
O PODER LEGISLATIVO NAS CONSTITUINTES ESTADUAIS

CONSTITUINTE ESTADUAL DE 1891

DA CIDADANIA CENSITÁRIA À ILUSTRADA
Para falar do Poder Legislativo instituído na primeira Consti-

tuição do Estado de Minas Gerais, sem perder de vista sua concretude
histórica, decorrente do sentido e da vida que cotidianamente lhe atri-
buíam os homens de então, é imperativo buscar, ainda que rapidamen-
te, entender o conceito de representação política ? A quem representa-
vam e como o faziam? Qual o processo de sua escolha, ou seja, qual o
sistema eleitoral adotado e sua prática?
de sua escolha, ou seja, qual o sistema eleitoral adotado e sua prática?

Impõe-se, assim, retomar a publicação do Indicador n 20, da
qual o presente texto pretende ser continuação.

No que toca ao processo de configuração do Congresso Consti-
tuinte Mineiro de 1891, o Anteprojeto de Constituição do Governo
Provisório teve vigência imediata, no que se referia à adoção do siste-
ma bicameral, à composição do Congresso, à eleição de seus membros
e à sua função constituinte.

Assim, a dualidade de Câmaras já estav'a priori'stabelecida e
o caráter aristocrático do Senado Constituinte decorria diretamente
dos requisitos qualificadores do exercício da cidadania ativa e passiva,
adotados para sua composição. Mesmo a representatividade da Câmara
era de ordem distinta do sentido que hoje atribuímos a esse termo. Pa-
ra delimitá-lo, temos que lembrar o rígido e total controle
exercido pelo Governo Provisório, tanto no que diz respeito ao pro-
cesso de qualificação dos eleitores, quanto no que toca à composição
da chapa oficial. O primeiro era viabilizado a partir mesmo dos crité-
rios de composição da Mesa Eleitoral, encabeçada pelo Intendente
Municipal, cargo de livre nomeação do Governo. Assegurada a certeza
da eleição da chapa oficia!, restava ao governo a sua composição,
através do único partido organizado, o governista Partido Republicano
Mineiro P.R.M., que, retratava a transação havida na busca de uma
direção política, incluindo-se as devidas representações minoritárias,
tanto a de caráter regressista e ferrenhamente monárquica, quanto a
de natureza exaltadamente modernizante e progressista.
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A prática eleitoral ainda se pautava pelos moldes imperiais. O
rígido controle exercido sobre a composição da Chapa Oficial e a cer-
teza prévia de sua vitória, fundada no processo seletivo de qualifica-
ção dos eleitores, à semelhança do Partido Imperial que se encontras-
se à testa do governo quando da realização de eleições, tornavam des-
necessária a adoção das fraudes eleitorais relativas à apuração das
eleições (a famosa eleição a bico de pena) e à diplomação dos eleitos,
posteriormente correntes e habituais durante todo o período da Repú-
blica Velha.

Em Minas, não apenas a prática eleitoral ainda se prendia à he-
rança imperial, mas também os próprios critérios que delimitavam o
eleitorado especial para a escolha dos membros do Senado, que inte-
grara o Congresso Constituinte Estadual, acusam a persistência e a
sobrevivência de um conceito de representação política muito próximo
daquele vigente no período monárquico.

O exercício da cidadania no Império do Brasil, mesmo levando
em conta apenas os critérios formais, era como a própria sociedade,
excludente e hierarquizado em ordens distintas de privilégios.

A Constituição outorgada em 1824 estabelecia, em primeiro
grau, como votantes potenciais aqueles indivíduos do sexo masculino,
maiores de 25 anos (incluindo, entretanto, os que, mesmo aquém dessa
idade mínima, já fossem bacharéis ou oficiais), cuja renda anual atin-
gisse a cifra de cem mil réis; estes poderiam escolher os eleitores, cuja
renda anual deveria perfazer o total mínimo de duzentos mil réis, os
quais, em um segundo nível, elegeriam os representantes da província
e da nação. A eleição era em dois graus, com a distinção de votante e
eleitor. Fixava, ainda o texto constitucional, como critério de elegibili-
dade: para a Câmara, além dos exigidos para a condição de eleitor que
o candidato professasse a religião do Estado e que percebesse renda
anual líquida igual ou superior a quatrocentos mil réis; para o Senado
Vitalício, exigia-se a idade mínima de quarenta anos e a percepção de
renda anual líquida igual ou superior a oitocentos mil réis.

A chamada Lei Saraiva, decreto n 2 3.029, de 09 de janeiro de
1881, última reforma eleitoral do Império, suprimiu a categoria consti-
tucional dos votantes, estabelecendo a eleição direta, mantendo, no
entanto, o requisito de percepção de renda anual mínima de duzentos
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mil réis para o exercício do direito de voto. No texto constitucional de
1824 a alfabetização não era requisito para o exercícIo da cidadania, e
o voto, sempre prolatado em voz alta, fundameptava-se na responsa-
bilidade política do ato, o que, segundo a visão da época, decorria do
seu caráter de publicidade. Já a Lei Saraiva exigia que o eleitor fosse
alfabetizado.

Todo sistema se assentava na teoria da representação política
do liberalismo clássico de fins do Século XVIII, início do XIX, segundo
a qual apenas os indivíduos livres de coação econômica, aqueles que
viviam de seu próprio trabalho e pagassem impostos teriam condição,
interesse e direito de participar da escolha dos que deveriam dar dire-
ção aos negócios públicos. Conforme claramente preceituado por um
dos melhores teóricos desse liberalismo político, EDMUND BURKE, ao
representante político caberia não apenas ser o porta-voz dos interes-
ses de seus representados, mas pensar por eles e escolher livremente,
de acordo com os ditames de sua própria consciência, os reais interes-
ses, objetivos e permanentes, do grupo represetado e de toda a nação.
Os representados, para tal concepção, se encontrariam mergulhados
no mundo imediato dos interesses subjetivos, fundados na paixão
momentânea e na pura opinião.

