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Exmo. Sr. Presidenle do SI/premo Tribl/na! Federa!.

SU~REMO '.rRl6UNAL FEDE~AL

CóPIA AUTEN'PCA da petição inicial da Repre en-
tação n.. 650, de Minas Gerais. ('ntr.c partes. como
Representante o Procurador-Geral da República e c0'11~
Representada a Assembléia Legislativa do Estaft? d{?tfrüis
Gerais. ' ~ ',' '" '

-, ! O 'PROCURADOR-GERAL DA E úBLTr.A 'usandó
d';s'"atrib~lições qüe he ,dmferc o art. (.0. 1)arÚ~l'afo ,único.
da Constituicão FederaL' c na forma (a Lei 1.0 ~~7. de 1.9
de junho de 1964, vem submeter fi. consÍc cra~;- o / o Su )remo
Trihunal Federal a : l'gÜ'Ci'io 1 "1 cons 'tul'ÍC' l'lli 1:1<10 do arl.
3.9 da Lei Constitucional n.O lB. ( e 2~ de ma'(' de 10";-). (O

Eslado de Minas Gerais. }or cuias <1is osiçõ{'s 'l" tcn' ernm,
até 15 de março de 196i. os manc a' os os aluais TO 'c'rmH 01',

Vice-Governador, Prefeito:. Vice-Prefeitos. .('rCfl( 01''' . .Tuí~.es
de Paz e Suplentes. Dessa ocorr'";ncia a Procu"~Hlorin-Gcrnl
da RepÍl lica te 'e conhecimento através (lac:; l'l'('c:;entaçõ'cs
anexa, dos Deputad sEsC ( uais Pio Cal ((lO l' 11 P()C:;. l' do
Deputado Federal João Herculino de Souza Lop\'''.

1 - As Represent: C'"i('scm aprêçl) slIsltnl') 11 a incons-
titucionalidade do dispositivo impugnado ))('1' ofensa aos
princípios fec erativos protep:ido~ pelo ar!. 7 ''. indo () 'Ir,
alíneas A, C e D, da Constituição da República. de' vr'z que
limaS disposições afrontam a forma repuhlicana rCI1rr~'!clit1l-

tiva, 3 temporariedade das funções eletivas c a proibição da
reeleição de Governadores e Prefeitos.

2 - Afirma-se que a prorrogação dos mandatos em
eausa, a que equivale a extensão do mandato, colide com a
proibição taxativa do art. 217, S 6.'1, norma integrante do
princípio republicano que ainda se complementa, entre outras,
com a regra do art. 5.9, n.9 XV, letra A. c do art. 119,
inciso IV, todos da Constituição Federal, sôbre reservar-se à
União a competência exclusiva para legislar em matéria
eleitoral, e à Justiça própria a competência para fixação de
datas de eleições.

:3 - Como violação dos princípios em causa, realçam
os' autores das Representações que a combatida prorrogação
de mandatos correspondeu a elegerem-se, para nôvo periodo,
os atuais titulares daqueles cargos eletivos, assim em franca
oposição ao prcceito universal de direito, consagrado pelo art.
134, e ao mandamento da temporariedade das funções eleti-
vas, completado pela inelegibilidade de que trata o art. 139,
amhos da Constituição Federal.

4 - As representações invocam, em sustento da ar-
güição, lições de insignes juristas, para afinal lembrarem os
precedentes judiciais que norteiam a espécie, como decidiu
o Supremo Tribunal Federal nas Representações de n."'s 322,
do Estado de Goiás, e 477, do Estado da Guanabara, respeito
semelhantes atos legislativos de prorrogação de mandatos.

;) - Se bem que os autores de uma das Represen-
tações .i untas findam por entender anuladas a malsinada
Emenda Constitucional Mineira pelo advento da Lei Cons-
titucional n.'" 13, votada pelo Congresso Nacional, insistem
na necessidade do processo de argüição, pelo que a Procura-
doria-Geral da República, embora entendendo que esteja
parcialmente prejudicada a Representação, a submete a
julgamento, atendendo ainda a que norma impugnada alcan-
ça mandatos não compreendidos na cilada Lei Constitucional
Federal.

li!

, HEPHESE TAÇÃO N.9 650

M. P. F. Procuradoria-Geral da H.epúbliea
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Por todo o exposto, a Procuradoria-Geral da República.

argüindo a iDcoDstitucioDalidade do ato impugnado Das Re""
preseDlações JUDtas, requer que, DOprazo do art. 3.9, da Lei
D.'"4.337, de 1.'" de JUDho de 1964, seja ouvida a Assembléia
Legislativa do Estado de MiDas Gerais, prosseguiDdo-se D~
ulteriores têrmos do processo, para os fiDs de direitos. .

Brasilia, 12 de maio de 1965.

(a) Osvaldo Trigueiro - Procurador-Geral da Re-
pública.

ESTA CO FORME O ORIGINAL - Secretaria do Supremo
TribuDal Federal, em viDte de maio de mil DoveceDtos
e sesseDta e cinco.

Eu, (a) Geroncia Corrêa, Oficial Judiciário, a cODferi. - Eu:~
Diretor-Geral da Secretaria, a subscrevi. (a) Hugo
Mósca - Diretor-Geral.

. I

REPRESENTAÇÃO N/ 650
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Lei Constitucional n.!' 13, de 22 de março de 1965.
Prorrogação de Mandatos
Estado de Minas Gerais

INFORMAÇOES DE DEFESA
Pelo DR. LUIZ ADvÍNCULAREIS
Consultor-Chefe da Assembléia Legislativa

Ao Egrégio Supremo Tribunal Federal:
Excelentíssimo Senhor Ministro Gonçalves de Oliveira
Digníssimo Relator da Representação n.!' 650,
de Minas Gera;s.

Na luta pelo Direito, batemos, de quando em quando.
à porta do Egrégio Supremo Tribunal Federal, cujos
umbrais ora nos honramos com transpor, sob responsabi-
lidade nunca dantes excedida a esta em que, representan-
do em Juizo a Assembléia Legislativa Mineira, somos a
defesa em pról da constitucionalidade da Lei Constitucio-
nal n." 13, de 22 de março de 1965, do Estado de Minas.
Gerais.

INFORMAÇOES

1 - Em cumpriDdo determiDação do EmineDte
SeDhor Ministro GONÇALVES DE OLIVEIRA, digníssimo
Relator da REPRESENTAÇÃO D.9650, de Minas Gerais, sobe
de PODtOo DOSSOespecial cuidado em prestar, DODome da
ASSEMBLf:IA LEGISLA TIV A DO ESTADO DE MINAS
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GEHAIS, as informações solicitadas, e defender (doc. 1) a
Constitucionalidade da Lei Constitucional n.9 13, de 22 de
março de 1965, promulgada por êste órgão do Poder Legis-
lativo Estadual.

Queira o eminente Senhor Ministro Relator da Heprc-
sentação n.9 650 receber as presentes informações sôbre as
alegações constantes da petição inicial, cuja cópia acompanha
o ofício de Vossa Excelência, de 24 de maio último, chegado
a 3 de junho a Belo Horizonte (doc. 2) .

2 - O eminente Senho,' Procul'ador-Geral da Hepúbli-
ca, DR. OSVALDO TRIGUEIHO - psando das atribuições
conferidas a S. Ex.~ assim pelo parágrafo único do ar!. 8.9,
da Constituição Federal como pelo art. 1.9 da Lei n.9 4.337,
de 1.q de j unho de 1964 - submeteu à alta L:onsideração do
Egrégio Supremo Tribunal Federal a argüição de inconstitu-
cionalidade do art. 3.9 da Lei Constitucional n.Q 13, de 22 de
março de 1965,. do Estado de Minas Gerais (publicada no
"Diário da Assembléia" de 23-3-1965) .

"Dessa ocorrência a Procuradoria-Geral da República
teve conhecimento através das Representações anexas, dos
Deputados Estaduais PIO SOARES CANÊDO e outros, e do
Deputado Federal JOÃO HERCULTNO DE SOUZA LOPES"
--'-'-'como se lê na petição inicial.

3 - ,Requisitos formais - Quer sob o ponlo de vista
subjetivo, quer objetiuo.' a Lei Constitucional n.'! 1:1, de 22
de março de 1965, promulgada e publieada no "Diúrio da
Assembléia". de 23-3-1965, permanece incensurú"ei, pois
obedeceu ao preceitos do art. 27, n.O lI, primeira parte, da
Constituição Mineira, êste último modificado pelo arl. 1," da
Lei Constitucional n.9 3, de :~Ode janeiro de 1H51, bem como
os arts. 133 a 142 do Regimento Interno (Resolução n.'! 28, de
1.0 de outubro de 1951) da Assembléia Legislativa do Estado:
" Em 30 de setembro de 1964, os Senhores Deputalios
PINTO COELHO e outros, em número superior à têrça parte
~o~. membros da Assembléia Legislativa, apresent~ram' a
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Proposta de Emenda Constitucional 11.~ l(j, modificando os
arts .. 14 e 46 da Constituição l\lineira c incluindo dois artigos
como disposições constitucionais transitórias, o de que resúl-
tou fôsse transformada essa mesma Proposta de Emenda em
o Pro,ieto de Emenda Constitucional n." 1.08~~,da Comissão
de Constituição, Legislação e Justiça, em 6 de outubro de
1964. Depois de receber emendas, aprovadas umas c rejei-
tadas outras, o Projeto da Emenda Constitucional n.9 13/64
foi aprovado elll redação final l~'l Helluião da Assemhléia
Legislativa, de 22 de março de lD(};5, tendo votado a favor 59
,Deputados, sendo de 82 o número total de Depulados.

Aprovado o Projeto em referência, em sua redação
final, foi pl'Oll1ulgada a Lei Constitudonal n." 1;~,dêle origi-
nada, no dia 22 e publieada no dia 2:1 de março de 1965, no
"Diú,'io da Assemhléia".

Quanto aos requisitos formais, inexiste nulidade a ser
pronunciada, lanto em face da Constituição Mineim como
do Hcgimento Intel'110 da Assembléia Legislativa.

4 - COIl.~tituciollalúlllde - Passamos à Conslitueio-
nalidade da Lei Constitul'Íonal 11.'.' 13, de 22 de março de
1965, de Minas Gel'ais, ou, à justa, ao arl. B.~,em virtude do
«ual - a próxima eleição para Governador e VÍl:c-Governa-
dor se farú em 1966 juntamente eom a de Deputados Esta-
duais, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, .Juízes de Paz e
Suplentes; a posse dos eleitos, excluídos os Deputados li Verea-
doces, dar-se-ú em 15 de março; o mandalo dos atuais Gover-
nador e ~iee-Governador, Prefeitos e Viee-Prefeitos, Juizes
de Paz e Suplentes, estender-se-ú até 15 de nHII'<;Ode Hl67.

Antes de engolfar na espécie n razão eSlTila, cumpre-
nos acentuar que a Hepresentação n.'.' 650 consigna haver che-
gado a alegada ineonstitueÍonalidade do dispositivo supnl, à
ciência do Exce!entíssimo Senhor ProL:urador-Gel'al da .Be,..
públicas, alravés iniciativa dos Eminentes Deputados PIO
SOAHES CANJ<:DO,JOÃO HEHCULINO DE SOUZA LOPES
c outros, eu,ios nomes não se mencionaram.
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5 InleresMl(los - A Lei n.q 2.271, de 22-7-1954 foi
-revogada pela Lei n.~ 4 .~~7. de 1.~-6-H)64 (ar!. 9.Q), e ambas
objetivam argüição ele inconstitucionalidade pel'ante o Sl.lpre-
mo Tribunal Federal. O quc deri"a da lei vigente, como da
revogada. p "ação especial":

"A técnica criativa -- para só falarmos ele espécie
recentíssima - cria ação onde ação não havia, como
ocorreu, há pouco, com a ação constitutiva negativa, dita
ação de representação, segundo a Lei li: 2.271, de 22 de
julho de 1964."

