva ou complementar.
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Outro óbice encontrado na elaboração do
projeto foi, sem dúvida, o das condições do Estado,
e por que não dizê-lo, do País, e por que não ir mais
longe, do mundo.

A época é, em si, climatérica, de crise, de
mutações bruscas, das quais, na maioria, não
podemos prever as conseqüências, mesmo porque
quase nunca lhes desvendamos as causas.

O Brasil, principalmente, e Minas, muito
especialmente, atravessam dias difíceis. As
condições econômicas, agravadas por fatores vários
- dos quais as passadas incúria e imprevisão
administrativas não são os menos responsáveis -
as condições sociais, stricto sensu sujeitas a
injustiças dolorosas, mas infelizmente nem sempre
reparáveis desde logo, as condições políticas,
complexas e intrincadas, pelo jogo franco dos
partidarismos, tudo faz do ambiente, força
influenciadora ponderável nas deliberações a
tomar. Por mais, pois, que nos impessoalizemos, há
sempre qualquer coisa de pessoal, de momentâneo
nas resoluções tomadas. Aliás, faço justiça
salientando que, na Grande Comissão, nunca foi
isso argumento ao menos lembrado, e que sempre
norteou seus membros o alto interesse coletivo.

A conseqüência, porém, da atuação desses
fatores econômicos, sociais, políticos, é que o
Projeto, não podendo resolver, de vez, todos os
problemas que nos afligem, em muitos casos teve
de cingir-se ao outro extremo: não os atacar, não os
solver, embora tendo debatido a Comissão e
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reconhecendo que a Constituição não pode estar
sujeita às contingências da hora que passa.

Muitas, muitíssimas foram as sugestões que,
a esse respeito, recebemos; mas, em maioria, na
quase totalidade, concretizavam reivindicações de
classe, de grupos especiais. E como injustiça seria
amparar uns, olvidando outros, o Projeto, pode
dizer-se, não amparou a nenhum. Ficamos aqui, no
extremo, e ao contrário do conselho de Aristóteles
e dos latinos, na hipótese, no extremo está a virtude,
porque a injustiça seria abrir exceção.

Vamos, agora, Sr. Presidente, feitas essas
duas considerações generalíssimas, preliminares,
que são apenas duas das muitas a fazer-se, vamos
passar a duas ordens de considerações outras, em
que dividimos nosso trabalho. Na primeira,
enunciaremos, simples e sinteticamente, o
pensamento que acabou por concretizar-se no texto
do Projeto, em especial na parte em que pudemos
colaborar mais de perto - Município e
discriminação de rendas - tema bem mais de
exposição.

Na segunda, analisaremos, sucintamente
ainda - e o tempo é curto - os dispositivos que
nos parecem impugnáveis, fundamentando as
emendas que acaso julguemos devem sofrer; tema
bem mais de crítica.

(...)
Pois bem, Sr. Presidente. É hoje slogan que a

Constituição	Federal	é	de	tendências
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acentuadamente municipalistas. Se a Constituição
Federal o é, mais ainda se acentua nesse particular,
nosso Projeto.

Demonstremo-lo:

O art. 77 fixou as condições mínimas para a
criação de Municípios e o art. 78, de Distritos. Pois,
as condições fixadas foram as menos rigorosas
possíveis: assim, enquanto as Constituições de 91 a
35, artigos 95 e 58, determinavam um mínimo de
vinte mil habitantes, o Projeto fixou-o em dez mil;
a renda anual mínima que, em condições
financeiras e econômicas muito diferentes, fora
fixada pela Constituição de 35 em 80 contos, ficou
estabelecida no Projeto em cem mil cruzeiros, o que
equivale a reduzi-Ia.

Aqui tem lugar uma ponderação de ordem
geral: preocupação constante da Subcomissão foi,
tanto quanto possível, expungir do Projeto a
matéria não constitucional, que melhor ficaria na
lei ordinária. De feito, seria ele infindável
desenrolar de determinações não substanciais a
constitucionais: e despiciendamente, porque essa
augusta Assembléia deverá votar, já então com
requintes casuísticos, a lei de organização
municipal de que a Constituição deve dar apenas
esboço arquitetural. Não o conseguimos sempre,
entretanto forçoso é reconhecer.