O representante, através dos rígidos critérios de elegibilidade
e da exigência de eleitorado especial, deveria ser o indivíduo que, por
sua própria condição econômica, se encontrasse emancipado das ne-
cessidades imediatas da vida. Inteligente e bem informado, deveria ser
capaz de colocar-se acima das paixões e da pura opinião e, através da
razão, delimitar e trazer à luz os verdadeiros interesses objetivos de
seus representados. O corpo representativo, portanto, deveria ser
constituído por homens de sabedoria e virtude, elite seleta, que, no
processo de debate com seus pares em Assembléia, faria com que os
reais interesses, objetivos e racionais, de toda a nação se mostrassem
com clareza e evidência.

Tal visão aristocrática da representação política encontra sua
configuração corporificada na hierarquia que forja entre as Câmaras
que, para ela, necessariamente, devem compor o Legislativo: o Sena-
do, ou Câmara Alta, e a Câmara dos Deputados, ou Câmara Baixa. Os
representantes da Câmara Baixa são mais diretamente vinculados aos
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representados, donde ser possível que se encontrem ainda sob o do-
mínio da paixão, incautos e propensos ao instituinte, ao novo. Os re-
presentantes da Câmara Alta, por outro lado, encarnam a razão, a ex-
periência, o apego à tradição e o medo ao instituinte, ao novo.

Contudo, saindo do nível do discursoa levar-se em conta a
prática eleitoral do período, a representação política tem seu sinal in-
vertido. Não eram os eleitores, os supostos representados, indepen-
dentemente do critério censitário ou de alfabetização adotado, que
elegiam os representantes; ao contrário, eram os "representantes" que
produziam, na sua exata medida, os representados necessários a se
forjar a prova de legitimidade do predomínio da facção política no go-
verno.

Ao final do Império, como vimos anteriormente, o novo, o ins-
tituinte entraria em cena através dos ativistas da propaganda republi-
cana, pregando o fim do Senado vitalício, e mesmo da dualidade de
Câmaras, urna representação política mais autêntica, ou mesmo o seu
fim, através de uma ditadura positivista e tecnocrãtica. Todos defen-
diam, no entanto, o fim do voto censitário, e a exclusão do analfabeto,
que acreditavam ser a causa de todas as mazelas eleitorais. Os respon-
sáveis pela proposta, conservadores, não viam contradição na busca
do sufrágio universal com a exclusão do analfabeto, pois acreditavam
que a alfabetização seria uma condição realizável, dependente unica-
mente da vontade dos indivíduos, quando a realidade do país, á época,
sobejamente atestava o contrário.

Assim é que, vitoriosa a República no País, aqueles que a en-
tendiam nos termos do conceito maquiavélico de forma de governo,
onde o dirigente se submete aos cânones institucionais e se consagra a
igualdade formal de todos perante a lei, em oposição à forma monár-
quica de organização do poder arbitrário do soberano, conservadora
das ordens de privilégio que hierarquizavam a sociedade, tiveram que
se submeter à realidade de uma República bem distinta de seu projeto.
República que, em Minas, se iniciava por consagrar nos critérios mes-
mos de composição da Constituinte a marca da continuidade. A impo-
sição da dualidade das Câmaras e do eleitorado especial para o Sena-
do, restringindo o exercício da cidadania aos indivíduos alfabetizados
que percebessem significativa renda anual, portassem titulo intelectual
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ou honorífico ou tivessem pertencido a Conselho Municipal. consa
gravam, ria própria convocação da Constituinte do Estado, a visão de
representação política vigente no Império Apeçias tal visão se apre
senta agora enriquecida do requisito de ilustraçâo, vinda da reforma
de 81 marca mais pronunciada ainda do novo regime, transação árdua
e difícil do futuro como o passado que teima em fazer-se dominante
no próprio Anteprojeto de Constituição que determinara a forma de
composição do Congresso Constituinte

DA REPRESENTAÇÃO POLITICA QUALITATIVA OU QUANTI-
TATIVA - DO SISTEMA BICAMERAL OU INICAMERAL.

O projeto de constituição do governo, elaborado por Bias For
tes. João Pinheiro Feliciano Pena e Gonçalves Chaves, enviado ao

Congresso Constituinte foi segundo as normas regimentais interna-
mente aprovadas, submetido ao parecer de uma comissão mista eleita
pelo Congresso Integraram a chamada 'Comissão dos Onze' os sena-
dores Afonso Pena, Gama Cerqueira. Xavier da Veiga, Costa Reis e
Virgílio Mello Franco e os Deputados Olinto de Magalhães, Levindo
Lopes Camilo Prates Adalberto Luz Faria Alvim e Augusto Clementi

no
Do substitutivo da Comissão resultaria o fim da exigência de

eleitorado especial para o Senado permanecendo, no entanto o sis
tema de listas completas que apenas na terceira discussão, seria der
rubado Também a eleição direta para os cargos de Governador e Vice
Governador do Estado. o fim das Intendências Municipais nomeadas
pelo governador e a substancial ampliação das atribuições do Legisla-
tivo decorreriam do substitutivo apresentado pela Comissão No que
toca às condições de elegibilidade para o Senado, este ampliou de
quatro para seis anos a exigência de domicílio anterior em território

mineiro
Presidida pelo ex-conselheiro Afonso Pena, que assume desde

então a liderança inconteste na definição das linhas políticas do futuro
texto constitucional a "Comissão dos Onze" manterá o sistema bica-
meral A discussão acerca da estrutura uni ou bicameral do Legislativo

no Estado revela tanto a existência de um outro conceito de represen
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tação política quanto desnuda o processo de sua derrota na Consti
tuinte.

