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O Sr. Presidente (Deputado Neif Jabur)

O conferencista de hoje, que vai discorrer sobre o tema "LIMITES E ES-
FERA DE ATUAÇÃO DO PODER CONSTITUINTE ESTADUAL", é o ilustre
Prof. Raul Machado Horta, catedrático e titular da Faculdade de Direito da
UFMG, Relator-Geral da Comissão Especial que elaborau o anteprojeto de
Constituição do Estado de Minas Gerais em 1967, membro efetivo da Comissão
Provisória de Estudos Constitucionais, nomeado pelo Exmo. Sr. Presidente José
Sarney, atuando como Relator do título "DA ORGANIZAÇÃO FEDERAL" E DAS
"DISPOSIÇOES TRANSITORIAS", constitucional ista de renome internacional e
autor de várias obras fundamentais sobre a matéria.

Com a palavra o Exmo. Sr. Professor Raul Machado Horta.
O Sr. Conferencista (Prof. Raul Machado Horta).

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Neif Jabur, Dr.
Aluísio Gonçalves Wernek, Presidente da Fundação João Pinheiro, Deputada
Sandra Starling, Deputado Bonifácio Mourão, Prof. José Tarcísio de Almeida
Melo, debatedores, autoridades presentes, senhores participantes.

Agradeço ao ilustre Presidente as amáveis palavras de apresentação e
quero exprimir a honra que me proporcionou o convite para falar neste mo-
mento sobre um tema que me é realmente muito grato.

Na verdade, há mais de 30 anos, desde o início do exercício de minhas ati-
vidades acadêmicas na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas
Gerais, venho examinando a analisando a evolumação do federalismo brasileiro,
e a seduçao pelo tema levou-me a elaborar, nos idos de 1963, a tese com que
conquistei a cátedra de Direito Constitucional, naquela Faculdade. versando pre-
cisamente sobre a "autonomia do Estado-Membro no Direito Constitucional
Brasileiro".

É este o tema que iremos desenvolver para verificarmos a fonte do Poder
Constituinte Estadual e os condicionantes que, naturalmente, traçam a sua tra-
jetória no momento da elaboração da Constituição do Estado. E um tema bas-
tante técnico, não é assim tão fácil como à primeira vista pode parecer, e, consi-
denrando as inovações da própria Constituição vigente e os antecendentes que
devemos encontrar, eu preferi trazer escrita a minha exposição para que ela não
fuja à natureza sistemática deste assunto.

OS LIMITES E A ESFERA DE ATUAÇÃO DO PODER
CONSTITUINTE ESTADUAL (*)

PROFESSOR RAUL MACHADO HORTA (**)

(')	Conferência proferida, em 24 de outubro de 1988, durante o Simpósio A Nova Constituição Federal e o Pro-
cesso Constitucional Mineiro, promovido pela Assembléia Legislativa do Escado de Minas Gerais.

(')	Professor Catedrático e Titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da universidade Federal de
Minas Gerais.
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SUMÁRIO: 1. Poder de organização constitucional dos Estados e Poderes Re-
servados. 2. Limitações ao poder de organização e competência do
Poder Constituinte do Estado. 3. Classificação das normas centrais
federais. 4. Primado da Constituição Federal. 5. Representação.
Ação direta de inconstitucionalidade. 6. O Supremo Tribunal Fe-
deral e o controle da constitucionalidade da Constituição do Esta-
do-membro.

1. Ao expedir as normas que configuram a organização federal, a Consti-
tuição defere ao estado o poder de organização própria, designando como fon-
tes do poder autônomo de organização a Constituição e as leis estaduais, Nesse
cerne organizatório, situa-se a autonomia do Estado-membro, que caracteriza e
singulariza o Estado Federal, de modo geral, e o Estado Federal brasileiro, de
modo particular, no domínio das formas estatais. A autonomia provém, etimo-
logicamente, de nómos e significa, tecnicamente, a ediçao de normas próprias.
Em lição clássica, IABAND (1) esclareceu que o conceito jurídico de autonomia
pressupõe o poder de direito público não soberano, em virtude de direito pró-
prio e não de uma delegação, para estabelecer regras jurídicas obrigatórias. E no
próprio IABAND que retiramos o esclarecimento, segundo o qual os Estados-
membros não são simples partes constitutivas da República Federal, pois eles
também possuem personalidade de direito público, capaciade de ação e vontade
independente. O poder de organização própria é competência exclusiva do Esta-
do-membro e nele localizamos relevante elemento que diferencia o Estado-
membro da Região e da Comunidade Autônoma do Estado unitário, que são
entidades territoriais privadas do poder de organização autônoma. O Estatuto da
Região, na Itália, (Constituição, art. 123), depende de ratificação do Parlamento,
e o da Comunidade Autônoma, na Espanha (Constituição, art. 146) tramita nas
Cortes Gerais, para converter-se em lei.

(1)	Paul tABAND - "Le Droit Public de I'Empire Allemand" - Tomo 1 - Paris
Giard E. Brière - 1900 - pág. 178.

E regra comum às Constituições Federais Brasileiras a disposição de que
os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem no
exercício de seu poder de organização e de legislação, com variação de lingua-
gem de uma para outra Constituição, sem afetar, todavia, o conteúdo desse po-
der (Constituição de 1891 - art. 63. Constituição de 1934 - art. 72 - 1. Carta de
1937 - art. 21 - 1. Constituição de 1946 - art. 18. Constituição de 1967 - art. 13). O
poder de organizar os Estados, que se materializa na Constituição e nas leis es-
taduais, não constitui competência da Constituição Federal, dentro do modelo
brasileiro, e, por isso, requer uma segunda atribuição, que se completa no enun-
ciado dos poderes reservados, seja na fórmula clássica da Constituição de
1891 - "E facultado aos Estados, em geral, todo e qualquer poder ou direito, que
lhes não for negado por cláusulas expressas da Constituição" (Art. 65 - 22) - ou
na redação mais recente da Constituição de 1946 - "Aos Estados se reservam to-

dos os poderes que, implícita ou explicitamente, não lhes sejam vedados por
esta Constituição" (Art. 18, § 12).

Poderes de organização constitucional e de legislação e poderes reserva-
dos são as fontes da competência exclusiva dos Estados-membros, que irão
abastecer o ordenamento jurídico estadual com as normas hierarquicamente es-
calonadas da Constituição e das leis. Demonstra-se, deste modo, que os Esta-
dos-membros, além de partes constitutivas da República Federal, são titulares
de personalidade autônoma de Direito Público, possuindo capacidade de ação e
vontade independente.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 25 parágrafo 1, contém a
regra do poder de organização constitucional e do poder de legislação dos Esta-
dos - "Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que ado-
tarem" - e, da mesma forma que as Constituições anteriores, projeta nos pode-
res reservados o desdobramento formal e material do poder de organização:

"SÃO RESERVADOS AOS ESTADOS AS COMPETÊNCIAS
QUE NÃO LHES SEJAM VEDADAS POR ESTA CONSTITUIÇÃO".

É certo que a nova Constituição, incluindo os Estados na competência con-
corrente, antecipou no seu texto a indicaçao de matéria que irá compor o poder
de legislação dos Estados, conferindo-lhes uma competência legislativa enu-
merada, partilhada com a União e Distrito Federal (Art. 24 - 1 até XVI). Consti-
tuem poderes expressos atribuídos aos Estados pela Constituição de 1988, em
técnica antecipadora dos poderes reservados, a competência para explorar, di-
retamente, ou mediante concessão à empresa estatal, os serviços locais de gás
canalizado (art. 25, § 22) , a faculdade, mediante lei complementar, de instituir re-
giões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões (art. 25, § 32), a
relaçao dos bens (art. 26 - 1 - II - III - IV) e a competência tributária (art. 155),
entre outros.

2. A Constituição de 1988 e as Constituições Federais que a precederam
concebem a autonomia do Estado-membro dentro de um círculo de competên-
cias, ora sujeito a contratações que reduzem sua área circular, ora recebendo di-
latação que amplia as dimensões do círculo. Esse movimento pendular reflete as
etapas percorridas pelo federalismo constitucional brasileiro e corresponde à
natureza limitada e não soberana da competência autônoma.