- PONTES DE MIRAi 'DA, "Colllcntúl'ios ao Código
de Processo Civil", 2.' ecl. 1959. vol. V, pá~. 153.

"Questões Forenses". vol. TV, pág. 536.

E menciona, contra os atos do Podl~r LI'f1is/atilJo, "a
ação da Lei n.9 2.271".

O assunto mel'Cl'e tôda a a tenç:io -- obs('l'va o J urÍs-
consulto emérito.

Em se I'eferindo ao l'onhcl'imcn to ela lIla léria pelo Emi-
nente Dl'. Procurador-Geral da República. preceitua a citada
'Lei n.9 4.337, de 1964 no ar!. 2.". -- "Se o conhecimento da
'inconstitucionalidade resultar ele representação quc lhe seja
dirigida por qualquer in tel'['ssado" ele. E. no caso, en lenele-se :

"Intel'cssados; portanto, parte. ou \crccjy'o quc tenha
intel'êssc na (:allsa (d. C.P.C .. ar\. 81:). ('011I0 o assisten-
te, art. 93)."

- Aut. cit., OjJ. cit.. "Colllcnlíll'ios ao r.ód igo de
PI'OCCSSOCivil", vol. X. pág. 372.

Ora, os ElIlincntes Deputados PIO SOAHES CAN~:DO,
JOÃO HERCULINO DE SOC%A LOPES c outros, não ohstante
a mais alta consideração que lhes envolve o rcnOITH'- - o e1ev('r
manda alegar - carecem dos atl'ihulos de jJartes. sequer ele
interc.~,'iOdo,~. ponluc, cmhont (','ercendo mandato elctivo, a
nenhum dêles prejudica :1 Lei Constitueionn! ll.'! l::/fl-l, ele
~Iinas Gcrais.

•
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Logo, a Representação n.'! 650 data venia nasceu inviá-
vel em razão de que nenhum intêresse as partes demonstra-
ram, nem representam, no ato, os Partidos Políticos a que
pertencem, pessoas jurídicas de direito público interno (Lei
n.9 1.164, de 24-7-1950, ar1. 132). E, nas representações n.'!
322 de Goiús e n5' 477 do Estado da Guanabara, os interes-
sados ou partes eram o PSD e PR (alude-se a uma Deputada),
bem como o PST, respectivamente (cfr, Ministro EDGARD
Costa, "Os grandes Julgamentos do Supremo Tribunal Fede-
ral", vaI. li, púgs. 472 segs.; voI. IV, págs, 38-52 e págs. 253-
:319), ao contr:'\rio da presente Representação n.'1650, que não
menciona Partidos Políticos nem quem os represente a legiti-
mar a provocação do Poder Judiciário. A falha originária
não fica suprcssa com haver depois oficiado o Exmo, Sr. Dl',
Procurador-Geral da República, em petição inicial, porquan-
to quoc/ ab initio lJitio.wm est non potest tractu tempori .••
-conlJalescerc .

A representação falta conces.~a uenill legitimação ativa,
dada a ilegitimidade das partes, conforme o art. 2.9 ela Lei
n.O4.337, de 1.9 de junho de 1964.

Todavia, pedimos se digne de atentar nas despreten-
siosas confutações aos alegados, que data (lcnia infirrnam a
petição inicial.

6 - Intervenção impossível - De início, a petição
do eminente Senhor Procurador-Geral da República cita o
ar!. 8,9, parúgrafo único, da Constituição Federal, mas apenas
como assento das atribuições que a S. Ex." são conferidas, na
subsunção do ato argüido de inconstitucionalidade ao exame
do Errrérrio SUI>remo Tribunal Federal. Visamos com êste~ ~
conceito a eliminar hipótese de intervenção, cuja sombra
a exegese desvanece il luz do ar1. 1:3 de l,onstituição de 1946:

"A intervenção será decretada pelo Congresso Nacio-
nal, que poderá limitar-se a suspender a execução do .ato
argüido de inconstitucionalidade, se essa medida bastar
para o I'estabelecimento da normalidade no Estado.



-- 12 -

"A declaração de inconstitucionalidade é condição
neoessária, mas não suficiente para intervenção. O se-
gundo requisito é a existência de um estado de anorma-
lidade, em conseqüência de perturbação da ordem ou ria
tranqüilidade pública."

- ALFREDO BUSAID. "Da Ação Direta de Declara-
ção de Inconstitucionalidade no Direito Brasileiro". cd.
1958. n." 41. pág. !Hl e n." 52. pág. 116.

"Assim, a despeito de será decretada a intervenção,
ainda tem o Congresso Nacional o exame. Quem delibera,
na espécie, é êle, e não o Supremo Tribunal."

- PONTES DE MIRANDA, "Comentilrios ;\ Constitui-
ção de 1946". 3.' ed .. vol. n. pág. 72.

Trata-sc de assunto l'xtl'cmanH'nte dclicado.
Aliás, ninguém vislumbra. na inicial ou nas l'eprCSl'Il-

lações originais, o pensamento de uma in tervençào scm
causa nem objetividade. É que qualquer que scj a o j ulga-
mento do Egrégio Supremo Tribunal Fcdcntl scr:'! acatado
no Estado de Minas Gerais, cm cujo povo é inHlmen!c o S('lISO,

grave da ordem (JOÃO PINHEIRO).
Acresce a I'calidade de que nenhuma das Heprcscnfa-

ções referidas na petição inicial, ou csta mesma prcconiza tal
resolução heróica. qU(' o art. 1:~da Constitui\'iio Fl leral res-
tringe e limita.

7 - Alegações da Inicial - A peliçiio inicial assllla
os visos das represen taçóes em a p rêço, cuj os ilusll'cs postu-
lantes sustenlem, exclusivamcnte, quc a inconstitueÍonalida-
de do impugnado ar!. :~.9ela Lei Constitucional n.'! 1:1, de 2iJ
de março de 1965, do Estado de Minas Gerais. ofendc "os
princípios fedcratÍYos pl'Olegidos pelo ar!. 7.", inl'Íso VIf,
alíneas a, b, c. da Constituiçiio da Hcpública, de vcz que suas
disposições afrontam a forma rcpuhlicana reprcscntativa. a
temporariedade das funções eletivas e a proihição de reelei-
ção de Governador e Prefeitos, Afirmam ainda, em seu pró o
cminentes Hepresentanles "que a prorrogação cios IIl<1llclato'.

-1:~-

em causa colide com a proibição taxativa do art. 217, ~ 6.?,
com a regra do art. 5.9• XV, a c do art. 119, IV. todos da
Constituição Federal".

Somente êstes dispositivos constitucionais precintam o
suposto direito em que os ilustres Representantes gasalham
as suas inconscientes alegações.

Eis o texto da Constituição da República, conforme
citado:

Art. 7." - O Govêrno Federal não intervirá nos Es-
tados, salvo para:

VII - assegurar n observância dos seguintes princi-
pios:

n) Corma republicana representativa;
c) temporariedade das funções eletivas, limitadas a

duração destas à das funções federais correspondentes;
d) proibição de reeleição de governadores e prefei ..

tos para o período imediato.

Por método, que o argumento impõe, h'ataremos da
emposta, ulteriormente aos outros itens, e, até seu tempo, dos
demais artigos mencionados.

DEFESA

8 - A Constituição Federal, art. 7:~n.9 VIII, a. c. d -
A l'egra do art. 7.9 é a não-intervenção do Govêrno Federal
nos Estados federados; a exceção recebe, como vimos, os
cuidos e lindas do art. 1~~da Constituição Federal.

Não há repetir o assunto sôb're que ralaremos em o
n.9 6.

Passemos aos tópicos, que o texto alfa bela, único sob
alegação na inicial, em relação ao art. 7.~, inciso VII, da
Constituição Federal.

I - Letra a - O art. 3.9 da Lei Constitucional n.'" 13,
de 1965, do Estado de Minas Gerais não afronta a forma repu-
blicana representativa.
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A Constituição Federal de 1891 dizia, com rigor técnico-

forma republicana federativa (art. 6.9, n5' 2) - assim
conceituada:

.Como dedução lógica do principio, que o n.' 2 dêste
art. 6 contém, vedado é com certeza aos Estados estabe-
lecerem sistemas de govêrno monárquicos, aristocráticos,
despóticos, anti-republicanos emfim."

- ARISTIDES MILTON, "A Constituição do Brasil",
2.' ed., pág. 27.

E exemplica constitucionalista emérito, como anti-
'Pepublicanos, os desfiguramentos da forma republicana:

••A falta ou cessão de govêrno em um Estado, a duali-
dade de governadores, ou de Congressos, constituem uma
verdadeira suspensão, violação ou depravação da forma
republicana. •

- JOÃO BARBALHO, "Constituição Federal - Comen-
tários, 2' ed., pág. 35.

A Constituição Federal de 1946 contém - na expressão
do art. 7.9, n.QVII, a - em relação às Cartas Republicanas
anteriores, um denominador comum - a forma republicana.
Os constitucionalistas contemporâneos conservam o mesmo
conceito dos constitucionalistas d'antanho.

"Fomos buscar a fórmula na Constituição dos Estados
Unidos (art. IV - seco 4) que garantiu aos Estados uma
fórmula republicana de govêrno.

.. .. " .
"O verdadeiro intuito foi, portanto, o de fixar em todo

o pais um regime representativo, afastando a idéia de um
sistema poUtico de feição monárquica ou aristocrática."

- THEMISTOCLES CAVALCANTI, "A Constituição
Federal Comentada", 3' ed., voI. I, pág. 193.

E no art. IV - Seção 4, da Constituição Norte-Ameri-
cana, lê-se que "os Estados Unidos garantirão a cada Estado
desta União uma forma republicana de govêrno".

- 1:)-

o mesmo espírito que anima o texto da Constituição
dos Estados Unidos hú de vivificar, pois, a letra da Constitui-o
ção da Hepúhlica do Brasil (art. i.f?, n.'? VII, a). Forma.
republicana é aquela qut' se nno amolda a monarquin, à
aristocraeia, à ditadura.

"La Mon"rehie ('si "ÊI"t ~uidé par une volonl" phy-:
sique . Cetle volonté doit être juridiquement la plus haute,
ne dépendre d'aucune autre volonté. Les nouvelles doctri-
Des de droit poli tique, en autre, désignent habituellemeol
comme une chose essentielle au monarque qu'il ait, à la
domination, un droit propre, origioaire, qu' il ne tirc ce
droit de personne."

- G. JELLINEK, "L~tat Moderne et sou Droit" , vol.
lI. La lofonarquie, pág. 401 .

"DaDs l'aristocratie, la souveraine puissane csl entre
les maios d'uo certain nombre de personnes.

Ce sont elles qui font les lois et que les font exécuter;
et le rest du peuple n'est tout au plus à leur égard que.
commc dans unc monarchie, les sujcts sont à l'égard du mo-
oarque. "

- MONTESQUIEU, "L'Esprit des Lois", ed. Garnier,
voI. I, L. lI, chap. lU, pgs. 12-13.

Ora, a Lei Constitucional n.9 13, de 1965, do Estado de
Minas Gerais, não visa a reconhecer no Governador do Estado
um direito próprio, originário, que de ninguém recebe, nem
tão pouco a instituir nas Gerais um poder soberano a ser
exercido por poucos varões privilegiados, que fariam e exe-
cutariam leis para o povo .