Debate recorrente durante todas as discussões do projeto,
atesta a existência de um projeto de representação política fundamen-
talmente quantitativo e essencialmente distinto do até então consagra-
do tanto no projeto de Constituição do governo quanto no Substituti-
vo da "Comissão dos Onze" o que explica a queda da exigência de
eleitorado especial para o Senado no substitutivo da Comissão.

Não se justificava a dualidade de Câmaras segundo essa con-
cepção, porque a representatividade de um Parlamento deveria ser
medida não mais pela excelência e qualidade de representantes capa-
zes de, pelo uso imparcial da razão, revelar um único interesse geral
objetivo, que teria na Câmara Alta e conservadora sua mais eficaz ga-
rantia, mas, sim, através dos vários interesses divergentes de segmen-
tos sociais diferenciados que deveriam achar-se quantitativamente re-
presentados em uma só Casa Legislativa. Do entrechoque desses dis-
tintos interesses, defendidos por seus porta-vozes, nasccria a verda
deira vontade do Estado. Redefiniam, assim, o próprio papel do repre-
sentante que deveria ser agora não aquele que pensa por seu repre-
sentado, mas tão somente o defensor dos interesses específicos de
seus representados, um porta-voz estritamente vinculado ao querer de
seus eleitores.

Assim é que se torna explicável o artigo 22 da Constituição do
Estado que estabelecerá: "o mandato não será imperativo' Conside
rado desnecessário e anacrónico pelo comentarista desta Constitiiiçao
o Senador Constituinte Antônio Augusto Velioso, na realidade o seu
significado representa a consagração do princípio tradicional do livre
desempenho do mandato, em oposição ao Deputado Artur Itabirano
Os progressistas defendiam, ao lado do instituto da democracia semi-
direta do "referendum popular", em lugar da sanção governamental, o
condicionamento da atuação parlamentar do representante eleito à
aprovação constante de seus eleitores, vinculando o exercício do man
dato à vontade direta destes. Assim é que se consagra expressamente
no texto constitucional a derrota desta visão progressista e quantitati
va da representação política também no que se refere ao exercicio do
mandato.
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Os defensores do unicameralismo, representantes de interesses
das camadas médias em ascensão, continuam a defesa de um projeto
de República, como marco inicial de um tempo, novo, o que implica
também luta por um novo tipo de representação política, oposto ao vi-
gente no Império do Brasil. Buscam, a um só tempo, legitimar o man-
dato que exercem e garantir para o futuro a possibilidade de represen-
tação política desses novos setores sociais, independente da existência
de acordo prévio entre as elites dirigentes, como o efetivado quando
da composição da chapa oficial do P.R.M. Na verdade fora este acordo
prévio o que lhes outorgara a representação que exerciam. No entan-
to, não chegam a questionar as causas e os meios que garantiam de fa-
to o controle absoluto da facção do governo na composição do Legis-
lativo: a organização partidária e o processo eleitoral.

David Campista, Ildefonso Alvim, Monte Razo, Artur Itabirano
e outros vêem o Senado como o obstáculo maior ao novo conceito de
representação política que buscavam implementar: "...em vez de collo-
carmos um inimigo frente ao outro, isto é, o capitalista em lutta com o
operário, em vez de crearmos obstáculos à satisfação das necessidades
sociaes, confundamos os representantes de todas as classes da socie-
dade em uma só câmara, sem distincção de espécie alguma..."(lldefon-
so Alvim, P. 1071108). Obviamente por operário não se entendia o que
o termo designa hoje, mas o trabalhador intelectual, aquele que vive
de seu próprio trabalho qualificado, deixando à margem o trabalhador
braçal, excluído, a princípio, pelo requisito da alfabetização para o
acesso à cidadania política. Por capitalista, por outro lado, entendia-se
o proprietário de terras, o grande senhor possuidor não apenas de
grandes extensões territoriais, mas também das pessoas dele depen-
dentes. Esse senhor seria denominado mais tarde pelo termo generali-
zado de coronel, posto mínimo na guarda nacional.

Como se disse, o debate descortina também o processo de der-
rota de novo projeto frente ao antigo conceito de representação políti-
ca. A direção imposta habilmente por Afonso Pena busca em todos os
temas apresentar-se como conciliação de extremos, como construtora
da República possível. Conciliação que, no entanto, sempre se dará no
terreno da tradição.
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Por um lado, Afonso Pena desautoriza e revela o anacronismo
histórico de monarquistas ressentidos com a República, como os Se-
nadores Xavier da Veiga e Camilo de Brito, buscando mostrar-lhes que
a República efetiva estava em construção, e que dependia apenas da
sagacidade política dos velhos líderes fazer com que fosse, de fato,
não o oposto da Monarquia, mas a continuidade do Império, no que se
referia à manutenção dos antigos privilégios. Exigia dos antigos políti-
cos imperiais a necessária abertura para a incorporação de elementos
novos que dariam nova roupagem à vetusta forma de fazer política,
possibilitando uma aparente renovação.

Por outro lado, junto a outros ex-liberais e ex-conservadores,
busca qualificar o discurso progressita adversário:

Senhores, foi para mim motivo de grande júbilo assistir a
brilhante estréia de tantos moços, mineiros distintos, que são a espe-
rança do nosso Estado. Suas Excelências dão prova de ardente patrio-
tismo, revelam estudos a uma orientação (...)" (Afonso Pena, 125).

Sr. Presidente, vejo de lado, neste Congresso, a mocidade
cheia de aspirações, com seu séquito de esperanças, com suas idéias
novas, dedicando-se ao progresso de nossa pátria" (Aristides Caldeira,
154),

Logo em seguida, lamenta que, ao lado dessa competência
técnica e desses talentos, faltem dois atributos esssenciais à política: a
experiência de vida e a maturidade no trato da coisa pública.