A Constituição de 1891 favoreceu o máximo da autonomia e a Constituição
de 1967 reduziu ao mínimo a autonomia do Estado-membro. Na Constituição de
1891, o poder autônomo de organização dos Estados estava condicionado pelo
respeito aos "princípios constitucionais da União" (art. 63), que a Constituição
não particularizava, e a preservaçao da autonomia municipal no que "respeite ao
seu peculiar interesse", sem conteúdo constitucional definidor. A reforma de
1926, eliminando a laconicidade do texto originário, explicitou os princípios



constitucionais, em listagem numerosa, tornando caso de intervenção federal no
Estado o desrespeito a esses princípios (Art. 6° - II - a até 1 e § 1). Aproximava-
se o fim da Primeira República e a preservação dos princípios constitucionais
não. chegou a ser experimentada. A Constituição de 1967 assinala o apogeu do
federalismo centralizador, que decorreu do concurso de dois fatores predomi-
nantes: a pletórica concentração de competência na área da União Federal, com
o empobrecimento dos poderes reservados aos Estados, e a exacerbação dos
poderes do Presidente da República, convertendo o regime presidencial em ins-
trumento da erosão da autonomia dos estados. O poder de organização dos Es-
tados conheceu limitações que promanavam de numerosas disposições, assim,
genericamente, os "princípios estabelecidos" (art. 13), dispersos no texto da
Constituição, que o constituinte estadual, o legislador e o intérprete deveriam
pesquisar, em cada caso, nos momentos da elaboração da Constituição, da ini-
ciativa legislativa e da aplicação da Constituição. Essas limitações inominadas se
alargavam nas limitações expressas, abrangendo normas constitucionais fede-
rais de conteúdo diverso, desde os princípios constitucionais fundamentais (art.
10 -VII- alíneas a - b - c - d - e - f - g - h)-a forma de investidura nos cargos
eletivos, o processo legislativo, a elaboração orçamentária, a fiscalização finan-
ceira e orçamentária, as normas relativas a funcionários públicos - , até assuntos
domésticos, como pagamento de subsídios aos Deputados estaduais, na forma
prevista no texto originário, ou limite do pagamento de sessões extraordinárias,
em proibição acrescentada pela Emenda n 2 1. A União passou a dispor da lei
complementar federal, para regular assuntos subraídos à competência autóno-
ma do Estado, exemplificando esse procedimento a legislaçao sobre requisitos
mínimos para criação de Municípios (art. 14), os critérios para a remuneração
dos Vereadores (Emenda n 2 1 - art. 15 - II - § 22) e as regras organizatórias da
Justiça dos Estados, em Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Emenda n 2 1 -
art. 144). Sob a Constituição de 1967, o poder de organização constitucional dos
Estados, que requer atuação do Poder Constituinte, para elaborar nova Consti-
tuição, converteu-se em mero poder de reforma, para efeitos de adaptação, sem
a qual as normas constitucionais federais se incorporariam, automaticamente, às
Cartas Estaduais, conforme a linguagem compulsória da Constituição Federal
(Art. 188).

A Constituição de 1988 adota a técnica da autonomia controlada, sem in-
correr nos excessos centralizadores da Constituição de 1967. O artigo 25 do novo
texto subordina o poder de organização constitucional dos Estados aos "princí-
pios desta Constituição", reiterando regra comum às Constituições Federais, a
partir do texto clássico de 1891. No artigo 34 - inciso VII - selecionou temas rele-
vantes - forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direi-
tos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da adminis-
tração pública, direta ou indireta -, para incluí-los no elenco dos princípios cons-
titucionais fundamentais (alíneas a - b - c - d), cuja inobservância pelos Esta-
dos, no exercício de seu poder de organização, de legislação ou de administra-
ção, constituirá fundamento da intervenção federal, dependente da representa-
ção interventiva do Procurador Geral da República e da decisão aplacadora do
Supremo TribunaF Federal (Art. 36 - III).

Com a promulgação da Constituição de 1988, abriu-se a fase da elaboração
das Constituições dos Estados, em atividade sucessiva do Poder Constituinte
estadual. É o que prevê a nova Constituição, no artigo 11 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, conferindo poderes constituintes às Assembléias
Legislativas, para exercerem o poder de organização constitucional, elaborando
a Constituição do Estado, observados os princípios da Constituição Federal, co-
mo recorda e parte final do referido artigo. A fonte jurídica do Poder Consti-
tuinte do Estado reside na Constituição Federal e essa filiação caracteriza a na-
tureza derivada desse Poder, que é, ao mesmo tempo, poder originário em rela-
ção à Constituição do estado, e poder derivado em relação à Constituição Fede-
ral, cujos princípios d everá obedecer.

3. Constitui tarefa fundamental da Constituição Federal organizar a Fede-
ração, em normas que dispõem sobre os órgãos federais e a competência de ca-
da um. A forma federal de Estado não se esgota no ordenamento central e im-
põe a tarefa acessória de expedir normas que irão projetar-se nos ordenamentos
parciais. É variável nas Constituições Federais o volume das normas enderaça-
das aos ordenamentos parciais dos Estados. A quantidade dessas normas, em
maior ou menor volume, servirá para caracterizar a tendência centralizadora ou
a tendência descentralizadora da Constituição e o tipo de federalismo nela ado-
tado. As normas constitucionais federais, que, transpondo o objetivo primário de
organizar a Federação, vão alcançar o ordenamento estadual, com maior ou
menor intensidade, demonstram a existência de uma forma especial de normas
na Constituição Federal, que denominamos de normas centrais. As normas cen-
trais podem exteriorizar-se nos "princípios desta Constituição", na referência da
Constituição de 1988, ou nos "princípios estabelecidos nesta Constituição", na
equivalente denominação da Constituição de 1946, nos "princípios constitucio-
nais" da Constituição de 1988, que retomou a linguagem da reforma de 1926, ou
"os seguintes princípios", na redação da Constituição de 1946, num caso e no
outro, mediante enumeração exaustiva. As normas centrais abrangem as nor-
mas de competência deferidas aos Estados e as normas de pré-ordenação, estas
útimas quando a Constituição Federal dispuser no seu texto sobre Poder do Es-
tado, titular de Poder ou instituição estadual. "Princípios desta Constituição",
"Princípios constitucionais", Normas de competência e Normas de preordena-
ção limitam e condicionam o poder de organização do Estado e configuram as
diferentes modalidades de normas centrais da Constituição Federal.

Sob o ângulo da incidência no poder de organização do Estado, localiza-
mos na Constituição Federal de 1988 o seguinte conjunto de normas centrais,
em relação não exaustiva, com o propósito de contribuir para o conhecimento
dessa categoria conceitual no ordenamento federal brasileiro:

1. "Princípios desta Constituição":
Os fundamentos e os objetivos fundamentais da República Federativa
(Arts. 1 9 -1 - II - III - IV -V,39 - 1-11 - III - IVe42 -1-11 - III - IV - V - Vl
- VII - VIII - IX e X).

A separação dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário (Art. 2).
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Princípios contidos nos Direitos e Deveres individuais e coletivos: "Todos
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, assegurada
aos brasileiros e estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do di-
reito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade".
"Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei".
"Ninguém será submetido a tortura ou a tratamento desumano ou de-
gradante", "E inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma
da lei, proteção aos locais de culto e suas liturgias". "Ninguém será pri-
vado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica
ou política, salvo se as invocar ..."" E livre a expressão da atividade inte-
lectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de cen-
sura ou licença".
"São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrentes de sua violação". A casa é o asilo inviolável do indivíduo,
ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador
"Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associa-
do". "E garantido o direito de propriedade". "A propriedade atenderá a
sua função social". "A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito". "A lei não prejudicará o direito adquirido, o
ato jurídico perfeito e a coisa julgada". "Ninguém será privado da liber-
dade ou de seus bens sem o devido processo legal". "Ninguém será con-
siderado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condena-
tória" (Art. 59 - 1 - li - III - VI - VIII - IX - XI - XII - XX - XXII - XXIII -
XXXVI - LIV - LVII, em relação indicativa, que poderá tornar-se exausti-
va na identificação, um a um, dos princípios desta Constituição, que en-
contram sede pletória no art.. 52 e se projetam, ainda, nos Direitos So-
ciais (arts. 69, 79, 8, 92, 10 e 11).