Nada disto. Na mira da citada Lei Constitucional n.~
13, está aquêle princípio democrático proclamado pelo Pre-
sidente ABRAHAM UNCOLN, na oração histórica de Gettys-
hurg, e repetindo

"que esta Dação terá, sob a proteção de Deus, um re-
nascimento de liberdade, e que o govêrno do povo, pelo
povo e para o povo não desaparecerá da terra."

C. SADBURG, "Lincoln", ed. Itatiaia, voI. JI, pág.
714.
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GovêrDo do povo, pelo povo c para () POH) J'(':UI.H:

a forma republicana <1('l1Ul' fala a Constitui,:lo Hl'as'll'ira c
a Constituição Mineira.

Apesar de os rigores da Represcn'ação a 'cntarcm (lue
se malentende a Lei Constitucional n ..! 13, de 1965 com o
art.. 7.Q, n.Q VII, a, da Constituição de 1946, pernwnCl'e inalte-
rada aquela mesma fórmula. na letrh (' no espírito do art.
3.0 daquele texto ora pôsto soh o julgamento do Tribunal
Éxcelso. Em Minas Gerais contim a íntegr:l. imlll.livel: fo '11'3

r~pllblicana representativa.

li - Letra d - Proibiçâo de reeleiçtlO de Governa-
dores e Prefeitos para período imediato - O inciso merece
acatado. por mandamental. não o )stan c os reparos que
sofre.

"Os princlplOs da democracia não são hostis às re-
eleições; e só as democracias imperfeitas as podem temer.
Por outro lado, proibir reeleição é limitar a livre manifes-
tação do voto e criar exclusão que, se por um lado, evitam
permanência de grupos, através de uma só pessoa, por
.outro lado, cerceiam a livre escolha pelos que votam, A
vedação de reeleição é confissão de imperfeição de costu-
mes políticos."

- PONTES DE MIRANDA, "Comentários à Constitui-
ção de 1946", vol. lI, pág. 60.

O Dircito Constitucional Brasileiro transfolia muitas
normas do Direi o Constitllcional Norte-Americano, e isto
observam à uma os constitucionalistas pátrios. Pois bem, a
Constituição dos Estados Unidos nno proíbe reeleição; e a
História política daquele povo perM'mda-se de exemplos de
Presidentes reeleitos. A Constituição de 1787, no ar1. lI,
Seção I, determina que o Presidente dcsempenharú o seu
cargo durante um período de quatro (4) anos. ,iunto com o
Vice-Presidente escolhido por igual prazo. ~":in o )stan c,
GEORGE WASHINGTON, eleito c, em 30 de abril de 1789.
empossado, governou a Nação até 1797, durante dois períodos.
e só não exerceu por mais tempo a Presidência da Hcpúhlica.
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porque publicou no "Alllcl'ican Daily Advcrtiscl'" o seu mani-
festo histórico "Ao Povo dos Estados nidos", afastando de
si um terceiro mandato. De \Vashingtoll até LYNDON .TOHN-
SON as reeleições sucedem-se comumcnte, notando-se que
FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, modêlo de democrata,
entrou panl a Presidência dos Estados l ni<1osem ti de março
de 1933; foi reeleito em a de novemhro de Um6; pela terceira
vez, assumiu o Govêrno da Naçào, em :- de novembro de
1940; pcla quarta vez foi eleito Prcsidenle em 1944, e só saiu
elo Govêrno para entrar na etcrnidade, no dia 12 de abril de
1945 (cfr. ESMOND WRTGHT, "'Washington e a Revolução

mericana", eel. Zahar, pág. 178; CORNEL LENGYEL,
"Presidentes dos Estados nidos", ed. Itatiaia. págs. 17-26 e
175-184) .

Imaginal'-se-ú que a Constituição Amel'Ícana não proi-
be reeleições; sim, mas tamhém nno as autoriza, e fixa o prazo
fatal do mandato eletivo. (.)

Esta realidade uol"te-amcl'kana, que parece contrariar
o texto da Carta de Filadélfia. eneontm .iustificação,

"Diz-se freqüentemente, que o Direito Americano,
assim como o Inglês, é altamente empirico em seu méto-
do; que avança de caso a caso, de problema a problema,
procurando soluções práticas sem referência .a um esta-
belecimento matemático de doutl'ina ou uma teoria com-
preensiva. "

- HAROLD .r. BERMAN, "Ol'igens Filosóficas do
Direito Americano", in Aspecto.~ do Direito ..\mericano,
n," 17, págs. 173-174.

Os bmsileiros. ao mais das vêzes. copiamos tudo, exceto
lima leoria Gomp,.eell,~ilJa. Daí advém a celeuma levantada
pela incompreensão e pela intolerância, contra a Lei Constitu-
cional n.Q 13, de 1965, do Estado de Minas.

Considere-se o primeiro inciso do cu art. 3.'1.
AI'L - A próxima eleição para Governador e

Vice-Governador Car-se-á em 1966, juntamente com a elei-
ção para Deputados à Assembléia Legislativa, Prefeitos e
Vice-PreCeitos, VC1'eadol'es, Juízes de Paz e Suplent~~.

(') Depois determinou a Emenda XXII que ninguém poderá ser eleilo, mais
de duns yêzes, para o cargo de Presidente.
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Haveria des!'al.te uma coineidência de mandatos com
c1egL'r('lll-se. conjuntallll'nl(" todos os rercridos 110 texto .• !üo
SI.' permill' a n'('kilJIO (k lIill!!II('lll, 1H'11l ~~(' legisla súhrc
Dircito Eleitor:t1: prcrille-se I\lll ano (l!lfi(i), ap('nas. deixando-
se Ú .J IIsl i(:a E1I'i lunl! () lí hi to de rix a l' a d:lla das c ki<:ôes. de
acôrdo com o ar\. 17, d. da Lei n.'.' 1 .164, de :!,j dc j unho de
1950, que institui o Código Eleitoral. Mas o texto não cuida
dH imaginada reeleição do Governador, do Vke-Governador,
dos Prefeitos, Vicc-P)'efeitos c ouit'os.

Pelo menos em Minas GcrHis. inl'xisi<' originalidrHie no
propósito da Lei Constitucional 11.''>13, em rCrlTência, como
adiante se exemplifica.

Ante a Assemhléia l.onstitllini<' do Estado de Minas, na
Sessão solene de H) de ma I'ÇO dc 1!l47, o cmincnte SR MIL-
TON CAMPOS, ('oll1promissIHlo. ('mpossou-se no cargo de
Governador do Estndo (cr.'. "Anais da Ass('mhléia Consti-
tuinte de 1947 - Estado de i\linas (.erais", vol. I, pág, 25),

E. no dia 1.1 dc j ui ho do lI1esll1O a no. isto é, quatro (<I)
meses depois da posse do então Govcl'llador do Estado. pro-
mulgou-se a Constitui<-'ão de Minas Gerais, onde sc inscrevcu:

AI'l. HH ~ O Go\"cl'liadol"'c o Viec-Go\"el'lw<loI' CXCI'-
cerão o cargo por dnro anos, não pódl'IH10 seI' I'eeleitos
para o período seguinte.

1 em se alegue que se trata dn primeira eleição, por«ue
;1 Lei Maior niio abre exceções Ú ohsc)'vâneia- do seu al'l.
134. ])(>s que a Constitui<.~iio Federal quer sul'rúgio universal
e direito. ningu{~m pode ser eleito de modo direrente, no tempo
c no espaço.

Os ilustres Representantes 1H0stram-se dolo IJcllio ex-
tremamente zelosos do "preceito do voto universal c dirl'lo,
consagr'ado pelo art. l:l-l" <In 'Constituiçiio (1<' Hl<lli (itelll :~
<Ia Represcntação n.'! 6fiO); lHas deslemhra nlln-se de q 1Il', elll
1947. se elegeu o Vice-Govcrnador do Estado de ;\1inas, por
sufrúgio restl'ilo da Assemhléia Legislativa e por vota<-'üo
indireta, para <,ompor o Govêrno ?\Iilton Soares Campos.

Entcndl'm, ainda, os ilustres Hepresenlanll's. ~l;ml,cujos
escritos se louvou o eminente DI'. ProcuJ':l<lor-Geral da Ik-
púhliea. «ue a Lei Conslilucional n." 1::, l'lll ('ausa. Iran~gride
':a regra do art. :1.", n.'! X\'. letra o", da Constituição Brasill'i-
i'a, de vez «lI<' ;\ líniiio compelI' legislar sôlm,' J)irl~it<i !::lCito-
'raL Sel.(undo inciso (Al'!. 1:\) do ar!. ::.", da Lei (:on'stitu.cio'nal
:n.9 ]:~. 'de :!2-:3.IJ:1, do Estado de ~Iinas (ie.'ais, "a prúx:i':l;il l'ki-
f:ão para Govl'l'Iwdo.: e Vice-Gowl'Iwdor rar-Sl'-Ú (:)il 1!l')(i".

Apenas islo. nada nwis do que isto.
T:II11hélll esla maléria niio l' 1I0va elll :\Iinas Gerais:

;\ .

,Constituição do Estado de Millas Ge,'ais,' ele .1947,

Não obstante; o reslH'l'tivo Ato dai; Disposiçôes Transi-
tórias estahe1el'eu mandalos ell'livos <,om duração direl'cnte:

:"
ArL 44 - O Governador e o Vice-Governadol' serão

eleitos, simultâneamente, em todo o Estado, cento/c 'vinte
días antes de terminar o periodo governamental. '.i .

Tamhém a Constituiçiio Fedcrnl, no art. 1:\1, institui o
sufrágio uniycrsal c direto. Entretanto, o mcncionado Ato
das Disposições Transitól'ias autorizou:

Ar!. 9.9 - O ;]lual Governador cxel'cerit o CaI'go até
31 de janeiro de 1951. Findarão na mesma data 11 primei-
ra legislatura, os mandatos do Více-Governador, dos. Pre-
feitos, Vice-Prefeitos, Vereadores c Juízes de Paz.

~nLTON SOARES CAC\lPOS
PEDRO ALElXO

Art. 27 - O Prefeito, o Vice-Prefeito ,e .oS Verea-
dores sel'ão eleitos cento e vinte dias antes de terminar
o periodo dos mandatos anteriores, segundo o 'pr~~esso
estabelecido na lei eleitoral.

Dada no Palácio da Líbenlade, Belo HorfzOIlte',' aos
22 de novembro de 1947.

I '.

'I

. ' .!

.,' r'
Lei li.' 28.

At'!. 7." ~ A Assembléia Constituinte elegcl'ú. no <lia
seguinte ao da prolllulgação dêsle, o \'icc-Go"ernador do
Estado pam o primeil'O pel'Íodo constitucional.-'.~
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"Algumas vêzes, depois de um cuidadoso exame da
própria Constituição, ficam dúvidas e ambigüidades que
é preciso esclarecer. Então, e somente nestes casos, é pre-
ciso buscar alhures convenientes subsídios; em tais cir-
cunstâncias, certos meios subsidiários devem valer muito."

_ TH. COOLEY, "Direito Constitucional", pág. 408.

Se o citado art. '27 fôsse inconstitucional, teria sido
velado pelos renomados juristas, que chancelaram a lei.

A Lei Constitucional n.'113, de 1965, em aprêço, indica
apenas o ano 1966 - das eleições. A Constituição Mineira e
a Lei Estadual n.'128 marcam o dia certo da eleição - 12 '
dias antes de terminar o periodo dos mandatos anteriores -
deixando ao Código Eleitoral apenas o processo, segundo a
Lei n .•.•28.

ota-se, com facilidade, que êstes precedentes, já, admi-
tidos tranqüilamente, mostram ser incensurável o texto da Lei
Constitucional n.'113, de 22-3-65, do Estado de Minas Gerais
e conforme o art. 18, S 1.'1da Constituição Federal, pois são
reservados aos Estados-Membros os podêres não proibido R

êles pela Constituição Federal, princípio assente na Emenda
X à Constituição dos E. U .A .