A exigência de 200 moradias, não incluída na
Constituição de 35, se justifica pela necessidade da
existência de sede municipal razoável, desde que
nela se instalarão os serviços locais.
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As exigências relativas à criação dos Distritos

respeitam as imposições da Constituição de 35, e
apenas se elevou a renda mínima para dez mil
cruzeiros, dadas as atuais condições de vida no
Estado e no País, a nova discriminação de rendas e
os encargos que devem suportar.

Facilitando tanto quanto possível a criação de
unidades novas - sem desrespeito às condições
mínimas em que poderão elas viver e prosperar -
obedecemos à tendência acentuadamente criadora
que se faz notar em outros países e mesmo em
outras unidades da Federação e que é acentuada
indiscrepantemente pelos doutos.

Existe ainda um argumento de natureza
política, que merece ser salientado: a atuação mais
próxima dos Municípios e sua intervenção mais
íntima na vida municipal, interessando-se mais
diretamente na solução dos seus problemas, o que,
sem dúvida, aprimorará as nossas instituições
democráticas.

Mas, continuemos: onde se acentuou
maiormente aquela tendência foi no enunciado do
art. 79, referente à autonomia municipal, e de tal
maneira que ela foi concedida sem qualquer
restrição, de qualquer natureza.

O texto federal (art. 28, § 1°) dispusera que
"poderão ser nomeados" pelos Governadores do
Estado ou dos Territórios os Prefeitos das Capitais,
etc.
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Duas interpretações disputam a preferência
dos técnicos: a primeira salienta que o "poderão"
implica em faculdade concedida pela Constituinte
Federal ao governante estadual, faculdade esta de
que ele pode usar, nomeando, livremente, aquelas
autoridades.

A segunda, que nos parece a melhor, e que foi
adotada, acentua que o poderão é a fórmula
encontrada para a transferência ao Constituinte
Estadual da competência para deliberar, de vez,
sobre a questão, concedendo, ou não, autonomia à
Capital e às estâncias hidrominerais naturais.

A Subcomissão debateu longa e
profundamente o problema, sondou-o em toda a sua
importância, fixou-lhe os amplos contornos e
decidiu-se pela autonomia irrestrita.

Os argumentos que se entrechocam não são
de molde a determinar irrefragavelmente a
predominância dos autonomistas ou dos anti-
autonomistas. E, em esclarecimento a eminente
constitucionalista nosso, e articulista de mérito,
que, em artigo recente, feriu com olhos de
entendedor o tema, posso assegurar que, como
acentuou, a solução não foi tomada per fas et
nefas,' e se a Subcomissão não o fez "com bulha
nem matinada", aceitou-a após longos debates
compreensivos, em que predominou o pensamento
autonomista.

Ponderamos bem vantagens e desvantagens;
pesamos prós e comias; e, salvo melhor juízo - o
nosso em causa própria é o pior - não agimos com
insensatez.
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De mim posso dizer que fui autonomista
enragé, que hoje reconheço os perigos da
autonomia, mas que, ainda assim, os prefiro, à não-
autonomia. Em que pese às autoridades em
contrário, que não são poucas, nem de pequeno
tomo.

Essa autonomia, asseguramo-la amplamente,
amplíssimamente, política e administrativa.

Obedecemos, pois, tanto quanto possível, aos
ditames autonomistas, e conscientemente o
fizemos. Se culpa nos cabe, é nossa.

A dificuldade maior que, em nossa parte,
encontramos, foi a de possibilitar a criação
obrigatória, digamos, automática, dos Municípios e
Distritos, evitando as interferências de toda ordem
que, nas épocas de revisão administrativa, surgem
irrefreadas.

O art. 82 do Projeto fixou os limites de
mandato do Prefeito e Vereadores, em 4 anos,
mandatos coincidentes, como de boa norma.

Fugimos à longa enumeração de atribuições,
melhor cabível na lei ordinária a que se referiu (art.
83).

Mantivemos a tradicional gratuidade das
funções de Vereador, e não apenas por amor à
tradição, mas tendo em mira que, de caráter
relevante, aprendizado político essencial, melhor
seria conservá-los como funções honoríficas,
evitando disputas menos sinceras e desinteressadas,
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e premiando apenas as boas vocações que vierem à
tona.