As regras sobre naciolidade e os Direitos Políticos (Arts. 12 e 14). Pre-
ceitos aplicáveis aos Municípios (Art. 29 - 1 até XII). Princípios da admi-
nistração pública direta, indireta, ou Fundações Públicas (Art. 37 - 1 até
XXI). Princípios aplicáveis à Magistratura (Arts. 93 - 1 até XI. 95 - 1 - II -
III). Princípios de organização da Justiça Estadual (Art. 125). Princípios
da Ordem Econômica (Art. 170 - 1 - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX).
Princípios institucionais do Ministério Público (Art. 27, § 12) . Limitações
do Poder de Tributar (Art. 150-1 - II - IlI - a - b - IV - V - VI -a - b - c -
d - § 1 - 2 - 32 - 49 - 52 - 6 9 Art. 152). Objetivos da Seguridade Social
(Art. 194 - parágrafo único - 1 - II . III - IV - V - VI - VII).
Diretrizes do sistema único de Saúde (Art. 198 - 1 - II - III e 199 - § 12,
2, 39 e 42).
Princípios que informam os Planos de Previdência Social (Art. 201 - 1 - II
- III - IV - V - § 1 9, 2, 39, 4 2, 59, 6, 72 e 89).
Objetivos da Assistência Social (Art. 203 - 1 - II - III - IV - V).
Princípios do Ensino (Art. 206 - 1 - II - III - IV - V - VI - VII).
Princípios aplicáveis à produção e à programação das emissoras de rádio

e televisão (Art. 221 - 1 - II - III - IV).
Princípios do planejamento familiar (Art. 226 - § 72)

Os princípios dispersam-se no corpo da Constituição e, às vezes, eles se
apresentam com a qualificação de objetivos, preceitos ou diretrizes.

II. Princípios constitucionais
Forma republicana, sistema representativo e regime democrático.

Direitos da Pessoa Humana.
Autonomia Municipal.
Prestação de contas da administração pública, direta e indireta (Arts. 34
- Vil - a - b - c - d).

III. Normas de competência deferidas aos Estados

Competência comum (Art. 23 - 1 até XII).
Competência de legislação concorrente (Art. 24 - 1 até XVI).
Competência normativa e administrativa das Assembléias Legislativas,
para dispor sobre seu Regimento Interno, Polícia, Serviços Administra-
tivos de sua Secretaria e prover os respectivos cargos (Art. 27, § 32).
Poder de organização constitucional e de legislação própria (Art. 25).
Poderes reservados (Art. 25, § 12).
Poderes expressos, para explorar diretamente ou mediante concessão à
empresa estatal, os serviços locais de gás canalizado, e instituir regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões (Art. 25, § 2° e
32).
Competência privativa dos Tribunais (Art. 96 - 1 - a - b - c - d - e - f).
Competência do Tribunal de Justiça (Art. 96 - II - a - b - c - d - III).
Normas sobre Tribunal de Contas e Conselho de Contas dos Municí-
pios (Art. 75 - parágrafo único).
Competência dos Estados, para criação de Juizados Especiais e Justiça
de Paz (Art.98- 1- II).
Competência da Justiça Militar Estadual (Art. 125, § 49).
Competência das Polícias Civis, das Polícias militares e dos Corpos de
Bombeiros Militares (Art. 144, § 49 , 52 e 62).
Instituir tributos (Art. 145 - 1 - II - III)
Instituir impostos (Art. 155 - 1 - a - b - c - II)

IV. Normas de preordenação
Número de deputados à Assembléia Legislativa (Art. 27).
Mandato dos Deputados Estaduais (Art. 27, § 12).
Remuneração dos Deputados Estaduais (Art. 27, § 22).
Eleição, mandato e posse do Governador e do Vice-Governador (Art.
28).
Perda do mandato do Governador e do Prefeito (Art. 28, parágrafo úni-
co).
Regras sobre a administração pública direta, indireta ou funcional (Art.
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1
37 - 1 até XXI - § 1 9, 29, 39, 49, 59 69). Servidores Públicos Civis (Arts.
39/41).
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros (Art. 42, § 1 9, 29 , 39, 42, 52,
6, 79, 8, 99, 10 e 119).
Organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas e Con-
selho de Contas dos Municípios (art. 75).
Garantias dos Juizes (Art. 95 - l - lI - III).
Vedações aos Juizes (Art. 95 - parágrafo único - 1 - li - III).
Normas básicas para os dez primeiros anos da criação de novo Estado
(Art. 235 - 1 até Xl).

Há normas centrais comuns à União, Estados, Distrito Federal e Municí-
pios, como são os "Princípios desta Constituição", e os Princípios Constitucio-
nais enumerados, a que todas as pessoas jurídicas de Direito Público Interno de-
vem acatamento. Há normas centrais dirigidas especificamente aos Estados, as-
sim as normas de competência e as normas de preordenação. O acatamento
pelos Estados às normas centrais e às demais normas da Constituição Federal
suscita tema relevante, que é o da preservação da supremacia das normas da
Constituição Federal, em face do exercício do poder de organização constitucio-
nal e de legislação dos Estados, no âmbito do ordenamento autônomo. A colo-
cação desse tema demonstra que a Constituição Federal, não obstante o volume
das normas centrais, deixou aos Estados matérias que constituirão objeto de
competências estaduais exclusivas e matérias que serão reproduzidas pela
Constituição do Estado, através do processo de transplantação de normas da
Constituição Federal. O poder de organização constitucional dos Estados exer-
cerá essa dupla tarefa, mediante a elaboração da Constituição do Estado. No
momento em que realizar essa atividade organizatória, surgirá o Poder Consti-
tuinte do Estado, que é o titular do poder de organização e sua existência com-
prova que a Constituição Federal não é Constituição Total, pois esta última tor-
naria desnecessária a Constituição do Estado. A existência do poder de organi-
zação impõe a necessidade de verificar a regularidade do procedimento desse
Poder, que se confunde com o Poder Constituinte, para afastar, quando for o ca-
so, a norma constitucional estadual lesiva da Constituição Federal.

4. O controle da constitucionalidade da Constituição do Estado-membro é
corolário lógico-jurídico do primado da Constituição Federal. Como controlar a
Constituição do Estado e quem a controla, no dissídio entre a norma constitu-
cional estadual e a Constituição Federal? Durante apreciável peri do da evolução
do federalismo constitucional brasileiro, o controle técnico da inconstitucionali-
dade das Constituições Estaduais permaneceu inerte, por falta da competência
expressa, do amadurecimento da questão e da resistências opostas pelos adep-
tos da autonomia extremada dos Estados-membros. Exprime esta fase de au-
sência de controle as increpações que Rui Barbosa, da Tribuna do Senado, em
manifestações veementes, lançou à Constituição do Rio Grande do Sul, modelo
da autonomia estadual exacerbada, a qual, segundo Rui(), era "a antítese da
Constituição Brasileira", "a negação da Constituição Brasileira", e essa situação
perdurou, até que, em 1924, acordo celebrado entre as partes desavindas em

luta intestina, sob a mediação do Governo Federal, o chamado "Acordo de
Pedras Altas", promoveu a revisão da Constituição do Rio Grande, para elimi-
nar de seu texto as cláusulas mais flagrantemente contrárias à Constituição Fe-
deral. A Reforma Constitucional de 1926, explicitando os princípios constitucio-
nais (Constituição de 1891, com as Emendas de 1926, artigo 6 - II - letras a até
1), tornou o desrespeito aos mesmos caso de intervenção federal nos Estados,
deferindo ao Congresso Nacional a competência privativa para decretar a inter-
venção. Preferiu a solução política, como técnica de controle, e escolheu, para
corrigir a inconstitucionalidade praticada no Estado, o meio drástico da interven-
ção federal. A solução política prosseguiu na Constituição Federal de 1934, como
técnica de controle de eventual demasia no exercício do poder de organização
dos Estados, mas acrescentou elemento novo, envolvendo a Corte Suprema,
provocada pelo Procurador Geral da República, na apreciação da constituciona-
lidade da lei de intervenção (Constituição Federal de 1934 - artigo 12 - V - § 1).
A forma embrionária da jurisdicização da intervenção federal, retirando-a da de-
cisão dos órgãos políticos, preconizada em 1934, alcançou aprimoramento técni-
co na Constituição Federal de 1946, responsável pela introdução no Direito
Constitucional Brasileiro do controle de inconstitucionalidade, em tese, da Cons-
tituição do Estado-membro. Subordinando o poder de organização constitucio-
nal dos Estados à observância dos princípios nela estabelecidos, e tendo enu-
merado esses princípios nucleares, a Constituição de 1946 estabeleceu que o ato
estadual argüido de inconstitucionalidade - neste caso, o ato visado é o ato
constituinte, a norma dà Constituição do Estado - será submetido pelo Procura-
dor Geral da República ao exame do Supremo Tribunal Federal. A declaração de
inconstitucionalidade desencadearia a intervenção federal.