O segundo inciso do art. 3.'1 (Art.) de Lei Constitucio-
nal n.'113, em causa, estabelece que a posse dos eleitos, excluí-
dos os deputados e vereadores, se realizará no dia 15 de
março, "ohservadas as normas constitucionais e legais apli-
cáveis" .

Torna-se desnecessário tomar o precioso tempo d
Doutos Julgadores, tal a clareza e tanto o sentido absoluta-
mente correto do te."to incensurável:

Assim, passemos ao punetum saLien:; da momentosa
questão jurídica, para o qual ousamos pedir a especial aten-
ção dos eminentes Sr. Pl'csidente e 51'S. Ministros do Egrégio-
Supremo Tribunal Federal e do eminente Sr. Procurador-
Geral da República.

IH - Letra c - Temporariedade das funções eletiva
- Impor.ta lemhrar que a Constituição de HH6 é analítica,..
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ao passo que a Constituição de 1891 é uma larga síntese
(RUY) .

Em defesa da constitucionalidade da Lei Constitucional
D.C) 13, de 1945, do Estado de Minas, o método que nos im-
pusemos remete as presentes razões ao item I da Represen-
tação n.'1 650, de onde transcrevemos ad litteram:

"1 - As Representações em aprêço sustentam a in-
onstitucionalidade do dispositivo impugnado por ofensa aos

princípios federativos protegidos pelo art. 7.", inciso VII. alí-
neas A, C e D da Constituição da República, de vez que suas
disposições afrontam a forma republicana representativa, a
temporariedade das funções eletivas e a proibição de reeleição
de Governadores e Prefeitos."

O texto da Constituição Federal, citado em seu pró
pelos ilustres Representantes, merece transcrito na íntegra:

Art. 7.'1- O Govêrno Federal não intervirá nos Es-
tados, salvo para:

VII - assegurar a observância <los seguintes prin-
cípios:

a) forma republicana representativa;
c) temporariedade das funções eletivas, limitada. a

duração destas à das funções federnis correspondentes;
d) proibição da reeleição de governadores e prefeitos

para o período imediato.
Em relação às letras a, d, já nos explanamos à sacie-

dade.
Passemos, pois, ao ponto culminante da qucstão sus-

citada na respeitável Representação n.'J 650 (al'l. 7.Q, n.Q VII,
letra c. da Constituição Federal) .

De início, causa surprêsa houvessem os ]>t'rspicazes e
minudentes Representantes escrito apenas

"temporariedade das funções eletivas",

e omitiram a circunstância explicativa, aqui grifada:

"limitada a duração destas à das {unções {ed,era;$
correspondentes. "
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Emenda ou Lei Constitucional é Ulll texto nôvo que se

anexa, com o respectivo número (te ordem, Ú Constituição,
A êste respeito, a Constituição de 1n4fi restaurou n

tradição da de 1891 (a 1'1. 90), e "não distinguiu tipos de re-
form;l, revisão ou emendas. ou modificação. Tudo emenda"
(SAMPAIO DúRIA, "Dircito ConstitueÍonal", ed. 1960, vol.
IV, pág. 877). Desde o instante, pois, em q~1C uma Em~nda
ou Lei Constitucional se anexa à Constituiçao, passa a mtc-
O'rar o seu texto com a mesma vim ac proleslalem.to>

"Elimina-se, pol"lanlo. do ll'xlo primiliyo a llnl"lt' rI'
formndn; e, se a nll\(lall~'a dI' disposiçõcs foi radical.
substitui-sc o arligo de outronl pelo I"el'cll!e."

- CARLOS :\L\X'L\IILIA~O, "Collll'nlúrios it COllsti-
lui~':io Bmsileira", ;-'."' ed .. \'tIl. IIl, n." (\;I:l, púg. :H:l.

Enfim, depois de. pI'Olllulgada a Elllenda ou Lei Cons--
titucional, que haj a modificado uma das disposições do Es-
tatuto Supremo, o contexto até entào escrito na Constituição
há de ser dOl'avante lido e entendido com as novas palavl'as
da Emenda ou Lei Constitucional modificadora, devendo o
dispositivo atual ser assim ohservado c aplicado Ilas suas
conseqüências.

A COllstitüi<;ão Federal de 191() consigna:
Art. i." - , , .

VII - .

e) temporariedadc das fUII~'(ies eletivas. limitada a
dllra~'iio destas n (Ias flll1~'Õl'S frderais cO''I'cspollllcnlt's.

Ao Presidente da República dcnomina-o BAHBALHO
de o mais e/evado funcionário do El'eclltivo, a quelll compele
exercer as funções supel'iorcs dêste Poder ("Constituiçüo
Federal - Comentários", púg. 214). Portanto, as "funções
federais", no texto supra, cOlTespondelll àquelas quc o CJH'l"e
do Podei' Executivo desempenha.

I - Elll ~t2 de julho de HIG-I, o Congl'csso Nacional
pl'Omulgou a Emenda COllstitl/{'iona/ n.!' U, limitando a Pl'J'-
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m:mência ela l'unç:lo de Prcsidente da Hepúhlka e contendo
ainda as seguintes Ilormas:

Art. 1.' - Os arts, 38 (caplIl), 39 (capul), 81, 82 e
83 da Constituição Federal passam a vigorar com a se-
guinte redação:

"Art. 38 - A eleição pam Deputados, SenadOl'es,
Presidente e Vice-Presidente da República fnr'-se-á, simul-
tâneamente, em todo o País.

Art. 82 - O Presidente e o Vice-Presidente da Re-
púhlica exercerão o cargo POl' quatro anos,

Art. 83 - O Presidente e o 'Vice-Presidente da Re-
pública tomarão posse a 15 de março, em sessão do Con-
gresso Nacional,

Art. 6,. - A pl'óxima eleição pam Presidente e Vice-
Presidente da República far-se-á em 1966, juntamente
com a eleição para Deputados e Senadores, na forma do
nrt. 38 da Constituição."

Panlgrafo único - OS MANDATOS DOS ATUAIS
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA REPOBLICA
ESTENDEM-SE AT!=;15 DE MARÇO DE 1967.

Brasília, em 22 dc junho de 1964,

A leitura da Emenda Constitucional n,Q 9 cede à
evidência:

a) a eleição dos atuais Deputados, Senadores, Presi-
dente e Vice-Presidente da República realizar-se-á em 1966;

b) os mandatos cios atuais Presidente e Vice-Presi-
dente da Repúbliea decolTe, pois, rios textos, c, para constatar,
basta apolazar-se um a outro,

ATO INSTITUCIONAL, de 9-4-1964.

Ar!. 1.. - São mantidas a Conslituição de 1946 e as
Constituições Estaduais e respectiyas emendas, com as
modificações constantes dêste Ato.

Art. 2.• - A eleição do Presidente e do Vice-Presi-
dente da República, cujos mandatos terminarão em 31 de
janeiro de 1966, será realizada pela maioria absoluta dos
membros do Congresso Nacional dentro de dois (2) dias
a contar dêste Ato, em sessão pública e votação nominal.
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Portanto, aquêlcs mandatos, cujo término encontrariam
em 31 de janeiro de 1966, foram prorrogados até 15 de março
de 1967, ex vi do 31'1. G.Q, p. u., da Emenda Constitucional
n.Q 9, de 22 de julho de 1964. Tal prorrogação é de 1 ano, 1
mês e 15 fiias.
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Em se confrontando a Emenda Constitucional n.Q 9
c~m a Lei Constitucional n.Q 13, verifica-se que ambas se ajus-
tam como duas paralelas que se encontram no infinito.

Vejamos a exatidão do asserto:

a) Emenda Constitucional n.9 9. art. 1.9:

II - Em 22 de março de 1965, a Assembléia Legisla-
tiva do Estado de Minas Gerais, por sua vez, promulgou a
Lei Constitucional n." 13, limitando a permanência da função
do Governador do Estado c contendo ainda as seguintes
normas:

Art. 2: - Os arls. 44 e 46 da Conslillliç:io do Estado
de Minas Gerais passam a ter, respectivamenle, a seguinte
redação:

Art. 44 - A eleição do Govemador e do Vice-Gover-
nador COICIDIRA com a do Presidenle da República.

Arl. 46 - O Governador e o Vice-Governador exel'-
cerão o cargo por 4 (quatro) anos, não podendo' sei'
reeleito para o período seguinte.

Ar!. 3" - Incluam-se, com disposições conslitucio-:
nais transitórias, os seguintes artigos:

"Arl. - A próxima eleição para Govemador e Viee-
Go\'emador fal'-se-Íl em 1966, juntàmenle com a eleição
para Deputados :1 Assembléia Legislativa, Prefeitos e Vice-
Prefeitos. Vereadores. Juizes de Paz e Suplentes.

Art. - A posse dos eleitos nos têrmos do arl. anle-
dor, excluidos os Deputados e Vereadores. realizar-se-á
no dia 15 (quinze) de março, observadas as nOl'lnas cons-
titucionais e legais aplicáveis.

"Arl. - O MA 'DATO DOS ATUAIS GOVER,'ADOR
E VICE-GOVERNADOR, Prefeitos e Vice-Prefeitos, Juízes
de Paz e Suplenles, ESTENDER-SE-A ATf: 15 DE ~lARÇO
de 1967. . .

Palácio da Inconfidência, e~ Belo Horizonte, aos 22
de março ele 1965.

,

(Art. 38) - Na União a eleição para Presidente e Vi-
ce-Presidente da República far-se-á simultânea mente. em
todo o Pais.

Lei Constitucional n.9 13, art. 2.9:

(Art. 44) - No Estado de Minas a eleição do Gover-
nador e do Vice-Governador coincidirá eom a do Presi-
dente da República.

b) Emenda Constitucional n.'?9. ar!. 1,9:

(Art. 82) - Na União o mandado do Presidente e do
Vice-Presidente da República será de 4 (quatro) anos.

- Lei Constitucional n.' 13, art. 2," (art. 46). No
Estado de Minas o mandato do Governador e do Vice-
Governador do Estado será de 4 (quatro) anos.

c) Emenda Constitucional n.9 9:

(Art. 6,0) - Na União a proxlma eleição para Presi-
dente e Vice-Presidente da República far-se-á em 1966.

- Lei Constitucional n.9 13, art. 3.9:

(Artigo das DI'sposições Constitucionais transitória.!)
No Estado de Minas a próxima eleição para Gover-

nador e Vice-Governador far-se-á em 1966.

fi) Emenda Constitucional n.i> 9:

(Parágrafo único do 3rl. 6.•) - O mandato dos atuais
Presidente da República e Vice-Presidente da República
ficou prorrogado até 15 de março de 1967.
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Lei Constilucional n.!' 13, arl. 3.p:

(Art.) - O mandato dos atuais Governador d'o 'EStà-
do e Vice-Governador do Estado ficou prorrogado até '15
de março de 19~7.

Estas confrontações exatas, fiéis, dos textos resultam
do que está escrito e se lê 'nas Emendas fi Constituição,Federal
e à Constituição Estadual.

Quanto às pequenas difer~nças entre o texto Consti-
tucional da União e o de ~Iinas Gerais, nota-se:

Na Emenda, inexiste proibição expressa de o Presi-
dente e o Vice-Presidente serem reeleitos para o período
seguinte;

. na Lei Constitucional, é expressa li proibição de o
Governador e '0 Vice-Governador serem reeleitos para o
período seguinte.