O parágrafo único, do art. 84, que fixou o
número de Vereadores já foi objeto de crítica, nesta
tribuna, pelo ilustre Sr. Deputado Badaró Júnior,
que lembrou a necessidade de ter-se em vista, na
fixação, o número de eleitores da localidade.

O art. 86 - competência do Prefeito -
apresenta modificação que obedece à tendência
fiscalizadora dos atos do dirigente municipal: a
exigência dos balancetes mensais, em vez de
trimestrais, como na Constituição Estadual de 35;
por outro lado, exigiu-se o quorum especial de dois
terços para a rejeição do veto do Prefeito, medida
tendente a evitar influências meramente políticas
nessa rejeição.

O art. 88, acentuando a mesma direção
fiscalizadora, inovou nas letras "c" e
defendendo o livre exercício da Câmara e dos
direitos políticos, além de, no que é mais completo
do que a Constituição Estadual de 35, fixar - a
nosso ver - com precisão, o modo de destituição
da autoridade acusada, possibilitando-lhe ampla
defesa e recursos para o Tribunal de Contas ou para
a Assembléia Legislativa, conforme o caso.

(.)

O art. 94 é óbvio quanto a problemas básicos,
e estabelece, no que inovou, o máximo que o
Município poderá despender com o seu funcio-
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nalismo, fixando ainda em seu parágrafo único
medida protetiva dos Distritos, qual seja a de
aplicar em seu proveito pelo menos 50% da renda
neles arrecadada.

Dessas anotações simples e despretensiosas,
vê-se que o trabalho da Subcomissão, aprovado
para honra nossa, com ligeiras modificações
apenas, pela Comissão Constitucional, foi o de
encadear passado, presente e futuro, em disposições
singelas, mas objetivas e sintéticas.

Outra não foi a direção seguida quanto à parte
da discriminação de rendas que também nos coube.
Aqui predominou ainda a tendência municipalis-
ta, visando precipuamente, e em obediência à
Constituição Federal, dar ao município rendas
suficientes para prover aos encargos que lhe foram
cometidos. Porque se a autonomia política é es-
sencial, de nada valeria sem a autonomia
administrativa, com a concessão de recursos que
lhe possibilitassem iniciativas mais progressistas,
atuação mais ampla.

Menor foi ainda, nessa parte, o campo
deixado pelo constituinte federal ao estadual, e
exatamente para impedir, por certo, que as
garantias municipalistas fossem coarctadas pelo
legislador estadual. O pensamento da Subcomissão,
como o da Comissão foi, porém, o de, sem prejuízo
do Estado, dar ao Município rendas com que
pudesse prover ao sustento dos serviços públicos
locais essenciais.
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(...)

O § 2° do art. 100 determina o imposto de
transmissão causa-mortis progressivo, observado,
para efeito da tributação, não só o valor da herança,
como o grau de parentesco dos herdeiros ou
legatários e o seu número. Medida salutar, de
proteção à pequena herança, gravando, por outro
lado, as grandes legítimas, que podem arcar com o
peso maior de impostos.

O § 3° é ainda medida protetiva da pequena
propriedade, isentando do imposto de transmissão
intervivos o adquirente do primeiro prédio para
residência e os sítios de área não excedente a
vinte hectares, quando os cultive só, ou com
sua família, o proprietário que não possua outro
imóvel. (Projeto, art. 100, § 1° e Const. Fed. 19,
§ 1°).

De grande alcance é ainda o § 4° na parte em
que determina que, classificados os terrenos de
cultura em levantamento cadastral, em cada
qüinqüênio, o imposto territorial será regressivo em
relação à área cultivada, de modo a pagar mais
tributo o proprietário que cultive menor área. A
proposição, que foi colhida na contribuição do
ilustre Prof. Alberto Deodato, ao anteprojeto da
Ordem dos Advogados é, sem dúvida, das mais
interessantes, principalmente para o momento, de
deficiências de produção e de abandono de terrenos
de cultura.