S. A Representação de Inconstitucionalidade, que a Constituição de 1946
não mencionava, tornou-se o instrumento da iniciativa do Procurador Geral da
República, dando origem à Ação Direta de Inconstitucionalidade. A Ação Direta
proporciona o julgamento do conflito, em tese, entre normas hierarquicamente
diversas, a norma da Constituição Federal, identificando princípio constitucional,
e a norma da Constituição do Estado, que contiver lesão à norma constitucional
federal. O objeto da Ação Direta é a defesa objetiva da Constituição Federal,
desvinculado da proteção de direitos subjetivos. O órgão de julgamento desse
conflito entre normas é o Supremo Tribunal Federal, ri da jurisdição
concentrada de Corte Constitucional. No mecanismo constitucional brasileiro, a
Representação de Inconstitucionalidade deixou de ser veículo da intervenção fe-
deral, para conduzir, ao contrário, à substituição da intervenção pela declaração
de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal, que dispensará aquela forma
drástica de correção do procedimento anômalo verificado no Estado. A repre-
sentação de inconstitucionalidade não ficou restrita aos temas dos princípios
constitucionais enumerados - forma republicana representativa, independência e
harmonia dos poderes, garantias do Poder Judiciário, autonomia municipal,
proibição da reeleição de Governadores e Prefeitos, para o período imediato,
prestação de contas da Administração (Constituições Federais de 1946 e 1967 -
art.72 - VII -letrasa - b- c- d -e- f-g.Art.1O -VII - letrasa - b-c -d -e -f-
g). A Representação protege, também, qualquer outro dispositivo da Constitui-
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ção Federal que tenha sido ferido por norma da Constituição do Estado, afetan-
do, num caso e no outro, a supremacia daquela Constituição (Constituição Fe-
deral de 1967 - art. 119 - 1 - 1). O conflito continuará sendo entre normas de
hierarquia diversa, desvinculado de direito subjetivo, dentro da abstração do
pleito, em tese, beneficiando-se dos efeitos erga omnes e ex-tunc, que se
contém na declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal,
em questões dessa natureza.

A partir de sua implantação, sob a vigência da Constituição de 1946, a Re-
presentação de inconstitucionalidade, cujo volume global já se aproxima de dois
mil casos, conferiu ao Supremo Tribunal o exercício de atividade censória, pro-
movendo a revisão das Constituições Estaduais, com a ablação das partes nelas
inquinadas de inconstitucionalidade. Em questões mais recuadas no tempo, que
coincidem com a prática inaugural desse controle, o Supremo afirmou a incons-
titucionalidade de técnicas parlamentaristas, incompatíveis com o regime presi-
dencial da Federação, depurando desses ensaios as Constituições do Ceará e do
Rio Grande do Sul. Em fase posterior, que demonstra a intensidade do controle,
apreciando a Representação n9 749, em dezembro de 1968, o Supremo Tribunal
julgou inconstitucionais trinta e nove artigos da Constituição do Rio Grande do
Sul. Na Representação n 2 753, julgada em junho de 1968, sete artigos da Cons-
tituição de São Paulo foram reputados inconstitucionais. A Representação n 9 755
possibilitou a declaração de inconstitucionalidade de 31 artigos, ou partes dos
mesmos, da Constituição do Estado da Guanabara. O Supremo vem invariavel-
mente dando pela inconstitucionalidade de dispositivos de Constituições Esta-
duais que disponham sobre a audiência das Assembléias Legislativas para ulte-
rior nomeação de titulares de cargos públicos: Representação n 9 857 - Inconsti-
tucionalidade de artigos da Constituição do Estado de Minas que requeriam a
manifestação da Assembléia nos casos de nomeação do Procurador Geral do
Estado e dos membros do Conselho Estadual de Educação. Representação n2
796 - I nconstitucionalidade da Constituição de São Paulo na parte em que su-
bordinava a nomeação do Reitor da Universidade de São Paulo à aprovação da
Assembléia Legislativa. Representação n 2 826 - Inconstitucionalidade da Cons-
tituição do Estado de Mato Grosso, na parte em que dispunha sobre a aprovação
da Assembléia Legislativa para os cargos de Procurador do Tribunal de Contas,
membros do Conselho Estadual de Educação, dirigentes de autarquias e empre-
sas públicas estaduais. Representação n 2 1.089 - Inconstitucionalidade da Cons-
tituição de São Paulo, na parte em que exigia a aprovação da Assembléia Legis-
lativa para dirigentes de autarquias. A severidade do controle alcança, às vezes,
palavras isoladas - Representação n 2 750 - I rico nstitucionalidade da expressão -
"Chefe da Casa Civil" (Art. 17 e § 12 da Constituição do Estado do Amazonas) -
Representação n 9 937 - Inconstitucionalidade das expressões "os planos de ação
e os programas de trabalho" (inc. XIV do artigo 70 da Constituição do Rio de Ja-
neiro) - Representação n 2 952 - Inconstitucionalidade da palavra "vencimentos"
(No artigo 169 da Constituição do Estado de Minas Gerais).

O controle das Constituições Estaduais não se limita ao conteúdo material
de suas normas,.para verificar a correspondência entre as normas estaduais e as
normas constitucionais federais. Ampliando a técnica do controle e acentuando

o seu rigor, a Representação de Inconstitucionalidade tem levado o Supremo a
declarar a inconstitucionalidade de Emendas à Constituição de Estados, por in-
constitucionalidade formal ou vício formal, quando a Emenda transporta para o
domínio da Constituição matéria de lei ordinária, de modo a contornar o impe-
dimento de sua iniciativa pelo legislador ordinário, em fase da iniciativa constitu-
cionalmente reservada ao Governador do Estado, no quadro de sua competên-
cia de natureza financeira (Representação n 2 1.352 - 9. Inconstitucionalidade da
Emenda Constitucional n 2 31 à Constituição do Estado do Espírito Santo. Repre-
sentação n2 1.464-9. Inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n 2 26 à
Constituiçao do Estado de Minas Gerais).

6. A atividade censória do Supremo ,quando exerce o controle da consti-
tucionalidade das Constituições dos Estados, reflete na sua intensidade, maior
ou menor, o volume das normas centrais e o próprio estilo da Constituição Fe-
deral. O controle não deve ser inibidor do poder de organização, eliminando ori-
ginalidades que não colidam com a supremacia inquestionável da Constituição
Federal. Quando o plebiscito das populações interessadas, no caso da criação de
Municípios, ainda não constituia previsão da Constituição Federal, o Supremo
Tribunal, julgando a Representação n 2 349, em 1958, deu pela constitucional ida -
de de sua exigência na Constituição do Ceará. As soluções criativas configuram o
modelo estadual de organização constitucional e essa criatividade, atendendo às
peculiaridades de cada Estado, deve ser preservada sempre que for possível
compatibilizar o poder de organização do Est do com as normas supremas da
Constituição Federal. "Os Estados, em suas Constituições, não são obrigados a
copiar a Constituição Federal, senão a respeitá-la nos seus princípios funda-
mentais", declarou o Supremo Tribunal, em acórdão proferido na Representa-
ção n2 467, exprimindo a melhor interpretação sobre o poder de organização
que os Estados detêm.