A referência a Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores,
Juízes de Paz e Suplentes decorre do art. 18, 1.9 da Consti-
tuição Federal e da própria natureza do regime federativo.

Quanto ao essencial, à norma prineipaL () simile é
translúcido nos textos acima comparados.

9 - A Constituição Federal assegul'H a observância
da temporariedade das funções eletivas, e autoriza que, nos
Estados como Minas Gerais, a duração destas funções, entre
as quais as de Govel'llador e Vice-Governador, corresponda
àquela das [unções eletivas na nHlo. entre as quais as de
Prl?Sidente e Vice-Presidente.

Ora,

"A temporariedade, a que se refere o texto. é, tão só,
a das funções eletivas.

"A temporariedade é "exigida. Não só a tempomde-
da de . A Constituição fixou o máximo, que é a duração
das funçõees federais correspondentes. AS CONSTITUI-
ÇõES ESTADUAIS PODEM ADOTAR OS MESMOS PE-
RfODOS, ou menores."

- PONTES DE MIRANDA, "ComentÍlrios à Cons-
tituição ele 194610

, 3.' ec1., vol. lI, n.V 20. págs. 59 e !lO.
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Logo, a prorrogação do mandato dos atuais Governa-
dor do Estado de Minas Gerais e Vice-Governador até 15 de
março. de 1967 corresponde, exatamente, à prorrogação do
mandato dos atuais Presidente da República e Vice-Presiden-
te da República, até 15 de março de 1967, porque a Lei Con-
titucional n.9 13, do Estado de Minas, parifica à justa a
Emenda Constitucional n.9 9, da União, numa relação de
apódose para prótase; e a Constituição Federal assegura a
observância do princípio inserido no seu art. 7.9 n.9 VII, c.)

1E, mulalis mulandis, às demais espécies da Represen-:
tação n.Q 650 idêntica exegese, o mesmo raciocínio se aplicam.)
com o máximo rigor de lógica. r

"A tarefa do intérprete é harmonizar os textos, é en_l
contrar a solução que exclua a contradição, e isso, na es- "
pécie, é possivel achar no próprio art. 7•. Este. no inc~i
VII, enumera os principios políticos tidos como essen-.
ciais. "

- A. PINTO FALCÃO - J. DE AGUIAR DIAS.
"Constituição Anotada", ed. 1956, voI. I, pág. 93.

O entendimento correto da Lei Constitucional D.Q 13.
de Minas Gerais, há de corresponder, necessàriamente, ao dos
princípios contidos na Emenda Constitucional n.º 9, operando-
se ambos à lúz do art. 7.9, n.9 VII, letra c; da Constituição
Brasileira, porquanto o que é verdade, o que é constitucional
o'esta Emenda há de em conseqüência ser igualmente verdade
e constitucional naquela Lei, de vez que o Egrégio Supreirié)
Tribunal Federal nunca consentiu a ninguém o ousio de
colocar, na balança' da. Justiça, dois pesos nem nas mãos
dela' duas medidas" pará pesar e medir, de modo diferente.
o DIreito ~pliéado'"de um 'modo na esfera federal e o mesmo
Diieito aplicado dd outro modo no âmbito estadual.:.; " . .' ~. - . . ,. -. .
'.-', . Tudo que em ,uma se permite; na outra do mesmo modo

se-admite.

. MA prática ,da,interpretação deve ser unifonne. Uma
Constituição itã~' sigiJific~ uma 'cousa a 'u-~ tempo e outra
li outro tempo." .....



- Th. COOLEY. "Direito Constitucional", ed. Eche-
nique, pág. 407.

"Les effets materieis des lois soot déterminés par leur
conte nu et peuvent, par suit, offrir la même variété qu~
les lois elles-mêmes."

- LABAND, "Droit Publique", voI. lI, pg. 361.

Desde que a Emenda Constitucional !l.V 9 não atentou
contra a temporariedade das funções eletivas com prorrogar
O mandato do Presidente e Vice-Presidente da República,
d {ortiori a Lei Constitucional Il." 13 respeitou êste princípío,
porque limitou a duração dos atuais Governador e Vice-
Governador do Estado a igual período, e assim o poder de o
Estado organizar-se não tem outros limites senão os que a si
mesmo se imponha, (cfr. SAMPAIO DúBIA, "Direit() Cons-
titucional", voI. lI, pág. 118; RAUL MACHADO HORTA,
"A Autonomia do Estado-Membro no Direito Constitucional
Brasileiro", ed. 1964, pág. 223).

"Seulement, il faut alors acccpter la reglc du jeu qui
interdit les solutions schématiques et, par dessus tout,
les généralisations imprudents."

G. BURDEAU, "Traité de Science Politique", ed.
1952, voI. IV, O." 148, pág. 256.

A Lei Constitucional n.'! 13 é, pois, tanto constitucional
quanto a Emenda Constitucional n.9 9.

"Como ensina COOLEY, reproduzindo a lição COmUlll,

sempre que fôr possivel evitar a declaração de ser uma
lei inconstitucional, e decidir o eCeito por outros fundll-
mentos, deve o Tribunal abster-se de tocar nesse ponto de-
licado, assim como igualmente deve desprezar a alegação
da inconstitucionalidade, feita por um litigante que não
tem interêsse na anulação do ato acoimado de inconsti;
tucional. "

- PEDRO LESSA, '"Do Poder Judiciário", ~ 30, pág.
132.

I,

I,
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Ninguém encontrará, nenhum espírito desarmado de
-idéias preconcebidas, ou Juiz Justo vislumbrará data venia.
sem fazer de um argueiro um cavaleiro, na Lei Constitucional
n.9 13, eivas de inconstitucionalidade, para cuja admissão se
.exigem pressupostos adamantinos de solidez e transparência.

"The Courts will oot adjudge in invalid unless its
violations oCthe Constitution is, io their judgement, clear,
complete aod unmistakable."

- BLACK, "Construction aod Ioterpretation or the
Laws", págs. 93 e 94.

Nada melhor para reconhecer a procedência jurídica
.da prorrogação de mandatos em Minas Gerais, como se fêz
na República (Lei Const. n.9 9). do que esta lapidar j ustifi-
.cação dos Eminentes Ministros LUIZ GALLOTTI, OROZIMBO
NO ATO, ANIBAL FREIRE:

"O legislador constituinte estadual seguira o paradig-
ma federal.

"Projetou-se no plano estadual preceito recebidq
no plano Cederal."

- Ministro EDGARD COSTA, "Os Grandes Julgameo-
tos do Supremo Tribunal Federal, voI. IV, pág. 50, e
voI. lI, pág. 121.

E ainda que dúvida surgisse, não conseguiria abalar
.•• constitucionalidade da Emenda Constitucional n.9 13, do
Estado de Minas:

"O Juiz só decreta a inconstitucionalidade quando ge-
rada no seu espírito a convicção inabalável de sua ocor-
rência. -

Na dúvida permanece a presunção da constitucio-
nalidade. lO

- Revista Forense, voI. 96, pág. 641; voI. 41. pAg,
489; vol. 135, pág. 377; voI. 109, pág. 523.

Para julgar-se inconstitucional uma lei, é indispensá-
- vel que a il?-constitu~ionalidade dela surja clara, integral, ine-
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qúívoca, ante o olhar sereno e o espírito equamme do JUÍz.
A presunção firma-se a favor da Constitucionalidade da Lei •.
ato do Poder Legislativo. .

. No Recurso Extraordinário n.Q 38.111, consoante o voto
do Eminente Ministro LAFAIETE .DE ANDRADA, julgou o
Egrégio Supremo Tribunal Federal: '

I '. "

"Em suma: a União nada pode FORA DA CONSTI-
TUIÇÃO. - Os Estados s6 não podem o que fôr CONTRA
A CONSTITUIÇÃO."

- JOÃO BARBALHO, "Constituição Federal - Co-
mentários", pág. 368.

Parece que os ilustres Representantes se confutaram
'Com mencionar uma jurisprudência pretérita. ," ;

A espécie sub iudice carece de evidência, de certeza
-clara, a respeito da inconstitucionalidade, observando-se que
concessa venia às vêzes uma simpes palavra, v.g. - "adver-
tir" - pode gerar perplexidade c controvérsias de tomo
("Diário da Justiça" - D.F. - de 27 de abril de 1965, págs..
833-835). '
. Desde que a Emenda Constitucional n.Q 9 prorrogou ~
mandato dos atuais Presidente e Vice-Presidente da Repúbl~~
ca, e isto é constitucional, a Lei Constitucional n5' 13, que pror-
~gou também o mandato <1os atuais Governador e Vice~
'Governador do Estado há de ser igualmente constitucional,
porque limita a duração das funções dêstes, exatamente, à
duração correspondente às funções daqueles, como permite
.a Constituição Federal. art. 18. ~ 1.~. e nrt. 7.Q, n.Q VII,
,letra c. '

Se houver de ser julgada inconstitucional a prorroga'-
ção dos mandatos dos atuais Governador do Estado de l\Iinas
,Gerais e Vice-Governador dêste Estado. bem como <losdemai~
titulares de funções eletivas estaduais, requeremos ao Egrégio
Supremo Tribunal Federal que seja também julgada inconsti-
tucional a prorrogação do mandato uos atuais Presidente da
República, Vice-Presidente da Hepúhlicn e demais titulares d~
funções eletivas federais, porque, num caso e noutro, a Emen-
da Constitucional n.'?9, federal. e a Lei Constitucional n.'! 13,
estadual, promanam da mesmn fonte - Constituição Federal,
-letra c, n.\' vln do art. 7.'? dos arts. 82 e 83 com a redação
'dada pelo art. V. da Emenda Constitucional n.Q 9, e nestes
dispositivos; ainda no art. 18, S V, <la Lei l\Iaior se funda::'
menta a presente súpliea, hem como \lO art, 150 da Consti-
tuição Mineira.

"Tôdas as presunções militam a favor da validade de
um ato, legislativo ou executivo; portanto, se a incompe-
tência, a falta de jurisdição ou a inconstitucionalidade em
geraI não estão acima de tôda dúvida razoável, interpre-
ta-se e resolve-se pela manutenção do deliberado por
qualquer dos três ramos em que se divide o Poder
Público.

Entre duas exegeses possfveis, prefere-se a que não
infirma o ato de autoridade - Opportet us res plus valeat
quam pereat.

Os tribunais só declaram a inconstitucionalidade de
leis, quando é evidente, não deixa margem a séria obje-
ção em contrário."

- CARLOS MAXIMILIANO, "Hermenêutica e Apli-
cação do Direito", n.O366, 111,págs. 312-313.

"I • .,

"A inconstitucionalidade das, leis, não pode ser pro-
clamada, quando haja possibilidade de conformação da
norma ordinária com a constitucional."

- Revista Trimestral de Jurisprudéncia, voI. vn -
apêndice, pág. 101.