...Uma orientação que, corrigida pela experiência que só os
anos podem dar, há de prestar grandes e assinalados serviços ao pro-
gresso e grandeza da nossa pátria" (Afonso Pena, 125).

do outro lado a experiência, os velhos, aqueles que encane-
ceram nas lutas, em serviços em prol da conservação de nossas insti-
tuições e do adiantamento de nosso país. É na combinação desses dois
elementos que devemos buscar o equilíbrio, um termo médio, que sir-
va de base à nossa Constituição, estabelecendo os princípios que pos-
sam fazer a felicidade de nosso belo país - (Aristides Caldeira, 154).

Estava montada a base da argumentação pró-dualidade das
Câmaras: o processo de desqualificação da proposta progressista se
assentava nos próprios elementos constitutivos da representação polí-
tica tradicional. O novo, o jovem é desqualificado enquanto sonho teó-
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rico, fruto da imaturidade e da inexperiência. O Legislativo republica-
no de Minas necessitava da existência de uma câmara moderadora,
portadora da razão - o Senado - que deveria conter os impulsos apai-
xonados da Câmara que, por estar mais perto do eleitor, representava
menos os reais interesses do Estado. Reafirmava-se a concepção quali-
tativa e hierarquizada de representação política, segundo a qual, do
eleitor mergulhado em seus interesses subjetivos imediatos, se ascen-
deria progressivamente à Câmara (primeiro e mais baixo degrau no
processo de apuração da verdade política), depois ao Senado (Câmara
alta e isenta de paixões momentâneas), até finalmente a Presidente do
Estado, que, à semelhança do Imperador, encarnava a instância máxi-
ma da razão, da capacidade de definição dos verdadeiros objetivos de
todo o Estado.

A democracia a ser implantada será a democracia possível,
aquela que consagra, na realidade, o princípio oposto do governo dos
melhores. De fato, esta se reduzirá à mera incorporação dos elementos
mais capazes, oriundos dos setores médios, à antiga política das oli-
garquias, que os absorverá por cooptação. Será esta a trajetória políti-
ca de David Campista, Antônio Olinto, João Pinheiro, Lúcio de Men-
donça e outros tantos.

A representação política deveria continuar assentada na quali-
dade dos representantes, uma vez que esta continuaria a prescindir de
maior latitude social. Seu fundamento só poderia ser buscado na apre-
sentação e definição da política como a arte e o privilégio de poucos
sábios, "sabedoria que apenas os anos podem dar", o que implicaria
no respeito à tradição, na obediência à "realidade prática" e à "natu-
reza das coisas", ou seja, em suma, na absolutização do "status quo
ante".

É assim que se pronunciam os que delimitam os reais contor-
nos do projeto republicano destinado a concretizar-se:

Eu voto pela dualidade de Câmaras, Sr. Presidente, porque
quero o triunfo da liberdade; porque quero que a república se consoli-
de no Estado de Minas Gerais" (Aristides Caldeira, 157).

É necessário que a verdade apareça tal qual ela é na sua
realidade prática; porque desde que nos deixemos levar pela teoria
simplesmente, desde que estas idéias novas não se adaptem perfeita-
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mente à realidade prática de nossa situação, em vez de plantarmos em
nosso solo a árvore da democracia, concorremos para o seu aniquila-
mento" (Aristides Caldeira, 155).

A Constituinte acabou por criar o Senado, com mandato de oi-
to anos e renovação quatrienal. Possuía amplas atribuições, entre elas
a função jurisdicional de julgar o Presidente do Estado e demais fun-
cionários designados na Constituição em crimes de responsabilidade.
Deveria haver um senador na proporção de cento e quarenta mil habi-
tantes. Os primeiros senadores foram eleitos com uma média de 50 mil
votos, censitariamente selecionados.

Esse conceito aristocrático de representação política, ancorado
firmemente na herança imperial, se viabilizará não mais com base em
critérios censitários de cidadania política, mas, principalmente, no con-
trole do processo eleitoral e da organizaçao partidária.

A definição dos critérios de cidadania e de elegibilidade sofreu
modificações no período constituinte. Se, no Anteprojeto enviado pelo
Governo Provisório, se estabeleceu o voto censitário ei ou titulação
para o Senado, ao final, no texto da Constituição, definiam-se as con-
dições de elegibilidade para o Congresso: estar na posse dos direitos
Políticos (isto é, ser alfabetizado, não ser mendigo, praça ou religioso);
ter a idade (35 anos para o Senado, 21 para a Câmara); o domicílio e
residência exigidos nesta Constituição (3 anos para a Câmara, 6 para o
Senado); finalmente, ter a qualidade de cidadão brasileiro nos termos
desta Constituição e salva a disposição do art. 69, n 2 4, da Constitui-
ção Federal (2 anos de cidadão brasileiro para a Câmara e 4 anos de
cidadão brasileiro para o Senado).

Este último item demonstra toda a preocupação que o Governo
Provisório estava tendo com a questão da imigração. A grande massa
humana que desembarcava nos portos do Rio de Janeiro e Santos,
vindo substituir o trabalho desqualificado de ex-escravos na lavoura
cafeeira, forçava o Estado a regulamentar melhor sua situação no Bra-
sil. Neste sentido, dar cidadania brasileira a todos os estrangeiros que,
achando-se no Brasil aos 15 de novembro de 1889, não declarassem
expressamente, decorrido seis meses da promulgação da Constituição
Federal, o ânimo de conservar sua nacionalidade de origem, significa-
va mais o seu enquadramento à legislação penal brasileira, do que a
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concessão de uma cidadania política plena. Prova disto é que, na Cons-
tituição Estadual Mineira, se estabeleceu no artigo que regulamenta o
direito de voto, que os estrangeiros que tivesserp mais de dois anos de
residência em um município só poderiam ser alistados como eleitores,
em qualificação especial, para as eleições municipais. Mesmo para es-
tas eleições exigia-se deles, além de saberem ler e escrever em portu-
guês e terem mais de 21 anos, que fossem contribuintes. Seus direitos
à cidadania política seriam, portanto, adstritos à eleição municipal e a
uma qualificação censitária prévia.