A Constituição de 1988 manteve a Representação interventiva do Procura-
dor Geral da República, nos casos de inobservância dos princípios constitucio-
nais enumerados, o que poderá motivar a intervenção no Estado, conseqüência
material afastada pela Constituição atual, como pelas anteriores, considerando o
acatamento à declaração de inconstitucionalidade do Supremo e a inerente sus-
pensão do ato inquinado de inconstitucional (Arts. 34 - VII - 36 - III - § 39) . A
Constituição introduziu inovação, quando, para os demais casos de insconstitu-
cionalidade, isto é, a ofensa a outros princípios e regras da Constituição Federal,
porventura praticada no exercício do poder de organização do Estado, originário
ou derivado, estendeu a iniciativa da ação direta de inconstitucionalidade - de-
nominação pela primeira vez empregada em texto constitucional - a vários titu-
lares, que a Constituição designa, deixando a iniciativa, doravante, de constituir
prerrogativa exclusiva do Procurador Geral da República (Arts. 103 - 1 - a. 103 -
- II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX). A Constituição Federal determina que o
Procurador Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de in-
constitucional idade (Art. 103, § 1 9 ). Todavia, a audiência opinativa do Procurador
Geral será confrontada, também, nos casos de inconstitucionalidade, em tese, de
norma legal ou ato normativo, com a defesa do ato ou do texto impugnado, que
caberá ao Advogado-Geral da União (Art. 103, § 39).
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A estrutura federal da Constituição não deprime os poderes estaduais. Ao
contrário, os Estados receberam acréscimos consideráveis para projetá-los no
seu poder de organização. A Constituição de 1988 não inibiu previamente o po-
der de organização, cercando-o de numerosas cláusulas, como fez a Constitui-
ção de 1967, expressão do federalismo centralizador. De outro lado, a extensão e
as inovações da matéria Constitucional federal poderão ensejar soluções con-
trastantes nas Constituições Estaduais, desencadeando com mais frequência a
técnica de controle, seja para proteger princípios constitucionais, dentre eles os
sensíveis e amplos direitos da pessoa humana e o regime democrático, que não
figuravam nas Constituições precedentes, seja para preservar os demais princí-
pios e regras de uma Constituição expansiva. A intensidade ou o abrandamento
do controle da constitucionalidade das Constituições dos Estados e de seu poder
de organização, pelo Supremo Tribunal Federal, dependerá da prevalência de
uma destas tendências: a tendência no rumo da maior liberdade organizatória
no âmbito das competências exclusivas dos Estados, que abrandará o controle,
ou a tendência ao controle mais intenso dessa competência organizatória, seja
em decorrência do maior volume dos temas que se espraiam na Constituição
Federal expansiva, ou pela amplitude conceitual dos princípios constitucionais,
assim os princípios estabelecidos na Constituição, que dispõem de sede pletórica
no campo dos Direitos e Garantias Fundamentais, e os princípios constitucionais
de observância obrigatória pelos Estados.

INTERVENÇÃO DO 1 9 DEBATEDOR

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - Vamos passar agora
aos debates. O primeiro debatedor da tarde de hoje é o ilustre Deputado Bonifá-
cio Mourão, ex-Presidente da Fundação dos Serviços de Educação e Cultura, ex-
Prefeito de Governador Valadares, professor de Direito Penal e de Prática Fo-
rense Penal, professor titular de Direito Administrativo da Faculdade de Direito
do Vale do Rio Doce, professor titular de Legislação Social e de Direito Público
da Faculdade de Administração de Empresas de Governador Valadares, mem-
bro do Conselho Superior da Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, Vice-
Presidente da OAB - Subseção de Governador Valadares, Presidente da Comis-
são Municipal de Educação e atual Presidente da Comissão de Finanças e Orça-
mento da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Com a palavra o Deputado Bonifácio Mourão.

O DEPUTADO BONIFÁCIO MOURÃO - Exmo. Sr. Presidente, Deputado
Neif Jabur; Exmo. Sr. Conferencista desta tarde, Prof. Raul Machado Horta; mi-
nha prezada colega, Deputada Sandra Starling; Sr. Presidente da Fundação João
Pinheiro, Dr. Aluísio; Prof. José Tarcízio, colegas Deputados aqui presentes, fun-
cionários da Casa, senhores professores, advogados, alunos das Faculdades e
demais companheiros aqui presentes.

De início, gostaríamos de frisar a nossa satisfação em ter aqui o Prof. Raul
Machado Horta. Tivemos o privilégio de tê-lo como professor de Direito Cons-
titucional na Faculdade de Direito da UFMG, exatamente no ano em que, profes-
sor, o senhor se preparava para fazer o seu concurso de cátedra, ao que me pa-
rece em 1964 ou 65. O senhor, brilhantemente, terminou o concurso, alcançando
a média 10 em todas as matérias. Eu me lembro disto porque assisti ao concur-
so, em que o senhor era examinado, entre outros, pelos eminentes constitucio-
nalistas Afonso Arinos de Meio Franco, Josafá Marinho e, parece-me, Cândido
Mendes, todos constitucionalistas de renome nacional e internacional. E o se-
nhor atingiu a média 10. Concorreu com outro brilhante constitucionalista bra-
sileiro, ao que me parece, baiano, e hoje destaque no cenário co nstituciona lista
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nacional. Daí para a frente, a sua estrela brilhou intensamente, principalmente na
especialidade do Direito Constitucional. Agora, quando nós, Deputados Esta-
duais, estamos com a responsabilidade de elaborar a Constituição Mineira, de-
paramos com uma responsabilidade maior ainda, porque atrás de nós existe a
tradição mineira de fazer tudo muito bem feito, especialmente no que diz res-
peito às nossas Constituições.

Lembro-me bem, professor, de que, travados como estávamos, em 1977,
por um poder centralizador, como nunca tínhamos tido antes, o senhor, que foi
o principal colaborador da redação, deu-nos, dentro do possível, uma Constitui-
ção Estadual à altura das tradições mineiras. Mas, nós temos agora, à luz da no-
va Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 88, uma faculdade
maior, talvez não tão grande quanto aquela que tiveram os constitucionalistas
estaduais após a Constituição da primeira República, de 1891, também assinala-
da por V. Exa. em sua brilhante exposição.

Ao que me parece, V. Exa. nos dirá isso com maiores detalhes na fase de
debates. Mas parece-me que aquela Constituição foi a que deu maior abertura
aos Estados, acompanhada pela reforma de 1926, o que não ocorreu na Consti-
tuição Federal de 1934, muito menos na de 37 e ocorreu mais na de 1946, e me-
nos do que todas na de 67.

Aliás, essa Constituição de 67, acompanhada pela Emenda Constitucional
n 2 1, de 1969, dá a medida exata, é o espelho do que foi autoritarismo do regime
vigente no País a partir de 64. Talvez, o maior autoritarismo que tivemos neste
País desde o Brasil República. Tanto assim que, como V. Exa. assinalou, as
Constituições Estaduais cumpriam simplesmente o papel de adaptação do seu
texto. Agora, não. Agora, o Constituinte resolveu dar a cada um dos Estados, de
acordo com as suas peculiaridades, o direito de legislar sobre matéria impor-
tante, principalmente no que concerne à área tributária, de servidores públicos,
de serviços públicos, de saúde, de educação, de urbanismo: à área dos procedi-
mentos processuais, como também à área da legislação como um todo.

Enfim, professor, nós temos aberturas diversas na Constituição Federal.
Temos, conforme V. Exa. assinalou, um controle, o que não poderia ser dife-
rente, para que permaneça o princípio da hierarquia das leis e afinal prevaleça o
texto da Constituição Federal.

Andou muito bem o legislador quando, no art. 18 e, também, no art. 25, §
12, deu liberdade aos Estados para elaborarem as suas Constituições, respeita-
dos os princípios constitucionais, mormente as normas centrais, também assi-
naladas aqui por V. Exa., mas permitindo ao Constituinte Estadual trabalhar na
sua Constituição dentro daquilo que não é vedado pela Constituição Federal.

Teríamos outras observações, mas não vamos tomar o tempo dessa pla-
téia, apenas assinalar que, entre outros controles do Constituinte Federal, está o
do sistema de governo. Foi mantido o sistema de governo presidencialista, e não
se abriu possibilidade aos Estados de adotar o parlamentarismo ou outro siste-
ma de governo.

Mas, professor, à guisa de exemplo, também destacamos interessantes as-
pectos nessas abeturas da nova Constituição Federal, particularmente sobre o
sistema de saúde-SUDS- e sobre a municipalização do ensino. Isso nos pare-
ce da maior importância e vai proporcionar debates interessantíssimos nas áreas
da saúde e do ensino, no Estado.

A seleta platéia certamente vai colaborar conosco, que temos essa histórica
responsabilidade de elaborar a Constituição Mineira. Estaremos abertos ao diá-
logo com todos. Acho que o Deputado que vai redigir a Constituição Mineira
precisa ter o bom senso de dialogar com todos os segmentos sociais, com todas
as classes de Minas Gerais. Assim, receberá as indispensáveis sugestões que irão
enriquecer os trabalhos constituintes. Seremos receptivos a todas as sugestões.
Tenho certeza de que, na medida em que soubermos extrair a essência das su-
gestões oferecidas, teremos a melhor Constituição para o Estado.

Antes de encerrar, meu caro professor, gostaria de formular algumas
questões, para que V.Exa., com sabedoria e competência, nos esclarecesse a
respeito desse assunto.