• (l)

Já não se afinam à espécie e~ deb~ie data venia as
decisões de 18 de outubro de 1957' e de 19 d~' j ~neiro de 1961.
da Egrégio Supremo Tribunal"Federal, )las ,Representações
n.Q 322, do Estado de Goiás e n.'! 477, do Estádo(la' Guanabara,
citadas' no .item 4 da petil;ão .'inicial, po'rque. naquele então
inexistia a Emenda., Constituciónal .n.Q 9, 'de ,22, de julho de
1~64,a qual modificou os textos constitucionais em que dantes
se inspiraram os julgados em consideração, e da qual proveio
a'Lei Constitucional n.Q 13, de 22 de março de 1965. "
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Assimilando a linguagem eSCOlTeita do Egrégio Supre-
mo Tribunal Federal, em acórdão de que foi Relator
eminente Ministro L IZ GALLOTTI (Revista Forense, vol.
206, pág. 99), alegamos que não é, pois, inconstitucional o
art. 3.9 da Emenda Constitucional n.9 13, do Estado de
Minas, que estabelece a prorrogação de mandatos eletivo
estaduais, porque não viola nenhum dos princípios estabele-
cidos na Carta Magna e na sua Emenda Constitucional n.9 9',
nem decorre do exercício de poder que a Constituição Fede-
ral (arts. 18, S V e 7.9, VII, c)haja vedado implícita ou
explicitamente ao Estado de l\linas Gerais.

A confiança plena e firme do Estado e Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, essa, porém, repousa em que o
Egrégio Supremo Tribunal Federal por certo julgará consti-
tucional a Lei Constitucional n.9 13, de 22 de março de 1965,
pois ao intrépido Sr. Presidente, o grande Ministro ALVARO
MOUTINHO RIBEIRO DA COSTA, c aos demais eminentes
Srs. Ministros que integram êsse Sodalício Excelso volve-se
a fé na Justiça por parte elos brasileiros a cuj a memória
sempre flamejará a ação dêsses Varões Ilustres, que tão
dignamente vêm assegurando a igualdade de todos perante
a lei, em atribuindo a cada um o que é seu sem fazer mal a
ninguém.

10 - Harmonia nas Leis - Em o item 2 da petição
inicial, "afirma-se que a prorrogação dos mandatos em causa,
a que equivale a extensão de mandato, colide com a proibição
taxativa do art. 217, 6.'1, norma integrante de principio
republicano que ainda se complementa, entre outras, com a
regra do art. 5.9 n.Q XV, letra a e do art. 119, inciso IV, todos
da Constituição Federal, sôbre reservar-se à União a com-
petência exclusiva para legislar em matéria eleitoral, e à
Justiça própria a competência para fixação de datas e de
eleições" .

É quanto alegarem, neste ponto, os ilustres Deputado
- Representantes, e a Representação n.Q 650 transcreve.

I.
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Acontece, porém, que as citas não assistem a Repre":
sentação em aprêço, como. passamos a demonstrar, e vamos
por parte a parte.

I - Convém transcrever o mencionado artigo da
Constituição Federal:

Art. 217 - A Constituição poderá ser emendada.
~ 6.• - Não serão admitidos como objeto de delibera-

ção projetos tendentes a abolir a Federação ou a República.

Ninguém sustentará de boamente que a Lei Constitu-
cional n.Q 13, de 1965 advém de um Projeto, que visasse a
suprimir a unidade dos Estados autônomos compondo o
Estado soberano. Ao revés, a Lei Constitucional estadual
subordina-se à Constituição Federal e à Emenda n.Q 9, porque
l\finas Gerais é um dos Estados da Federação.

Do mesmo modo, em nenhuma inteligência penetra a
idéia de que a Lei Constitucional n.Q 1:1 pretenda estabelecer,
n.o País outra forma de Govêrno, sequer restaurar a Monar-
quia no Brasil, cuja teoria se encontra tão bem exposta por
JOÃO CAMILO DE OLIVEIRA TORHES, em "A Democracia
Coroada", segunda parte, capítulo I, púgs. 91-96, para revi-
gorar o art. 1.~,da Constituição do Império.

Suscitar o preceito do art. 217, S 6.9 da Constituição
Federal equivale a supor tais eventos, cuja hipótese se elimi-
na com a demonstração por absurdo.

Ao contrário, o art. 18, ~ 1.9 da Constituição Federal
autoriza a promulgação da Lei Constitucional n.9 13, que
obedece aos princípios da Emenda Constitucional n.Q 9, de,
acôrdo com a letra c, n.Q VII, art. 7.C! da Carta de 1946.

II - A regra do art. 5.9, n.'1XV, da Lei Maior refere-se
à competência da União para legislar sôbre direito eleitoral,
além de outros.

Mas a Lei Constitucional n.'113 não legisla sôbre direito
eleitoral, nem a Representação n.C!650 data venia comprpva
a alegação dos ilustres Representantes. No seu art. 3.9,' diz
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(Iue fi pl'óxitna eleição pnl'a Governador c Vice-Governador
se fará em 1966, e apenas I'epete o art. (i,'.' da Emenda Consti-
tucional n.9 9. ?rim'car eleição, em hoa linguagem jurídica;
significa "fixar as datas das elei<.~õesde GoVe\'lla<Íol' c Vice-
Governador, Deputados Estaduais, Prefeitos, Vice-Prefeitos,
Vereadores e Juizes de Paz, quando não determinadas POl;
disposição constituc.:ional ou lega}", e isto mesmo é o que pode
ler-se na Lei n.9 1.164, de 2<1 de julho de 19;)0. al'L 12, e,
art. 17, d. E {i,1.:ar data segundo os dássicos da língua, qucr
dizer - "determinar, prescrever com precisão" (AULETE)
"dia do mês c ano t'lI1 que se faz ídguIn ato" (CONSTANCIO
e MORAES SILVA),

Relevem-se estas idas a pormenores, levando-as à conta
de não deixar in albis uma digressão inconsciente. f.: (lue
falta substância data IJcnia Ú imaginada inconstitucional i-
fia de.

III - Também o art. 119, n.'! IV, du Constituição Fe-
deral nada tem de ver com a Lei Constitucional n.9 13, porque
o texto se refere às atl'ibuições da Justiça EleitomI para fixar
a data das eleições, c a Lei Constitucional n.9 V'~não fixa data
nenhuma, como vimos, nem expressa nem implicitamente,

Voltamos, nesta oportunidade, ao item 7, n,9 TI, das
presentes informações e defesa, onde se constata que os
conspícuos juristas MILTON SOARES CAMPOS, hoje Minis-
tro da Justiça, c Dl'. PEDHO ALEIXO, nobre LideI' da Maio-
ria, quando eram Governador do Estado de Minas Gerais e
Secretário do Interior, sancionou um, e out\'O l'et'crendou a
Lei n,9 28, de 22-11-1947, cujo art. 27 fixa a data correspon-
dente a 120 dias antes de terminar o período dos mandato
anteriores, para eleição de Prefeito. Vice-Prefeito e Ver a-
dores,

Conhecido o dia do término do manda to, basta uma
simples operação aritmética para encontrar o din, mês e ano
(~ue a Lei n.9 28 implicitamente predefine.

. Já dezessete anos são passados, e ninguém suscitou
aInda em Juizo a inconstitucionalidade do art. 27, da Lei H,lI
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28; lodos os Dcpulados. inclusive os ilustrcs c minudenlL':--
Deputados-Representantes, se têm valido do texto nos :\hmi-
cípios da sua influência, tranqüilamente.

Sôbre ocorrer violação do art. 119, n.9 IV, da Consti-
tuição Federal, resta da alegação improcedente, apenas, un
zêlo seródio pelos alevantados princípios dn nossa Carta-
Magna, assÍIn alevantados como invulneráveis, não só no
presente mas também antanho,

11 - Eleições em Minas Gerai.~ - Depois de pl'Olllul-
gada a Lei Constitucional n,9 13, de 22 de março de 1965. c
publicada no "Diário da Assembléia" do din seguinte, (
"Diário do Congresso Nacional", seção T - súhado, 10 de
abril de 1965, publicou a Emenda Constitucional n.9 13 rlt-
8 de abril de 1965, em a qual se lê:

Ar!. 4? - As eleições pam preenchimento das vaga
decorrentcs do lérmino do mandato dos atuais Go\'crna-
dores e Vice-Governadores dos Estados de Alngoas. Goiás,
Guanabara, Maranhão, Mato Grosso. MINAS l;EHAlS, Pn-
rã, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte e Santa Cntnri-
na, serão realizadas por voto universal c direlo (Consli-
tuição, art. 134), em 3 de outubro de 1965.

Pnrãgrafo único - Os mandatos dc lodos os Govcr-
nndorcs e Vice-Governadores, eleitos nas datas fixadn~
neste c no nrt. 19 lel"minarão em 15 de mnl'ço de 1971.

Merece ponderado que fi Emenda Constitucional n.~
13 destoa da Constituição e dn Emenda Constitucional n.9 9,

a) A desarmonia começa na remissão do art. 134 da
Constituição da República, porque fi Emenda Constitucional
n.9 13 manda que as eleições para preenchimento das vagas
mencionadas serão realizadas por "voto univcrsal e direto".
Ora, o citado art. 134 distingue às claras que "o sufrágio .
universal e direto; o voto é secreto". Logo, ficou suprimido
o uoto secreto nas eleições supraditas, A Emenda Constitucio-
nal n,9 13 ainda se desfigurou com dar ao voto os atributo
qualificativos do sufrágio - "universal e dircto", Em bom
português é o que se infere da comparação entre os textos em
referência,

r
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b) A Emenda Constitucional n.'! 9, em o art. 1.~,mo-
-difica o art. 82 da Constituição Federal, reduzindo a quatro
(4) anos o mandato de cinco (5) anos, do Presidente e Vice-
Presidente da República.

Assim, à duração dêstes mandatos haveriam de corres-
ponder os mandatos dos Governadores e Vice-Governadores,
correlativos àqueles, isto é, um quadriênio. Portanto, a Emen-
da Constitucional n.~ 13, no parágrafo único do art. 4."',
violou o art. 1.~ (art. 82) da Emenda Constitucional n.'" 9,
porque os mandatos dos Governadores e Vice-Governadores
a serem eleitos a 3 de outubro de 1965 (art. 4.Q) terminarão
em 15 de março de 1971; e, contando-se da data da posse
(art. 83 modificado pelo art. V), 15 de março de 1966, o
mandato dos Governadores e Vice-Governadores relacioIla-
dos no art. 4.Q da Emenda Constitucional n.Q 13 durará dnco
(5) anos - 15 de março de 1966 a 15 de março de 1971 - e
não quatro (4) anos como manda a Emenda Constitucional
n.'" 9, art. 1.° (art. 83).

12 - Lei retroativa - Não se pode prevalecer conlra a
Constituição Federal nem contra o Direito Público o inciso
- "Minas Gerais" - no art. 4.'! da Emenda Constitncional
n.O 1:3, de 8-4-65; e pedimos ao Egrégio Supremo Tribunal
Federal se digne de julgar inconstitucional o texto citado,
porque vulnera o art. 141, S 3.Q, da Constituição Federal, o de
a -Lei Maior assegura, indistintamente, que a lei não preju-
dicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, direito êste
í,nsito na Lei Constitucional n.O13, do Estado de Minas Gerais.

Quaudo a Assembléia Legislativa de Minas Gerais pro-
luulgou a Lei Constitucional n.O13, de 22 de março de 1965,
publicada no dia seguinte não havia ainda, nem ao menos em
projeto, a Emenda Constitucional n.~ 13, de 8 de abril de
1965, publicada no dia 10 dêsse mês.

Portanto, nada impedia que a Lei Constitucional n.~
~3, no seu art. :3.9 (Art.) do Estado de Minas Gerais, estendes.-
se até 15 de março de 1967.o mandato do Governador e Vice-
<;i-overnador, Prefeitos e Vice-Prefeitos, 'Juízes de Paz e Su:
plentes, a exemplo de como admitira a Emenda Constitnció':

<)~
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nal n.Q 9, no seu art. 6.Q, parágrafo UlllCOe ele acôrdo com o
art. 18, ~ 1.'" da Constituição Federal e art. 150 da Constit~i:
ção Mineira. Depois disso aquela inserção - "Minas Gerals';
_ no corpo da Emenda Constitucional n.Q 1:~,soh espécie (te
marcar eleição, data lJenia suscita meditações.