Ao Legislativo Bicameral a Constituição outorgava ampla com-
petência legiferante. Os projetos de lei poderiam ter origem, indistin-
tamente, tanto na Câmara como no Senado, salvo as atribuições priva-
tivas da Câmara, estabelecidas no art. 25, que lhe atribuía a exclusivi-
dade na iniciativa de projetos sobre "...impostos, fixação da força pú-
blica, discussão de propostas feitas pelo Poder Executivo, adiamento e
prorrogação das sessões legislativas, assim como declarar procedente
ou improcedente a acusação contra o Presidente do Estado."

A defesa dos "ideais republicanos" e da "independência dos
Poderes" foi manifestada de forma incisiva, nas discussões sobre as
delegações legislativas ao poder Executivo e a sanção do Presidente
do Estado aos projetos de lei do Legislativo.

Afirmando que "estas delegações são contrárias ao princípio
da divisão dos Poderes", de acordo com a teoria liberal imperante à
época, o senador Afonso Pena apresenta um aditivo, aprovado pelos
constituintes, vedando ao Congresso a delegação do exercício de
qualquer de suas atribuições ao Presidente do Estado.

Apesar de ter sido aprovada, a sanção do Presidente do Estado
às leis era vista pelo senador Camilo de Brito, político conservador

dos idos-imperiais, como desnecessária, devido à dualidade de câma-
ras. Tal representaria para ele uma intromissão indevida do Executivo
no Legislativo. Uma vez definida a estrutura bicameral do Legislativo
mineiro, os progressistas aderem à proposta do senador: "...Si o sena-
do é correctivo da camara e si a camara é correctivo do senado deve
estar satisfeita perfeitamente a vontade dos defensores da dualidade,
que receiam os excessos de uma só camara. Com  a dualidade de cama-
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ras a sanção presidencial não tem razão de ser..." (Deputado Faria Lo-
bato, p. 242).

A legislatura tinha duração de quatro anos e a sessão legislati-
va ordinária se restringia a 3 meses por ano, com reunião de abertura
fixada para o dia 21 de abril, em homenagem aos inconfidentes minei-
ros, e posteriormente alterada para 15 de julho, data de promulgação
da Constituição do Estado.

As imunidades parlamentares foram amplamente consagradas
no texto constitucional e a remuneração do parlamentar tinha caráter
meramente indenizatório, e com o sentido de evitar abusos, não
abrangia as reuniões extraordinárias. Não havia previsão de licença
para os parlamentares e tampouco de suplentes. Assim dispunha o art.
87 "no caso de vaga, por morte ou qualquer outro motivo em cargo de
nomeação popular, se procederá a eleição de novo funcionário, quan-
do e como por lei for determinado".

É interessante ressaltar a previsão constitucional pioneira no
Brasil, no que toca a competência do Legislativo:

"Art. 31 - Compete também ao Congresso:

49 - Nomear comissões que examinem o estado das repartições
públicas e proceda a inquérito sobre negócios de interesse público".

A possibilidade de criação de Comissões de Inquérito, embora
não se tenha notícia de seus resultados práticos, inovou em relação à
nossa história constitucional, que apenas em 1934 consagrará, no texto
da Constituição Federal, semelhante dispositivo.

Em síntese, é consagrado no texto constitucional um Legislati-
vo pleno de poderes e prerrogativas, nos moldes do liberalismo clássi-
co. Modelo que se coaduna perfeitamente com o exercício restrito da
representação política, conforme examinamos. Neste sentido, o Legis-
lativo estadual jogará papel essencial na centralização do poder a nível
estadual, condição primeira para a República dos Conselheiros se
transformar, aos poucos, na República da Conciliação Permanente e do
café com leite.
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CONSTITUINTE ESTADUAL DE 1935

Quando se instalou a Assembléia Constituinte Mineira de 1935,
já se anunciavam os sinais do golpe que instituiu, em 37, o Estado No-
vo, O estudo retrospectivo daquela época, numa visão mais global e
encadeada dos fatos, permite tal afirmativa. Não obstante, constata-se,
pela leitura dos Anais e outros textos e estudos relativos ao período
de funcionamento da Constituinte, que o Poder Legislativo desempe-
nhava um papel político de relevância naquele período. Constituía um
espaço privilegiado pelos grupos políticos dominantes, como se de-
preende do levantamento do perfil dos constituintes, (a ser publicado
em outra opotunidade) e das controvérsias que cercaram os debates
sobre a organização, o posicionamento e as prerrogativas do referido
Poder. A rigor, o Poder Legislativo tinha uma efetiva presença no pro-
cesso de criação do direito positivo. Os órgãos técnico-consultivos
que, a partir da revolução de 1930, vieram, gradativamente, ampliando
os seus espaços, ainda não haviam consolidado o suficiente para res-
tringir as competências específicas das Casas Legislativas.

O tempo era de disputa dos espaços políticos, na busca da he-
gemonia. O Executivo se fortalecia dentro do novo enfoque de um Es-
tado intervencionista, presente e mediador dos conflitos sociais, ali-
cerçado em órgãos de planejamento e propulsor do desenvolvimento.
O Legislativo procurava resistir e resguardar o seu espaço como órgão
de fiscalização e legislação, forjador de políticas e decisões.

O jogo de poder entre o Executivo em ascensão, empenhado
em ampliar a sua área de atuação, e o Legislativo refletiu-se também
em outra disputa travada entre os defensores da centralização político-
administrativa e os adeptos do federalismo clássico, nos moldes da
tradição liberal. Tendiam aqueles para o fortalecimento do Executivo,
enquanto esses viam, nas prerrogativas do Legislativo um reforço a
mais das suas teses descentralizadoras.