12 - É factível, na Carta Estadual, estabelecer uma função pública relevan-
te, em razão da qual o Executivo, com aprovação do Legislativo, pudesse criar
entidades da administração indireta, vedando-lhe ingerência em outras áreas?

2 - A Constituição do Estado pode adotar um modelo compulsório de as-
sociativismo municipal para certos serviços públicos como, por exemplo, a Edu-
cação?

32 - Sendo competência da União legislar sobre Direito Processual, qual o
sentido da matéria PROCEDIMENTOS PROCESSUAIS?

49 - Qual o limite da Constituição Estadual, em relação ao município, já
que elaborará sua carta orgânica, no que tange a sua organização político-admi-
nistrativa?

52 - Na avalização de V. Exa., a Constituição atual deu maior ou menor
abertura às Constituições Estaduais do que a de 1891?

Finalmente, o senhor, que já nos esclareceu e que já leu e releu o texto da
nova Constituição Federal, acha que estamos diante de uma boa Constituição?
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INTERVENÇÃO DA SEGUNDA DEBATEDORA

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - Vamos passar a palavra
à segunda debatedora, a ilustre Deputada Sandra Starling, fundadora do Sindi-
cato dos Petroleiros de Minas Gerais; Professora Titular de Teoria Geral do Di-
reito Privado e Professora Assistente de Introdução à Ciência do Direito, da Fa-
culdade de Direito Mílton Campos; ex-professora de Políticas Sociais, História
Social e Política Brasileira na PUC-MG; ex-professora de Sociologia da Faculda-
de de Ciências Econômicas, do Curso de Ciência Social e das Escolas de Enfer-
magem e Educação Física da UFMG; Fundadora do Jornal "Em Tempo"; parti-
cipante do movimento feminino pela anistia; fundadora do PT em Minas Gerais
e co-autora do estatuto do PT neste Estado.

Com a palavra a ilustre Deputada Sandra Starling.

A DEPUTADA SANDRA STRALING - Sr. Presidente, Deputado Neif Ja-
bur; ilustre conferencista, Prof. Raul Machado Horta; Deputado Bonifácio Mou-
rão; Prof. José Tarcízio de Almeida Mello; autoridades presentes, companheiros
e companheiras.

Em primeirà lugar, gostaria de registrar que também tive a honra de ser
aluna do Prof. Raul Machado Horta, na Faculdade de Direito, de maneira que to-
dos os equívocos que eu me cometer na minha intervenção são meus, e as gló-
rias são do prof. Raul Machado Horta, que soube ser um excelente professor,
não só no período em que cursei aquela Faculdade, como certamente o é para
todos aqueles que ainda têm a honra de tê-10 como mestre.

A primeira questão que eu gostaria de colocar é a alegria de ver este Ple-
nário e as galerias repletas nesta tarde, lembrando, como vou falar mais adiante,
que uma das características dessa nova Constituição é exatamente a participação
popular, a soberania popular, inclusive de forma direta, lembrando, na ocasião,
que, na realidade, os nossos trabalhos, enquanto cidadãos que querem exercer
essa soberania que alcançamos no texto da Constituição Federal, não devem
restringir-se apenas à participação na elaboração da Constituição Estadual.
Lembro que o texto da Constituição Federal agora em vigor, principalmente na
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disposições transitórias, traz uma série de temas da maior relevância para todos
nós, e devemos estar todos mobilizados para influenciar na elaboração das no-
vas leis. Citaria o caso do código de defesa do consumidor, que o Congresso Na-
cional deverá elaborar no prazo de 120 dias, a contar da data da promulgação da
Constituição, e que é certamente um tema do maior interesse popular. O mesmo
ocorre com a questão de lei sobre política agrícola, para cuja elaboração o Con-
gresso Nacional tem o prazo de um ano, a contar também da data da promulga-
ção da Constituição Federal, e que certamente é um tema da maior importância
para todos nós, não só para os trabalhadores rurais, mas também para nós, da
cidade, onde a política agrícola tem uma influência enorme na questão de abas-
tecimento, que nos afeta a todos.

Gostaria de iniciar minha intervenção lembrando que, antes de buscar tec-
nicamente quais são os limites da competência do constituinte estadual, deve-
remos buscar os valores essenciais que presidem a elaboração dos princípios da
Constituição Federal a serem também observados na Constituição Estadual. Isto
me parece acertado. Citaria três, como sendo estes valores essenciais que presi-
dem o conjunto de princípios, normas gerais, etc. contidas na Constituição Fe-
deral e que deverão ser observados pelos Constituintes Estaduais.

O primeiro destes valores é o da descentralização, como é o caso das no-
vas regras tributárias, que já sofrem, como todos os senhores e senhoras acom-
panham, a ação do Presidete da República, José Sarney, através da operação
desmonte, visando impedir exatamente que se concretize aquilo que objetivou a
reforma tributária ocorrida na Constituição Federal.

O segundo aspecto, o segundo valor essencial é aquele que eu chamaria
de liberalização, tanto no plano das liberdades individuais e coletivas, quanto no
plano das relações entre os três Póderes. Poderia dar alguns exemplos, como e
o fim do DECURSO DE PRAZO, que em boa hora foi reconhecido pelo Presi-
dente da Assembléia Legislativa de Minas, o fim dos decretos-leis, etc.

O terceiro é aquele que já mencionei e que é a soberania popular, exercida
de forma direta. Toda vez que se fala nessa soberania popular, exercida de for-
ma direta, nos vêm à mente o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Acho
que, por outra via, por uma via indireta, podemos ver como esta questão foi eri-
gida num valor essencial na nossa Constituição Federal, se lembrarmos que é
motivo de intervenção federal o desrespeito aos direitos da pessoa humana, co-
mo foi mencionado pelo Prof. Raul Machado Horta; mais ainda, é proibida
emenda constitucional que possa vir a suprimir os direitos individuais consagra-
dos na nova Constituição. Por esta via indireta, podemos ver a importância des-
ses valores essenciais, que deverão certamente ser observados pelos Consti-
tuintes Estaduais. E aí há dois problemas aos quais me referi ao iniciar a minha
intervenção: o primeiro diz respeito ao fato de que, na Constituinte Mineira, fo-
mos escolhidos para a realização dessa tarefa, sem que esses valores essenciais
estivessem consagrados na Constituição. Há uma defasagem entre a escolha do
Constituinte e a elaboração de uma Constituição sob a égide de uma nova con-
duta histórica, sociológica, econômica, etc. Isso, na minha opinião, vai exigir