"O Direito Constitucional apóia-sc no clcmcnto polí-
tico essencialmcnte instável; a esta particularidade aten-, "de, com especial e constante cuidado, o exegeta. .

_ CARLOS :\IAXL\IILIAI\O. "Hcnncnêutica c Apii-
caç.:io do Direito", n." 3(j1, pág. :HO.

a) Direito adquirido - O art. 141, ~ 3.", da Consti-
tuição Federal desadmite que a lei prejudique o direito
adquirido.

O mandato dos atuais Governador do Estado de Minas
Gerais, do Vice-Governador fôra prorrogado, como vimos,
em face da Emenda Constitucional n.9 9, a qual, predominan-
te, surtiu a Lei Constitucional n.'" 13, com o permisso da letra
c, n.Q VII, art. 7.9 e art. 18, S L'" da Constituição Federal.

Portanto, a posterior r~menda Constitucional n.9 13
retrotraiu, a fim de eludir o direito adquirido pelos atuai
Govern?dor do Estado. Více-Governador e outros, para que
seus mandatos não continuassem garantidos até 15. de março
de 1967, para que só o mandato dos atuais Presidente da Re-
pública, Vice-Presidente continuasse garantido até 15 de
março de 1967.

"O prinCIpIO inscrito no art. 141, ~ 3.• domina, in-
contestado, a consciência juridica universal. É impossí-
ycl obedecei" às leis, se, havendo prcdominado uma ao
I'calizar-se um ato, puder outra ser aplicada 110 julgamen-
to, em qualquer tribunal. Não há solidez na ordem jurí-
dica, sc não sc observam os mcsmos preceitos desde a
época em quc se verificaram os fatos ajuizados, até o
ueredicluIll final; quando assim não comprl'cndessc, 0

mesmo direito ora seria adquirido por um ora por outro."
_ CARLOS MAXIMILIANO, "Comentários ú Consti-

tuição BI'asileira", 5" ed., "oI. lU, n9 501, p:'tgs. 45-46.
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Somente o durulll iu,'; sem apologistas postergaria. o
Direito Justo, expresso nos tex tos constitucionais citados, com
• especiosidade de permitir a prorrogação do mandato dos
tuais Presidente e Vice-Presidente (la República c negar a

prorrogação do mandato dos atuais Governador e Vice-Gover-
nador do Estnoo, com rundnmento nos mesmos textos. Tal
fato deserta daf~xedra contemporânea, onde as sábias deci-
sões dos Doutos .Julgadores se hão coerentes com o Direito
e .Justiça .

A Constituição Americana em o ad. I - seção IX,
n.9 :3 estahelecc que não serão promulgadas leis retroativas.
Todavia, a Emenda Constitucional n.9 13 foi promulgada e:t:
posl facto, a Lei Constitucional n.'! 13, (Iue ao tempo nada
impedia sobreviesse à Emenda C:onstitucional n.9 9 integrante
da Constituição Federal, Emenda aquela aten tatória do
preceitos l'onstituciona is ta Iltas vêzes repetidos.

"Em vt'rdade, a lei 110\'a não incide silhl'e falos' I;"C-
léritos, st'jalll êll's, ou não, aIos. c - POI' conseguinic _
não pode prejudicar os elireitos adquiridos, isto é, os di-
reitos já irradiados e os que terflO de irradiar-.~e. Note-se
bem: lerão de irradiar-se."

- PONTES DE MIRA, TDA, "Colllentúrios à Consti-
luição de 194G", vol. IV, pllg, 375.

A Emenda Constitucional n.9 13 em seu ar!. 4.'!com refe-
rência a "Minas Gerais" pode ser cognominada - Lei de
Usurpação - porque pretende subtrair, da área do direito
adquirido à prorrogação, a data ao longo da qual se estende
o' mandato dos atuais Governador e Vice-Governador do
Estado, apesar de os artifícios dela repontarem mais ou menos
engenhosos, assombrando a parêmia segundo a qual lex pros-
picit, nOIl respicit.

li: uma Lei-] anus, porque possui duas faces: tUDa sor-
rindo para a prorrogação do mandato dos atuais Presidente
e Vice-Presidente da República, outra zombando da prorro-
gação do mandato dos atuais Governador e Vice-Governador
do Estado.

--:m -

Não não queremos CStTC\'lT mais nesle quadro-negro
, . Ida legislação hrasileira. A êste ponto, deixar falar o oracu o

do Direito nos conceitos crue fazem:

"Requereria exlraordinário quinhão de coragem afh'-
mar que uma medida adotada em lais ciJ'cunstânc~as não
passara de clara e atrevida uSlII'pação a que a LeI Cons-
litucional recusa 1000 e qualquer sufr:íl{io."

:\IARSHALL, "Decisõcs Constitucionais", cc!. Im-
prensa • acionaI, capo X, p:íg. 1 OG.

Depois disto, só nos rcsta l'c{IUCrel', como requeremos
ao Egrégio Supremo Trihuna I Federa I sc digne de .iulgar in-
constitucional o art .. 1.0 da EmcIHla Constitucional n.'! 13, de
8 de ahril de Hl6i1. na parI<.' l'd"l'l'l'nll' a "1\rinas Gerais",
porque eontraveio o al'I. 1.11. ~ :~.'!da COllslilui<:i1oFederal.

Volvendo a {'ssc Sodalkio Excelso o espírito de com-
batcntes pelo Direito, pedimos IllCSSCao 1\1<.'stl'(,Sublime, a
fi~ll de o hrilho das suas luz('s alllllliar-nos o \'l'rho fraeo e
{'m fÔl'ça, para que a esta altura repilamos:

"A garantia ela Oruem Conslitucional, elo {'quiliurio
constitucional, da liberdade constitucional, está nesse
templo da justiça, nesse inviolável sacrário da lei, onde
a consciência jurídica do Pais, tem a sua sede suprema,
o seu refúgio inacessível, a sua expressão final."

- RUY. RARBOSA, "Comentários à Constituição Fe-
deral Brasileira" (Coligidos por Homero Pires), voI. IV,
pág. 46.

Ex positis:

REQUERIME1'TO

AO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO EST ADO DE
GERAIS, por" seu Cons~ltor Jurídico-Chefe infra-assinado,
requer se digne:

a) receber. a presenle informação e defesa;

b) julgar improcedente a Reclamação n." 650, de
Minas Gel'ais;
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c) julgar constitucional o art. 3,. c seus subseqüen-
les da Lei Constitucional n. 13, de 22 de março de 1965.
publicada no "J)iúrio da Assembléia", de 23-3-1 !l65.
sob os funrlamentos jurídicos já exposlos:

d) julgar inconstitucional o art. 4.. da Emenda
Constitucional n .• 13, de 8 rle abril de 1965, publicada
no "Diário (lo Con~resso Nacional", de 10-4- HHi5, na parte
,'efel'ente a "Minas Gerais";

e) julgUl' inconstitucional a prorJ'ogaçiio do manda-
lo dos aluais Prcsidenlc da República c Vicc-Presidente
da República, sc fÔI' julgada inconstitucional a pl'Orroga-
ção do mandalo dos aluais Govcrnador do Estado fic
Minas Gerais e Vice-GovernadOl' fiêslc EshHlo, :mtc os
funrlamentos jurídicos jú cxararlos.

A requcI'cnle tem interêssc jurídico e mOl'3l em que
seja julgada a Reclamação n. 650, dc :\Iinas Gerais.

PEDE mais - se o decurso de prazos obstar o jul.
~amento <Ia Representação n,. 650 anles do dia 3 de ou-
lubro de 19(ji) a que se refere o ar!. 4,. lia Emenda
Constitucional n .• 13 - que o Egrégio Supremo TI'ibunat
Fcdcral ou seu Emincnte Presidente ou o Emincnle :\Ii-
nislro-Relalol' se di~ne de mandar data vênia adiar a
eleições referidas, para depois da decisão suplicada, a
fim de não ficar prejudicado o Direito expI'esso no art,
:i,. e seus subseqüentcs da Lci Constitucional n. 13, .~llb

indice.
Os fundamentos jurídicos e as I'azões de fato dêste

requel'ímenlo são os mesmos já expostos nestas infOl'ma-
ções e na pI"esente _defesa da Assembléia Legislativa do
Estado de llinas Geraís, aos quais nos rcporlamos pam
os fins fie Direito,

- Pondo o pensamento em Deus, suplicamos aos-
DOUTOS JULGADORES: Judicium verum judicate.

E, pedindo deferimento, agu:u'damos a coslumcit'a,
eqüÍlnime e sel'eua

JUSTIÇ

Palácio da Inconfidência em Bclo Horizonle, dois
(2) de julho de 1965 (sexta-feira),

P.p. n/'. /,lIi: .-ldvincllla Rds

Consultor Jurídico-Chefe da Assembléia Legislativa _
Advogado inscrito sob o n.' 904 na O.A,R, Seção de i-
nll!'; Gerais.

I

11

DI

ADITAMENTO

- Excelentíssitnos Senhores
Presidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal,
Ministro-Relator,
Procurador-Geral da Repúhlica:

Textos constitucionais citados.

Confronto dos textos constitucionais.

Uma solução,
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I

TEXTOS CONSTITtir.IO. 'AIS CITADOS

As Mesas da Câmara dos Deputado e do
Senado Federal promulgam, nos tênnos do art. 217,
~ 4.9, da Constituição, a seguinte:

EMENDA CONSTITUCIONAL .9 9 (*)

Art. 1.9 - Os arts. 38 (capul), 39 (capul), 81, 82 e 8~
da Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 38 - A eleição para Deputados, Senadores,
Presidente e Vice-Presidente da República far-se-á, simultâ-
neamente, em todo o País.

Art. 81 - O Presidente da República será eleito, em
todo o País, cento e vinte dias antes do término do período
presidencial, por maioria absoluta de votos, excluídos, para
a apuração desta, os em branco e os nulos.

Art. 82 - O Presidente e o Vice-Presidente da Repú-
blica exercerão o cargo por quatro anos.

Art. 83 - O Presidente e o Vice-Presidente da Repú-
blica tomarão posse a 15 de março, em sessão do Congresso
Nacional. "

Art. 6.9 - A próxima eleição para Presidente e Vice-
Presidente da República far-se-á em 1966, juntamente com

(0) Publicada no "Diârio Oficial" de 24 de julho ele 191\4.
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a eleição para Deputados e Senadores, na forma do art. 38
da Constituição.

Parágrafo único - OS MANDATOS DOS ATUAIS
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA
ESTENDER-SE-ÃO ATÉ 15 DE MARÇO DE 1967.

Brasília, 22 de julho de 1964.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 152 da
Constituição do Estado, promulga:

LEr C.ONSTITtlGONAL N." 1:~(')

Modifica a redação dos artigos 8.9, 44 e 46 da Constituição
do E..itado de Minas Gerais, acrescenta artigo.~ ao Ato da.9
Disposições Constitucionais Transitórias e ('ontém olltras

p,.ovidência,~

Art. 1.q - O artigo 8.q c parágrafos dn c.onstituição
do Estado de Minas Gerais, modificados pelas Leis Consti-
tucionais n.q 1, de 24 de .1 aneiro de 1951; n.~ 5, de 24 de
dezembro de 1956; e n.9 7, (I<' 20 ele junho de H)6~, passa
a ter a seguinte rcc1ação:

"Art. 8.q - A Asscmbléia Legislativa reunir-se-á, 01'-.

c1inàriamente, na C.apital do Estac1o, independentemente de
convocação, de 1.q de fevereiro a 30 de junho e de 1.~ de
agôsto a 10 de dezembro c1e cada ano.