A Constituição Brasileira de 34 incorporou princípios do Fede-
ralismo e deixou aos Estados, ao lado de princípios obrigatórios e uni-
formes, competências específicas. Os debates na Constituinte Estadual
não foram mera cópia ou reprodução em tom menor dos debates e das
conclusões do texto federal. Os Constituintes Estaduais puderam dis-
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cutir e optar por vários assuntos sobre os quais a Constituição da Re-
pública não se manifestara ou cujos princípios gerais apenas delineara.
Isto explica, em parte pelo menos, a intensidade e o empenho com que
foram tratados alguns temas.

Os debates sobre o título "Do Poder Legislativo" concentra-
ram-se em alguns temas de grande interesse. O assunto mais impor-
tante foi a manutenção ou não do bicameralismo, tendo a Constituinte
decidido suprimir o velho Senado Estadual. Outro tópico, mais contro-
vertido, era o da representação classista, a respeito do qual feriram-se
alguns dos mais acesos debates da Assembléia. Ao lado desses dois
temas maiores, foram discutidas as condições de elegibilidade, as imu-
nidades parlamentares, a concessão de licença aos deputados para as-
sumirem outros cargos, as delegações legislativas e a elaboração dos
orçamentos. Por fim, introduziram-se inovações expressivas no tocante
à iniciativa popular das leis e ao funcionamento do Legislativo, por
meio de Comissão Especial, no intervalo de suas sessões.

O UNICAMERALISMO

A criação do Senado foi um dos pontos polêmicos da Consti-
tuinte Mineira de 1891. Foi justificada pela necessidade de se erigir um
contrapeso moderador à representação popular reunida na Câmara dos
Deputados. Nesses termos funcionou o Legislativo estadual durante a
Primeira República, ocorrendo, porém, um gradual esvaziamento polí-
tico do Senado, já bastante nítido, às vésperas da Revolução de 1930.
(1) Assim, quando se tratou da reorganização constitucional do Esta-
do. em 1934, existia uma corrente ponderável de opinião contrária à
manutenção do Senado.

Na Comissão de Anteprojeto da Constituição, o próprio relator
do título, Mílton Campos, era contra o sistema bicameral, tendo manti-
do o Senado no texto em virtude da tendência da maioria da Comissão.
(2) O novo conceito atribuído ao Senado pela Constituição Federal de
1934 - órgão de coordenação dos Poderes, além de colaborador na fei-
tura das leis - foi reproduzido no Anteprojeto e tornou-se um argu-
mento forte na defesa do bicameralismo. Ao se reunir a Constituinte,
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no início de 1935, alguns de seus membros defendiam a existência do
Senado de acordo com esse novo conceito, ao passo que diversos ou-
tros manifestavam publicamente sua posição contrária, alegando a inu-
tilidade de duas Câmaras. (3)

Ã primeira vista, parecia que os deputados mais antigos,
egressos da República Velha, favoreciam o bicameralismo, ao passo
que os mais jovens condenavam o Senado como reduto conservador.
Entretanto, dos poucos discursos registrados nos "Anais" sobre o te-
ma, um deles, proferido por Camilo Alvim - um dos deputados mais
novos da Constituinte - sustentava a conveniência do Senado sob nova
feição. Para Alvim, o Senado seria desnecessário tal como existia an-
tes: seu defeito era ter a mesma origem da Câmara, não se compreen-
dendo a existência de dois órgãos idênticos com a mesma função. Mas,
instituído em plano diferente, o Senado ganhava sentido. Indagava:
que órgão, a não ser o Senado, se encarregará da coordenação dos
Poderes ? E sugeria que a representação de classes - obrigatória, pela
Carta Federal - passasse para o Senado, guardando a Assembléia Le-
gislativa o seu caráter de Câmara essencialmente popular. (4)

Inversamente, João Edmundo Caldeira Brant, um dos membros
mais idosos, defendeu pouco depois a supressão do Senado, procu-
rando refutar os dois argumentos principais com que o bicameralismo
era justificado. Primeiro, afirmava que não era aplicável à organização
estadual a idéia da Câmara igualitária, em que os estados têm o mesmo
número de representantes como um contrapeso à influência das gran-
des bancadas na Câmara dos Deputados (ou seja, o Senado como re-
presentação da Federação). Segundo, divergia do argumento de que o
Senado, compondo-se de homens mais velhos, seria uma corporação
serena, sem as paixões da Câmara, pois a lei estabelecia idade minima
e não máxima para os deputados e, assim, a tendência era de que a
maioria destes fosse mais velha que a idade mínima para o ingresso no
Senado. (5)

Convém salientar que a argumentação de Caldeira Brarit espe-
lhava, como ele próprio mencionou, discussões doutrinárias sustenta-
das no âmbito federal contra o bicameralismo, particularmente a obra
de João Mangabeira Em Torno à Constituição. (6) Se, na Constitui-
ção Federal recém-promulgada, o Senado fôra mantido - embora com
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nova feição - o unicameraUsmo tornava-se doutrina dominante nos es-
tados.