uma mobilização popular para exercer não apenas a sua vontade sobre os Cons-
tituintes mineiros, mas zelar para que aquelas conquistas que tivemos no plano
federal possam ser, de fato, observadas no âmbito do Estado de Minas Gerais. E
o segundo, que é também uma circunstância que poderá vir a afetar a realização
dos nossos trabalhos, em direção oposta a esses valores essenciais, é a da práti-
ca de autoridade centralizadora por parte do atual Governo do Estado, que já
começa rasgando a Constituição Federal, ou determinando a sua não-observân-
cia, como vimos nos episódios da tentativa de realização de assembléias pelo
funcionalismo público, na Praça da Liberdade. Isso ocorreu, não obstante a
existência de dispositivo expresso - o artigo 52 da Constituição, inciso XVI, que
libera para todos qualquer local, desde que comuniquem às autoridades com-
petentes, e não haja qualquer outra manifestação prevista para o mesmo lugar.
E, mais do que esta atitude do Sr. Governador, aquilo que ele também vem fa-
zendo, e que o Presidente Sarney também fez, às vésperas da promulgação da
Constituição federal, e que ontem, no "Jornal do Brasil", ro Caderno Especial,
foi intitulado pelo comentarista Viflas Boas Corrêa de: "A Constituição Enjeita-
da", ou seja, uma série de medidas tomadas pelo Governo, tanto no plano fe-
deral, quanto no estadual, legislando ou tentando legislar sobre assuntos que,
certamente, não seriam desta forma legislados, segundo a Constituição Federal,
tentando assegurar algumas garantias, como é ocaso do Projeto de Lei n 9 1.115,
que está em tramitação nesta Casa e, na realidade é uma aberração, porque
outorga poderes praticamente ilimitados para que o Governador do Estado rea-
lize fusão, intervenção em órgãos da Administração, e por aí afora. Eu chamaria
a atenção para o fato de que não fomos eleitos com o compromisso dos valores
essenciais dessa nova Constituição, e a própria prática autoritária do Senhor Go-
vernador é mais um estímulo à participação popular na feitura da Constituição
do nosso Estado. Com relação aos aspectos propriamente técnicos, vou fazer
aqui algumas afirmações e algumas perguntas ao professor Raul Machado Hor-
ta. A primeira diz respeito à questão das competências comuns e das competên-
cias concorrentes. O professor Toshio Mukai, professor da Faculdade de Direito
Mackenzie, de São Paulo, sustenta que há uma contradição entre as competên-
cias comuns e as competências concorrentes nesta Constituição de 1988. Eu en-
tendo que, na realidade, o elenco de previsões sob o título de competências co-
muns diria respeito a competência mais no plano executivo. A meu ver, enseja-
riam, inclusive, se violadas, a caracterização do crime de responsabilidade do Sr.
Governador do Estado. Em outras palavras, penso que todo o elenco daquelas
medidas previstas no texto da Constituição Federal como competências comuns,
e quase todas elas dizem respeito a uma ação dos poderes públicos, pode ser
perfeitamente colocado no elenco de ações que, se violadas, podem ensejar a
caracterização de crime de responsabilidade do Governo do Estado. A segunda
questão diz respeito à competência concorrente. Entendo que, embora a Cons-
tituição preveja que as normas gerais quanto à competência concorrente cabem
ao plano federal, cabem ao Congresso Nacional, é possível, na Constituição Es-
tadual, legislar a respeito de alguns daqueles temas, de que vou dar exemplo
daqui a pouco, de tal maneira que, no caso de aquilo que for previsto na Cons-
tituição Estadual ser depois, pela legislação federal alterado, automaticamente
estarão sendo alteradas as regras, no plano estadual. O exemplo que vou dar
refere-se exatamente à questão da educação. E competência privativa da União
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legislar sobre as diretrizes básicas na educação. No entanto, nas competências
concorrentes, o Estado também tem competência para legislar a respeito de
educação.

Penso que, na elaboração da Constituição Estadual, podemos antecipar al-
gumas regras a respeito de princípios do art. 206, que enumera a democratiza-
ção do ensino, por exemplo, que enumera a preferência do ensino público em
relação a qualquer outra forma de subsídio à iniciativa privada neste campo. Po-
deríamos antecipar tais medidas, sem que elas pudessem ser consideradas in-
constitucionais.

Pareceu-me, no exame inicial da Constituição, que há incongruência entre
alguns dispositivos. Um deles, inclusive, cita nominalmente que a lei fixará prin-
cípios de inciativa popular e faz, depois, referência à deliberação através de lei
estadual. Assim, já é possível fixar na Constituição Estadual as regras vigentes,
para que as iniciativas populares, no caso de Minas Gerais, possam se dar ime-
diatamente após a instalação dos trabalhos da Constituinte Mineira.

São essas as considerações que gostaria de fazer.

Muito obrigada a todas vocês.

Uma terceira questão diz respeito àquilo que seria competência reservada,
ou seja, no campo dos direitos individuais e coletivos em minha opinião, não se
esgota o elenco de direitos que podem ser previstos nas Constituições Estaduais.

Lembraria especialmente, e evidentemente porque me afeta, a matéria re-
ferente à proteção à mulher. Considero que a Constituição Federal foi muito tí-
mida, inclusive no aspecto de só nos considerar como sujeitos de direito ou de
prerrogativa, quando se trata da mulher mãe, sem considerar uma série de ou-
tras situações que poderiam ser previstas constitucionalmente e aplicadas à
mulher de maneira geral.

Lembro que a tônica no Ano Internacional da Mulher, na ONU, foi a igual-
dade. Dizia o Plenário da ONU que não basta apenas não discriminar, pois é
preciso tomar uma série de medidas, na sociedade, capazes de levar a uma si-
tuação de igualdade.

Nesse campo, recordo que uma das grandes lutas das feministas, entre as
quais me incluo, é deixar de ser papel exclusivo da mulher cuidar da casa. La-
vanderias coletivas, restaurantes coletivos seriam medidas que ajudariam a não-
discriminação da mulher, se fossem colocadas pelo Poder Público, por exemplo,
em áreas de grande aglomeração. Cito essa sugestão como algo que poderia ser
feito no plano das regiões metropolitanas, onde a própria Constituição nos de-
fere o direito de institui-Ias.

Seria proposta, então, a ampliação dos direitos da mulher, proteção maior
à mulher, através de dispositivos inseridos na Constituição Estadual.

Para terminar, já que tenho apenas três minutos, gostaria de fazer algumas
perguntas ao Professor Raul Machado Horta. A primeira delas diz respeito às re-
giões metropolitanas. O texto Constitucional atual diz que é da competência es-
tadual instituir as regiões metropolitanas. Perguntaria se é possível, através des-
sa nova competência, acabar com as regiões metropolitanas que foram feitas
sob a égide da Constituição anterior.

A segunda pergunta é a seguinte: de quem é a competência para elabora-
ção de regras sobre iniciativa popular no plano estadual?
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INTERVENÇÃO DO 30 DEBATEDOR

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - O terceiro debatedor é
o ilustre Professor José Tarcízio de Almeida Mello, Professor Adjunto de Direito
Constitucional da PUC de Minas Gerais, Doutor em Direito Constitucional pela
UFMG, Procurador-Geral da Assembléia Legislativa de Minas Gerais e consultor
jurídico nas empresas BMG. Com a palavra, o Prof. José Tarcízio de Almeida
Mello.

O PROF. JOSÉ TARCÍZIO DE ALMEIDA MELLO - Exmo. Sr. Deputado
Neif Jabur, DD. Presidente da Assembléia Legislativa; Exmo. Sr. Prof. Raul Ma-
chado Horta, eminente Catedrático e Titular de Direito Constitucional da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais; Exmo. Sra. Deputada Sandra Starling, um dos
nomes mais respeitados do Legislativo de Minas, inclusive pelo seu currículo
universitário; Exmo. Sr. Deputado Bonifácio Mourão, Presidente da Comissão de
Finanças e orçamento, Prof. de Direito Administrativo, ilustre membro da As-
sembléia Legislativa, minhas senhoras e meus senhores.

Como os professores Bonifácio Mourão e Sandra Starling disseram, tam-
bém tenho a honra de ser ex-aluno do Prof. Raul Machado Horta, que foi o
orientador da minha tese de Doutor em Direito Constitucional. Realmente, o
Prof. Raul Machado Horta é o inconteste líder da Escola Mineira de Direito
Constitucional, um dos mais autorizados especialistas do Direito Constitucional
Brasileiro e, no meu modo de entender, o mais importante constitucionalista vi-
vo, no Brasil. Dada a importância e o alto nível do conferencista, é necessário
que eu saliente que evidentemente S. Exa. esgotou as questões postas para sua
conferência.

Eu me permitirei fazer, ao final, duas indagações a S. Exa.. Entendo tam-
bém que os ilustres debatedores abordaram muito bem o assunto objeto da
conferência. Permitam-me os dois debatedores que eu faça uma referência a
ambos.

A Deputada Sandra Starling acentuou um elemento importantíssimo que é
exatamente o do primado da soberania popular. Ela praticamente antecedeu
uma colocação que p11 faria para destacar, como S. Exa. reconheceu, também, de
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uma forma muito honesta e muito digna, a alta responsabilidade que está nos
ombros dos atuais constituintes estaduais. Efetivamente, se o Brasil não possui
uma federação do tipo de poder inerente aos Estados-membros, como o Prof.
Raul Machado Horta parece ter admitido; como os Estados-membros têm po-
deres derivados, oriundos da Constituição Federal, e mais considerando-se a cir-
cunstância histórica de que não se trata de uma Constituinte eleita, nas urnas
populares, para o fim exclusivo de elaborar a Constituição, a responsabilidade
dos atuais membros da Assembléia Constituinte do Estado torna-se historica-
mente incomparável.

O Deputado Bonifácio Mourão fez uma alusão ao problema das regiões
autônomas sobre esse assunto. O Prof. Machado Horta, no Instituto dos Advo-
gados, no ano passado, exercendo a liderança de um grupo de juristas mineiros
constituído para a crítica do trabalho da Comissão de Estudos Constitucionais,
liderada pelo Senador Afonso Arinos, mencionou que o Projeto deixava de pre-
ver expressamente a possibilidade de desmembramento e incorporação das re-
giões autônomas do Estado-membro, mediante aglutinação de municípios da
mesma região, por decisão das populações diretamente interessadas. Dizia S.
Exa. que, se a omissão do Projeto perdurasse, poderia ocorrer a suscitação de
uma impugnação de inconstitucionalidade relativa a criações desta natureza, não
se contendo nos poderes reservados e representando ofensa à autonomia muni-
cipal.