~ 1.q - Entenc1e-se por uma sessão ordinária o con-
j un to dos 2 (dois) períodos de fllnciona mcnto da Assembléia'
referidos neste artigo.

~ 2.Q - A Assembléia realizarÍl. indcpendentemente
ele convocação, a reunião de instalação da Legislatura a
1.~ de fevereiro, tendo a primeira sessão legislativa ordinária
início a 15 ele março e término do primeiro periodo de seu
funcionamento e c1uração do segundo, conforme o disposto
no artigo.

~ :~.9- Por motivo de convcniência pública c deli-
beração da maioria absoluta, poderá rCllnil'-sc, Iemporària-
mente, em qualquer eidade do Estado.

(*) Pllhlit'~IIIH no "nift1"io ela Asst'llIhlc"'ia" clt> 2:~ df' 111l1rc:o (k 1!Hii"i .
•
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S 4.9 - A convocação será feita pela Mesa, "ad refe-
rendum" da Assembléia.

S 5.9 - A sessão da Assembléia Legislativa, poderá
ser prorrogada mediante requerimento fundamentado de 1/3
(um têrço) <1e seus membros, com aprovação da maioria
absoluta.

Ar1. 2.9 - Os artigos 44 e 46 da Constituição do Estado
de Minas Gerais passam a ter, respectivamente. a seguinte
re<1ação:

"Art. 44 - A eleição do Governador e do Vice-Go-
vC'mador l'oinciclirú com a do Presidente da República.

Art. 46 - O Goyernado)' C' o Vice-Governador exer-
cerão o cargo por 4 (quatro) finos, não po<1endo ser reeleitos
Pal"Ho período seguintC'."

A)'t. 3.9 - Incluam-se, como disposições constitucio-
nais transitórias, os seguintes artigos:

"Art. - A próxima eleição para Governador e Vice-
Governador far-se-á em 1966, juntamente com a eleição
para Deputa<1os à Assembléia Legislativa, Prefeitos e Vice-
PrC'fcitos. Vereadores, Juízes de Paz e Suplentes.

"Art. - A posse dos eleitos. nos têrmos <10artigo
anterior, excluidos os Deputados e Vereadores, realizar-se-á
no dia 15 (quinze) ele ma)'C.'o,observadas as normas consti-
tucionais (' legais aplieúycis.

"Ar1. - O MANDATO DOS ATUAIS GOVERNA-
DOR E VICE-GOVERNADOR, Prefeitos e Vice-Prefeitos,
Juízes de Paz e Suplentes, ESTENDER-SE-Á ATÉ 15 DE
MARÇO DE 1967."

Art. 4.9 - Revogadas as disposições em contrário, esta
Lei Constitucional entrará em vigor na data de sua
publicação.

CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

Art. 7.9 - O Govêrno Federal não intervirá nos
Estados, salvo para:

VII - assegurar a observância dos seguintes PRIN-
CíPIOS:

c) temporariedade das funções eletivas, LIMITADA
A DUHAç:\O DESTAS A DAS F 'NÇt>ES FEDERAIS
CORRESPONDENTES.

Art. 18 - Cada Estado se regerá pela Constituição
e pelas leis que adotar, OBSERVADOS OS PRINCíPIOS
ESTABELECIDOS .NESTA •CONSTITUIÇÃO.

Art. 217 - A Constituição poderá ser emendada.

~ 6.9 - Não serão admitidos como objeto de deli-
beração proj etos tendentes a abolir a Federação ou a
República.

Jorge Vargas.
João Navarro .
Wilson de Paiva.

Palácio da Inconfidência, em Belo
de março de 1965.

O Presidente, (a)
O V-Secretário, (a)
O 2.9-Secretário, (a)

Horizonte, aos 22
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As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal promulgam, nos têrmos do art. 217.
S 4.q, da Constituição, a seguinte Emenda:

EMENDA CONSTITUCIONAL N.q 13

Art. 4.9 - As eleições para preenchimento das vagas
decorrentes do término do mandato dos atuais Governadores
e Vice-Governadores dos Estados de Alagoas, Goiás, Gua-
nabara, Maranhão, Mato Grosso, MINAS GERAIS, Pará.
Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte e Santa Catarina
serão realizadas, por voto universal e direto (Constituição
art. 134), em 3 de outubro de 1965.

Brasília, em 8 dc abril de 1965.
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CO FRO TO DOS TEXTOS CO STITl C10NAIS
, ;

Em se confrontando a Emenda Constitucional n.9 9
(federal) com a Lei Constitucjonal n.9 13 (mineira), verüi-
ca-se que ambas se aj ustam como duas paralelas que se
encontram no infinito.

Vej amos a exa tidfio do assêrto:

a) Emenda Constitucional n.9 9, art. 1.9•

(Arts. 38 e 81) - A eleição para Presidente e Vice-
Presidente da República far-se-á, simultâneamente, em todo
o Pais, 120 dias antes do têrmo do periodo presidencial.

- Lei Constitucional n.9 13, art. 2.9.

(Art. 44) - A eleição do Governador e do Vice-
Governador coincidirá com a do Presidente da República.

b) Emenda Constitucional n.!' 9, art. 1.9.

(Art. 82) - O Presidente e o Vice-Presidente da
República exercerão o cargo por 4 anos.

- Lei Constitucional n.9 13, art. 2.9.

(Art. 46) - O Governador e o Vice-Governador exer~
cerão o cargo por 4 anos, não podendo ser reeleitos para o
período seguinte.

c) Emenda Constitucional n.9 9.

Art. 6.9 - A próxima eleição para Presidente e Vice-
Presidente da República far-se-á em 1966, juntamente com
a eleição para Deputados e Senadores, na forma do art. 38
da Constituição. . "
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"Art. - A próxima eleição para Governador e Vice-
Governador far-se-á em 1966, juntamente com a eleição para
Deputados à Assembléia Legislativa, Prefeitos e Vice-Pre-
feitos, Vereadores, Juízes de Paz e Suplentes."

- Lei Constitucional n.9 13, art. 3.9.

Na União
',: ',;, I

III
" .!(.). t

d) Emenda Constitucional n.9 g.
'"I: ,i I: J •.•.• I. . 'I. ,. .

", i,@j' , M~ S,OUTÇ,,\O
, ,

Art. 6.9 - ..

PARAGRAFO úNICO OS MANDATOS DOS
ATUAIS PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA REPú-
~LICA ESTENDER-SE-ÃO ATf,: 15 DE MARÇO DE 1967.

Em Minas Gerais

- Lei Constitucional n.9 13, art. 3.9.

"Art. - O MA DATO DOS ATUAIS GOVERNA-
DOR E VICE-GOVERNADOR, Prefeitos e Vice-Prefeitos,
Juízes de Paz e Suplentes ESTENDER-SE-A até 15 DE
MARÇO DE 1967."

- A Emenda Constitucional n.9 13 (federal) é de
8 .de abril de 1965, portanto nada impedia a promulgação
da Lei Constitucional n.9 13, de 22 de 'março de 1965 (do
Estado de Minas), que se ajustou à Emenda Constitucional
n.9 9, de 22 de julho de 1964 (federal).

- A prorrogação do mandato dos atuais Presidente
e Vice-Presidente da República não aboliu a Federação nem
a. República. Do mesmo modo, a prorrogação do mandato
dos atuais Governador e Vice-Governador do Estado respeita
.0 art. 217, S 6.'" da Constituição Brasileira.

Afigura-se data venia possível a scguinle solução, para
a qi1esf5ô" .\urídica da prorrogação do mnndato de Gover-
nador c Vi('<.'-Governador do Estado de j Tinas Gr-rais:

a) Realizar-se-ão as eleições para Governador e
Vice-Governador do Estado de Minas Gerais, em 3 de outubro
de 1965, de acôrdo com o art. 4.9 da Emenda Constitucional
n.913 (f<.'deral), se ês\(' dispositivo não fô' ,'lllgac1o inoperante.

atuais Presidente e Vice-Presidente da República. de acôrdo
b) O mandato (OS atuais Governador e Vice-Gover-

nador (lo Estado de Minas Gerais estender-se-á . té 15 de
março . (' H167. tnl flUa a 'onl('(',-' "(')1 n ma Hlnlo elos
com a Lei Constitucional n.9 13 (estadual), no art. 3.9 em
seu "Art." llllimo e à vista da Emenda Constitucional n.9 9
(federal), no parágrafo único do art. 6.9, tudo em harmonia
com o art. 7.°. item VII, letr c, da Constituição Federal.

c) A posse dos novos eleitos realiza -se-' no dia em
que terminar o mandato' dos atuais Governa 01' e Vice-
Govcrnador do Estado, isto é, a 15 de março de 1967.

A Emenda Constitucional n.9 13 (federal) marca o
dia 3 de outubro de 1965 para as eleições em l\Hnas Gerais
e noutros Estados; não determina, porém, data para a posse
dos novos elcitos, a qual deverá verificar-se, naturalmente,
no dia em que terminar o mandato dos atuais Governador
e Vice-Governador do Estado.
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Ficarão desl'arte conciliados todos os pl'eceitos eODa-

titucionais atinentes à espécie sub iudice.

- Aos demais casos aplica-se data venia o art. 18,-
~ 1.9 da Constituição Brasileira de 1946.

DOUTOS JULGADORES:

Queiram Vossas Excelências apreciar estas conside-
çôes c julgar a espécie, à luz da costumeira

JUSTlÇAl

P.p. Luiz Advincuia Reis

$

ASSEMBLtUA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

COMISSÃO EXECUTIVA r)
A Comissão Executiva da Assembléia Legislativa, em

face das declarações de alguns Senhores Deputados relacio-
nadas com a Representação n.p 650 do Sr. Procurador-Geral
da República esclarece: .

1.9 - A Repre.~entação Il.!' (j5U decorre de represell-
tações feitas pelos Senhores Deputados Estaduais Pio Soare ..•
Canêdo e outros e pelo Sr. Deputado Federal Joâo Herculirw
de Souza, contra a Lei Constitucional n.p 13, de 22-3-1965'
desta Assembléia I-Iegislativa, que prorrogou o mandato do
Governador e Vice-Governador do Estado até 15 de março
de 19õ7;

2.~ - O Relator da Representação, Sr. Ministro Gon-
çalve.<;de Oliveira, oficiou ao Presidente da .4ssembléia para
que se manifestas.'.e sôbrc a.<;alegações constantes da petição
inicial;

3.9 - O Presidente encaminhou o ofício ao órgão téc-
nico competente - a Con.mltoria Jurídica;

.1.9 - O Consultor-Chefe Dl'. Duiz Advincula Reis,
apresentou ao Supremo Tribunal Federal a informação de
defesa do ato da Assembléia, tendo-a elaborado conforme
as normas e principios jurídico.<; que entendeu compatíveis
para a defesa do órgão que funcionalmente representa em
Juízo, e agiu com lisura e competência;

5.9 - O exercicio de defesa importa em aplicação de
regras especificas que deverão ficar ao critério do jurista.
que é livre 110 exercício de .mas atribuições;

6.9 - Seria impróprio, portanto, que a Comissão Exe-
cutiva pretendesse traçar o MODUS-FA'CIENDI da defesa
a Consultoria Jurídica, mesmo porque o que está em causa
é um Ato do Poder Legi.<;lativo do Estado.

Palácio da Inconfidência, em Bc/o Horizonte, aos 7 de
julho de 1965.

Deputado Jorge Vargas
PRESIDENTE

(') Esta Nota Oficial foi divlllKa,h. pcla illll""'lIsn, cm 8-7-1965,
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