O golpe decisivo no Senado estadual foi desferido pela Comis-
são Constitucional, que acatou a posição unicameralita de Afrânio de
Meio Franco, relator da parte referente ao Poder Legislativo no proje-
to da Constituição Mineira. Parece ter sido ponto pacífico, no tocante à
supressão do Senado, o relatório de Mero Franco, uma vez que a Ata
da Comissão sequer menciona o assunto. Este desapareceria, a partir
de então, das cogitações da Assembléia. (7)

Apesar disso, a questão continuou em pauta na imprensa. Má-
rio Casassanta, escrevendo poucos dias depois da decisão da Comissão
Constitucional, defendeu a manutenção do Senado nos moldes novos
da Carta Federal, ao mesmo tempo em que criticava o modelo anterior
pelo qual o Senado era mera redundância, (8) Pouco depois, o mesmo
articulista voltaria ao tema, com mais ênfase. Acentuava que o novo
modelo do Senado era uma inovação, que restaurava aspirações repu-
blicanas esvaziadas ao longo dos anos pela crescente hipertrofia do
Executivo. Para Casassanta, os críticos do Senado eram agora os con-
servadores, com horror às coisas novas. (9) No final de maio, outro ar-
tigo, de Bernardo Aroeira, voltava a defender o Senado, se dotado de
atribuições mais elevadas do que as que possuíra antes. Argumentan-
do com a extensão e a complexidade de Minas, o articulista afirmava
que o bicameralismo permitiria melhor elaboração das leis: "dois olhos
enxergam mais que um". E enfatizava a importância do Senado como
órgão controlador, peça de segurança do sistema. Para ele, a carga
contra o Senado revelava grande desprezo pelo que é antigo, "des-
truindo o que temos de bom." (10)

O consenso da constituinte sobre o anacronismo do Senado
Estadual acabou por definir-se. Hoje aquela instituição é uma recorda-
ção histórica, e a ninguém ocorre restaurar o bicameralismo nos Esta-
dos. Pode-se, contudo, indicar que o problema da coordenação dos
Poderes, tal como era levantado na época, não ficou satisfatoriamente
resolvido na nossa organizaçao institucional. Com  efeito, o Anteprojeto
de 1935 estabelecia para o Senado, entre outras, as seguintes atribui-
ções:

"3)propor ao Poder Executivo, mediante reclamação motivada
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dos interessados, a revogação de atos ilegais das autoridades adminis-
trativas;

4)examinar, em confronto com as respeçtivas leis, os regula-
mentos expedidos pelo Poder Executivo e suspender a execução dos
dispositivos ilegais;

5) suspender, no todo ou em parte, a execução de qualquer lei,
ato ou regulamento que o Poder Judiciário, em sua última instância,
haja declarado inconstitucionais;"(ll)

Ao Senado, portanto, caberia a função estratégica de fiscal do
governo. Seria um Poder controlador do Poder. Tendo a Constituinte
recusado a instituição do Senado dentro desse modelo, o papel de
controle da legalidade ficou reservado ao Ministério Público, segundo
uma concepção considerada mais moderna e que passou a prevalecer,
vigorando até hoje. Não obstante, como órgão de controle do Poder, o
Senado possuiria sobre o Minsitério Público a vantagem de ser uma
Câmara eleita pelo povo e, enquanto parte do Legislativo, independen-
te do Poder Executivo. O Ministério Público, sendo subordinado le-
galmente ao Executivo, sujeita-se a ver tolhida sua função de controle
desse mesmo Poder.

A REPRESENTAÇÃO CLASSISTA

Uma das características marcantes da Constituição Federal de
1934 foi a de transformar em regra constitucional a representação
classísta nos corpos legislativos. Essa inovação apareceu primeiro no
Decreto n° 22.621133, que convocou a Assembléia Nacional Consti-
tuinte e fixou o número de 214 deputados eleitos pelo sistema propor-
cional e de 40 deputados eleitos por sindicatos e associações profis-
sionais. O Código Eleitoral de 1932 abrira o caminho, ao considerar
como partidos políticos, para fins eleitorais, as associações de classe
legitimamente constituídas - (12) Dessa forma, a Constituinte Federal já
funcionou com base no sistema misto, em que coexistiam os represen-
tates do povo e das profissões.

Essa era uma figura típica da fase de entre-gerras, introduzida
em diversos países e debatida em muitos outros. O Brasil pós 1930 re-
fletia esse clima, consubstanciado na orientação corporativista da le-
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gislação do Governo Provisório. Nesse sentido, a representação pro-
fissional fazia parte, de modo destacado, da política destinada a esta-
belecer um quadro de relações de classes sob a égide do Estado. O fa-
to de se adotar um sistema misto traduzia um compomisso entre a tra-
dição liberal e as idéias corporativistas. O liberalismo estava em bai-
xa, mas ainda era a ideologia básica da classe dominante. Não se cogi-
tou de adotar a representação corporativa como forma exclusiva, con-
forme defendiam, por exemplo, os integralistas. Mas a classe política
educada na tradição liberal teve que aceitar, embora com relutância, a
presença de deputados eleitos por sindicatos.

Em termos políticos, a introdução dos deputados classistas pa-
rece ter correspondido a uma estratégia do Governo Provisório, sob
inspiração do "Tenentismo" para se fortalecer em face das oligarquias
estaduais incrustradas na Constituinte. Muitos autores concordam so-
bre isso. (13) Hélio Silva, por exemplo, afirma que

devia ser uma bancada obediente à batuta do líder da
maioria. Fora formada, quanto aos empregados, por um único eleitor,
compreendendo-se como tal o que elege, no caso o Ministro do Tra-
balho, Agamenon Magalhães, Foi a gênese do peleguismo."(14)

Adotando o sistema misto para o Legislativo federal, a Consti-
tuição de 1934 estabeleceu, no seu artigo 79 , a representação das pro-
fissões como um dos princípios obrigatórios pelos quais os estados
deveriam organizar-se. Dessa forma, o assunto foi colocado taxativa-
mente perante as Constituintes estaduais. Entretanto, se a Carta Fede-
ral fixava o princípio, não dispunha sobre o número dos representan-
tes de classes nas Assembléais Legislativas nem regulava a questão
para as Câmaras Municipais. Foi precisamente em torno dessas "ques-
tões abertas" que os constituintes mineiros de 1935 travaram significa-
tivos debates. O exame sucinto de tais discussões fornece uma pers-
pectiva do pensamento da elite da época em face das mudanças so-
ciais, políticas e ideológicas com que tinha de se defrontar.