Eu devo dizer aos senhores que a Constituição não traz o federalismo com
que sonhei. O federalismo que aprendi com o Prof. Raul Machado Horta é uma
palavra que exprime um relacionamento que advém da solidariedade, na ex-
pressão feliz de CarI Friedrich: o fundamento do federalismo está na solidarie-
dade entre a União e o Estado-membro. Nós temos o federalismo mitigado na
atual Constituição brasileira. Um federalismo que não escapa daquelas normas
fundamentais expostas nas Constituições anteriores "foedus amitial" e o "foe-
dus thalami", a que V. Exa. se referiu, nós não os encontramos na Constituição
da República atual. Ao contrário, verificamos, a continuarem os princípios cons-
titucionais, a necessidade de um esforço tremendo dos intérpretes da Constitui-
ção, da hermenêutica constitucional, no sentido de se descobrirem cláusulas im-
plícitas das quais possam fluir as verdadeiras construções do federalismo brasi-
leiro. Eu me lembro bem de algumas discussões em que pontificou a lição de
Osvaldo Trigueiro, um dos grandes constitucionalistas do Brasil, na qual dizia
que, ao lado dos princípios reservados para a União, dentre as formas, dentre as
enumerações constitucionais, existe a exaustividade das normas, as quais, con-
correntes, comuns ou supletivas são ativas nos Estados-membros, nós encon-
traremos, na prática, uma torrencial legislação federal. N oBrasil nós verificamos
uma evolução que, em 1926, pedia a repartição tributária. Lembramos bem que
o Presidente Arthur Bernardes, ao fazer a emenda de 26, já clamava por uma re-
partição de competência em matéria tributária que tornasse realmente a Federa-
ção aquele fluxo de nutrição indispensável à coexistência de poderes autôno-
mos. Estamos agora rememorando Mário Casassanta na evocação da organiza-
ção da província: Estamos na hora de fazer a organização da autonomia da pro-
víncia. E, no momento de organização desta autonomia, precisamos verificar

quais as interpretações mais consentâneas com os princípios que inspiraram a
organização federal: em primeiro lugar, a solidariedade. Onde está a participa-
ção do Estado-membro no dia-a-dia da Constituição Federal? Nós podemos nos
perguntar onde estão os representantes estaduais situados na organização do
orçamento da Federação. Encontramos uma mitigada norma no art. 159, inciso
1, alínea "a", da Constituição Federal, que atribui escasso fundo de participação
às regiões mais áridas, às regiões mais pobres, enquanto que, no Canadá, se
acha uma participação do legislador estadual e dos governos estaduais na pró-
pria construção do orçamento global da Federação. Esta participação há, inclusi-
ve, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque, embora uma federa-
ção "sui generis", encontramos lá a participação dos governos estaduais na ela-
boração do orçamento global, embora haja só um orçamento na União Soviéti-
ca, que globaliza praticamente a resultante das distribuições financeiras na ad-
ministração do Estado Soviético. Esta conjugação dos interesses regionais com
o interesse geral é que deve pautar a interpretação da nova Constituição da Re-
pública, visando a que possamos afastar-nos das trilhas do passado, em que ve-
rificamos, principalmente, a falta de sustentação financeira para o Estado-mem-
bro.

Não posso adivinhar nem supor que a atual repartição tributária seja sufi-
ciente para atingir, para atender, as demandas dos diversos Estados-membros,
que, entre si comparados, são desiguais nas suas carências, assim como distin-
tos, também, nos seus projetos e nos seus investimentos. E nós verificamos uma
Federação que não se resolve para o dia-a-dia. Não é uma Federação gerencial.
E uma Federação tida e posta com base em princípios, em sustentações, que não
variam em relação às Constituições tradicionais.

Sonhamos com uma Federação diferente. Sonhamos com a ruptura, aí,
sim, da Federação antiga, daquela Federação de poderes reservados de poderes
decorrentes, para a criação de uma nova era, de um novo tempo, em que tivés-
semos, como princípios, apenas aqueles essenciais à colocação dos interesses
gerais do Estado.

Evidentemente, não tínhamos também a jactância de admitir que, num
momento histórico, pudéssemos alcançar, de uma só vez, todas as nossas ambi-
ções, todos os nossos projetos. Ademais, não temos aquilo que a Alemanha al-
cançou no final do século passado e que é exatamente a contribuição, pela políti-
ca dos subsídios, para a construção de uma integração harmônica.

Notamos que, enquanto nos Estados Unidos existe a centralização em
matéria de moeda, de defesa interna, de relações internacionais, de ordem e se-
gurança dos Estados-membros, aqui no Brasil temos uma vastidão de legislação
concorrente, mais ainda, uma competência comum múltipla, que vai, inclusive,
atingir os municípios.

Naturalmente, a Constituição tem seu lado positivo, no sentido de integrar
o Município como uma nova entidade presente na organização federativa.
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Dentro destas colocações, eminente Professor Raul Machado Horta, devo
reconhecer que V. Exa. e a Comissão Afonso Arinos foram os principais baluar-
tes de sustentação dos trabalhos da Constituinte Federal, queira ou não o Go-
verno reconhecer o projet o Afonso Armas como início válido da nova Constitui-
ção. Teve uma atuação importante o grupo liderado por Afonso Arinos, do qual
V. Exa. participou como ilustre membro e relator da parte relativa à organização
federal; foi muito importante o trabalho dessa Comissão de Juristas-serviço pú-
blico relevante; juristas que durante semanas deixaram de lado as suas atribui-
ções rentáveis para redigirem a base da nova Constituição brasileira. Este reco-
nhecimento o País o deve a V. Exa. e à Comissão de Estudos Constitucionais, da
mesma forma como se lembrou de Evaristo de Morais, cujo nome está escrito
na Praça Monroe, no Rio de Janeiro, em frente ao lugar do antigo Senado. Da
mesma forma, deve haver uma placa de elogio e exaltação à Comissão de Estu-
dos Constitucionais, à qual se devem realmente pontos positivos alcançados pela
nova Constituição da República.

É necessária, na verdade, cada vez mais, a participação do povo, participa-
ção direta, ou pela valorização do Poder Legislativo, ou através da representação
nacional, no sentido de que esta Constituição alcance os seus ideais, ainda que
não estruturalmente postos no texto promulgado a 5 de outubro.

Daí, Prof. Raul Machado Horta, a importância da interpretação das normas
centrais da Constituição, principalmente daquelas que revelam o espírito de
construção ou o espírito da reconstrução federativa. E eu me permito perguntar
a V. Exa. se, em nome do princípio da separação dos poderes, V. Exa. pode nos
indicar a necessidade de participação efetiva e imprescindível do Poder Legisla-
tivo na elaboração das leis, sem mais a suficiência da vontade do Presidente da
República ou do Poder Executivo, a expressar a vontade do povo, de uma forma
ultrapassada, de uma forma incompatível com a real democracia, tendo em vista
que se trata de um fenômeno abolido pela superveniência do novo texto consti-
tucional.

Em segundo lugar, o orçamento do Estado, com base da vida econômica e
social e como fundamento da nutrição da própria atividade social, dependeria,
sem dúvida, de uma participação direta ou indireta do próprio povo ou dos seus
representantes na sua elaboração.

Dentro destes dois enfoques e em nome da democracia que se procura
conquistar no Brasil é que eu coloco o pensamento e as respostas de V. Exa.,
com as homenagens a que V. Exa. tem direito, de Minas e da Pátria.

Muito Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - Vamos encerrar a pri-
meira fase desta sessão. A Presidência vai suspender os trabalhos por 10 minu-
tos, após o que serão reabertos para a segunda parte, com a nova participaç
do conferencista e o recebimento das perguntas feitas pelo Plenário.

Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos.
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NOTA Para agilização da publicação destes Anais, que visam oferecer subsídios
aos Constituintes Estaduais, os textos das exposições dos conferencistas e
debatedores não tiveram a revisão dos mesmos.
O teor das perguntas formuladas pelos participantes do simpósio e das
respectivas respostas constará de outro volume, a ser publicado oportu-
namente.