A emenda que propomos esclarece bem o
pensamento da Comissão.
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O § 50 isentando do imposto de transmissão
causa-,nonjs os herdeiros em estado de pobreza,
quando a herança não exceder certo limite, que a lei
fixará, inclui-se também naquelas medidas
protetivas de alto alcance, pelo bem que poderão
causar a inúmeras famílias que entregam ao fisco
os poucos vinténs que lhes poderiam minorar a
miséria.

O art. 107, letras "e" e "1" inova também: a
letra e - do nosso eminente Pedro Braga, em
benefício dos pequenos estabelecimentos
industriais, como, por exemplo, os engenhos de
cana para a fabricação da rapadura e os moinhos de
fubá - de largas conseqüências benéficas, dado
que, neles, em boa parte, reside a fonte de sustento
do lavrador mineiro; e a da letra "f", do meu caro e
douto Fabrício Soares, com que ainda mais se
ampliou, a outros aspectos, o benefício legal.

Vê-se, dessa exposição resumida, que o
trabalho da Subcomissão, retificado e aperfeiçoado
pela Grande Comissão, se não foi obra perfeita -
nem ousaríamos pleitear o impossível - teve em
mira, sem prejudicar a capacidade estadual e sem
ferir direitos municipais, amparar a pequena
indústria e isentar as pequenas atividades,
protegendo a pequena riqueza incipiente.

Não há negar, há omissões e falhas; mas,
agimos sempre tendo em vista que não deveríamos
caminhar devagar demais sem retrogradarmos, nem
depressa demais, sem nos sujeitarmos a conse-
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qüências imprevisíveis. E o constituinte é sempre
um homem que marcha lenta, segura, firmemente.
Salvo se - diria o humorista, que tira as ilações
risíveis das coisas sérias -, salvo se ... não é um
homem

Isso Sr. Presidente, e Srs. Constituintes, o
que, de mais interessante, há que salientar na parte
do Projeto que nos foi confiada.

Antes de mais desejo acentuar que, quando se
elaborava a Constituição Federal, tive oportunidade
de defender, no Instituto da Ordem dos Advogados,
a adoção do regime parlamentarista, que sustentei
em longo trabalho. Pois bem. Na Grande Comissão,
entretanto, e em plenário, sou forçado a votar contra
as medidas propostas: e por quê? Porque, a meu ver,
o parlamentarismo que se propõe é mutilado, coxo,
aleijado, não pode dar resultados senão
contraproducentes, e é inconstitucional.

Vejamos rapidamente a sustentação do que
afirmamos: embora algumas opiniões em contrário,
inclusive a do meu douto amigo Deputado Júlio de
Carvalho, é afirmação dos tratadistas e dos
pragmáticos da política que o parlamentarismo é,
sobretudo, um regime de equilíbrio de poderes, o
regime por excelência do equilíbrio. Tanto que,
quando um deles fraqueja - e se vota, por
exemplo, a desconfiança injusta do Gabinete, o
equilíbrio é restabelecido com a dissolução da
Câmara. Nenhum outro regime, e especialmente o
presidencialista, pode, com tamanha facilidade,
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refazer o equilíbrio, sem revoluções, sem sangue,
sem mudanças bruscas, de profundidade.

Não há, pois, negar que ele supõe a
"independência" e a "autonomia dos poderes"
exatamente porque a confusão deles ou a
dependência levaria a coisa diferente do
parlamentarismo: a ditadura de um ou outro. Os que
falam em confusão argumentam com as
deformações do parlamentarismo e não com o
autêntico parlamentarismo. (Hauriou, 422).

Aliás, convém lembrar que isso de indepen-
dência de poderes - independência absoluta -
não seria hoje admitido nem pelo próprio
Montesquieu, porque se a confusão leva ao
despotismo, a independência absoluta levaria ao
descalabro.

No meio caminho é que fica o
parlamentarismo. (Gouet, 10).

E o equilíbrio e a harmonia se estabelecem e
restabelecem, se quebrados, exatamente porque, se
de um lado, o voto de desconfiança é prerrogativa
do Legislativo, a dissolução o é do Executivo.

Não admitida a existência do voto de
desconfiança, ou da dissolução, quebrada estaria
precisamente aquela característica essencial do
regime parlamentar. E não somos nós que o
afirmamos: Duguit, por exemplo, (811) diz
textualmente: "o direito de dissolução ... é a
condição indispensável de todo regime parlamentar
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e a garantia mais eficaz do corpo eleitoral, da
soberania nacional, contra os excessos do poder, os
desígnios tirânicos, sempre temíveis, de um
parlamento". E Waideck Rosseau afirmava mesmo
que ele "não era ameaça ao sufrágio universal, mas
salvaguarda", e "contrapeso essencial aos excessos
do parlamentarismo".

(....)

Por isso é que estranhamos e desaprovamos
as emendas apresentadas à Comissão Consti-
tucional pelas doutas Subcomissões do Legislativo
e Executivo no sentido de provocar, por maioria
absoluta de seus membros, a demissão do
Secretariado do Governo, votando moção de
desconfiança e forçando o Governador do Estado a
demiti-los para atender àquele voto.

A incongruência das medidas propostas,
nesse parlamentarismo mutilado, cotó, é patente.
Antes demais, lembremos que elas foram propostas
a um projeto de Constituição que dá ao Governador
poderes amplíssimos, nos moldes presidencialistas
(art. 23), que dedica um capítulo inteiro (Capítulo
III, do Título IV) à responsabilidade do Governador
e inúmeras outras, como se o simples estabelecer-
se um voto de desconfiança pudesse criar um
regime parlamentar apto ao bom funcionamento.

Tais medidas simplistas, afoitas, é que,
aceitas inadvertidamente, têm levado, a
experiências maio-gradas do regime e, até mesmo,
à sua desmoralização.
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E qual seria a conseqüência da medida uni-
lateral proposta? Acentuamos que uma das carac-
terísticas essenciais do parlamentarismo é o
equilíbrio dos poderes, e a facilidade de seu
restabelecimento, se quebrado. Pois, a conse-
qüência da proposta era exatamente podar-lhe essa
vantagem essencial.

E se no presidencialismo o perigo é a ditadura
do executivo - irresponsável e irrefreável (e
sabemos muito bem o que é), cairíamos num
pseudo-parlamentarismo que estabeleceria a
ditadura da Câmara, demitindo à vontade, ao sabor
de conveniências políticas o secretariado, sem que
este pudesse defender-se, e fazendo do Chefe do
Governo um boneco, assistindo atônito aos tombos
e tombos dos seus homens de confiança, títeres
como ele...

Não quis, porém, agir sozinho, com os meus
sós estudos; busquei a autoridade maior de tais
assuntos, entre nós, o Sr. Deputado Raul Pila, a
quem me dirigi solicitando-lhe esclarecimento e a
quem enviei o texto das medidas propostas e da
objeção que lhes fiz. E a resposta com que S. Exa.
me honrou merece ser relembrada em alguns
trechos:

"Toda razão tem V. Exa., diz ele, em
condenar a supressão da faculdade, que o Executivo
deve ter, de dissolver o Parlamento. Sem esta
prerrogativa não há, propriamente, sistema
parlamentar. Nisto insisti sempre, na Assembléia
Constituinte, toda vez que me propunham fórmulas
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conciliatórias. Mas os nossos democratas têm ainda
muito medo às urnas ..." etc.

Mais adiante salienta S. Exa. que "não poderá
funcionar satisfatoriamente o sistema assim
mutilado e necessário será completá-lo mais tarde".

Ora, a responsabilidade de que estamos
investidos é grande demais para que nos
abalancemos a criar em nossa Constituição um
sistema mutilado, "que não poderá funcionar
satisfatoriamente". Seria o suicídio, assim, admitir
esse arremedo parlamentarista, sabendo-lhe desde
já as conseqüências funestas. E a desmoralização
seria fatal.

Tem-se falado muito sobre a constitucio-
nalidade da medida. Pareceres têm sido emitidos.
Nós ficamos com o Sr. Deputado Raul Pila em que
o regime parlamentar clássico é constitucional; mas
faço questão de frisar - parlamentar clássico.

O parlamentarismo caolho que se propõe,
esse, tenho certeza, é tão inconstitucional como o
clássico é constitucional.

(...)
Devo aqui acentuar que quando me refiro a

parlamentarismo clássico, classifico o que obedece
ao equilíbrio de poderes, adotando a medida do
voto de desconfiança e a contramedida da
dissolução. E se o caracterizamos assim, é que já
acentuamos seu caráter de consubstanciação lenta
do costume, da experiência, do exercício, que
acabaram por lhe dar características orgânicas,
definidas, harmônicas.
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Porque não há um regime parlamentar, há
regimes parlamentares. O parlamentarismo de
metade, meio-parlamentarismo proposto, esse
atenta contra o art. 7°, n° VIII, letra "b", da
Constituição Federal; pois, não há fugir, deixa de
haver harmonia e independência de poderes, onde
um interfere conclusiva e fortemente na atuação do
outro. Há intromissão, interferência, invasão de um
poder em esfera estrita de outro.

A demissão do secretariado, sem que
houvesse possibilidade de recusa seria o
estabelecimento de domínio da Câmara sobre o
Executivo, o que é, indubitavelmente,
inconstitucional.

E quem o diz é o próprio doutrinador par-
lamentarista do Brasil Raul Pila: "A supressão da
dissolubilidade diminui, evidentemente, a indepen-
dência do Executivo.

Vamos mais longe: seria até o caso de inter-
venção federal no Estado, nos termos do art. 7°, ns.
TV e VII, para garantir o livre exercício de qualquer
dos poderes estaduais. Porque não poderia haver
esse livre exercício, se um dos poderes avassala,
domina e comanda o outro.

Por isso, nós, parlamentaristas convictos, não
apoiamos, mas recusamos a contrafação parlamen-
tarista, o macaqueio de regime parlamentar.

Mais ainda: os atuais dirigentes eleitos do
Estado o foram por tempo certo, para determinadas
finalidades e visando ao cumprimento de certos
princípios.
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Modificar essas condições seria burlar o
eleitorado, mentir-lhe, desobedecer-lhe.

O estabelecimento do regime parlamentar
demanda uma série de dispositivos que, para criá-lo
em condições de funcionar com proveito e
perfeição, deveríamos introduzir em nossa
Constituição.

Seria, por exemplo, aconselhável a eleição do
Governador pela Assembléia, o que a Raul Pila
parece "essencial". E essa medida é, no momento,
inconstitucional.

(...)
Passemos agora à discussão da matéria

referente à eleição por via direta ou indireta do
Governador ou Vice-Governador (ou Presidente ou
Vice-Presidente).

Tivemos já oportunidade de salientar que o
art. 134 da Constituição Federal dispõe: "O
sufrágio é universal e direto; o voto é secreto ...",
etc.

Impõe, desta maneira, a Lei Magna, a que
devemos obediência íntegra, os princípios:
universal (que, aliás, ela mesma restringe nos arts.
131 e 132); direto (a que faz as restrições citadas,
arts. 79, § 3°, e JO das Disposições Transitórias); e
secreto.

Não vem ao caso a distinção entre sufrágio e
voto, existente e assinalada, mas que não modifica
os termos da questão. O certo é que o sufrágio -
sistema - é direto, reza a Lei. Ora, como admitir-
se, então, sem expressa permissão da Constituição
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Federal, que se estabeleça qualquer eleição, sistema
diferente?

Mesmo porque a matéria, já o dissemos, por
sua natureza, escapa à competência estadual.

Dir-se-ia que a Constituição Federal mesmo,
ou melhor, o ato das Disposições Transitórias,
determinou a eleição indireta do Vice-Presidente da
República.

Mas - essa é a resposta - o constituinte
federal tinha, no momento, nas mãos, o molde das
instituições; podia dar-lhe a forma que quisesse e
abriu as exceções do art. 1° das Disposições
Transitórias e do art. 79, § 2 0 .

Nós, porém, que encontramos firmado o
princípio do art. 134, não o podemos torcer sem
incorrermos naquele máximo defeito. Nem se diga
que, por analogia, o deveríamos tentar; eis que não
nos semelha hermenêutica constitucional
aconselhável à analógica.

Nota do revisor.

1—perfas ei' nefas, expressão latina que diz:
pelo justo e pelo injusto; isto é, por todos os meios
possíveis.
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