O Anteprojeto recebido pela Constituinte era fiel às diretrizes
federais, estabelecendo em 40 o número de deputados do povo mais
115 de deputados classistas. A Comissão Constitucional manteve os
deputados classistas como proporção da representação popular, mas
houve divergência quanto à proporção em si. Enquanto Mílton Campos
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sustentava a posição do Anteprojeto (de sua autoria, por sinal, como
relator do capítulo do Legislativo), outra proposta, apresentada por
António Junqueira, reduzia os deputados classisas para 10%, embora
com o mínimo de 8. Vale dizer, numa Assembléia aumentada - e a Co-
missão elevou na mesma reunião o número de deputados do povo para
48 - a bancada classista ficaria com o número praticamente fixo de 8
cadeiras. A proposta Junqueira, contudo, foi rejeitada. (15)

A tendência da Constituinte era de atender ao espirito da Carta
Federal no tocante à representação classista. Não resta dúvida, porém,
de que a maioria dos constituintes divergia do sistema de representa-
ção mista e não acolhia com simpatia a inovação corporativista. É ü
que se infere de declarações e de apartes de diversos deputados no
decorrer da 1 Discussão do Projeto. Houve, inclusive, empenho da
parte de alguns para que fosse especificado o número dos deputados
classistas, abandonando-se o critério genérico de 115 da representação
popular, calcado na Constituição Federal. Olinto Orsini discursou de-
fendendo a fixação do número na Constituição (16), ao passo que Bilac
Pinto propôs concretamente que esse número fosse de 8, sendo um
para as profissões liberais e um para os funcionários públicos. (17)

O debate mais substancioso sobre o Poder Legislativo se deu
em meados de junho. Nele, o relator Milton Campos, ao discutir as
objeções feitas ao trabalho da Comissão Constitucional, exprimiu apa-
rentemente o sentimento da maioria, ao afirmar:

'A representação das classes não está na vontade dos consti-
tuintes dos Estados, mas lhes é imposta pela Constituição da
República. Eu acredito mesmo que, se estivesse em nossa von-
tade, nós não teríamos a representação de classes em Minas.
Porque é condenável o sistema misto, isto é, a representa-
ção popular não se concilia bem com o sistema de represerit.a-
ção de classes. De modo que, ou o Estado se organiza politi-
camente segundo os moldes democráticos, ou tecnicamente,
segundo as correntes modernas que vão aparecendo ( ... ) Onde
há organização técnica do Estado, e temos um grande exemplo
na URSS, o sistema vem subsistindo. Mas nos outros Estados
democráticos, que fizeram a tentativa tímida das concessões à
corrente nova com a organização dos conselhos técnicos, é sa-
bido que estes não deram resultado.' (18)
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Na 2 discussão, Antônio Junqueira voltou a propor o limite de
10% para a representação classista, procurando ao mesmo tempo dar
ao instituto uma característica inteiramente diferente. Dizia sua emen-
da, de número 165:

"A representação profissional compreenderá um deputado pa-
ra cada classe, ou grupo de classes organizadas em lei, e não
poderá exceder de um décimo da representação popular". (19)
Na justificativa da emenda, Junqueira argumentava que, tra-

tando-se de "experiência de resultados ainda duvidosos e até muito
discutidos", requeria a cautela aconselhável em relação a "novidades
ainda não inteiramente aceitas ou compatíveis com os nossos hábitos
políticos". Daí sua proposta, "mais cautelosa do que a contida no
Projeto". Já que cabia à Constituinte Estadual a prerrogativa de fixar
o número dos representantes classistas, a experiência deveria ser ini-
ciada com um representante apenas para cada classe já organizada se-
gundo a Constituição Federal. (20)

Na base de sua idéia, havia um conceito de relações entre as
classes diferente do conceito corrente. Considerava Junqueira que, se
adotada sua proposta, "faremos também desaparecer a suposição de
que os grupos componentes de uma mesma classe (empregadores e
empregados) têm interesses contrários a defender, o que se pode con-
cluir do fato de se lhes permitir eleger representantes próprios." (21)
Cada classe (agrícola, industrial, comercial, etc.) se divide em dois
grupos: empregadores e empregados. O direito de eleger representan-
tes caberia, no seu entendimento, à classe, não aos grupos que a com-
põem.

A emenda Junqueira alterava inteiramente o sentido da repre-
sentação classista. Assim o entendeu, em seu parecer, a Comissão
Constitucional, assinalando que a emenda frustraria o que a Constitui-
ção Federal dispunha sobre a matéria. E acrescentava, quanto à ques-
tão de fundo: "O antagonismo entre empregadores e empregados é
uma incontestável realidade, dada a maneira contraditória como se
apresentam os respectivos interesses." (22) Daí a necessidade de estes
se fazerem representar separadamente.

Ao mesmo tempo, Olinto Orsini apresentava emenda estabele-
cendo que a representação profissional compreenderia "um deputado
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para cada grupo eleitoral das classes organizadas na forma da Consti-
tuição da República." (23) Empregava o critério federal dos 7 grupos e
não o de 115 da representação popular, que daria 9 deputados para 48.
Essa proposta foi aceita pela Comissão Constitucional (24) e manteve-
se no texto definitivo da Constituição, o qual omitiu, portanto, a refe-
rência ao quinto da representação popular.

O assunto voltaria, de forma mais polêmica, a propósito da ex-
tensão da representação classista às Câmaras Municipais. As discus-
sões se tornaram, então, mais acirradas, com forte conteúdo político-
ideológico, como se verá na seção referente aos Municípios.

COMISSAO ESPECIAL

Outra novidade da Constituinte foi criar uma Comissão Espe-
cial para representar a Assembléia no intervalo das sessões legislati-
vas. A proposta, que constava do Projeto da Comissão Constitucional,
estabelecia uma comissão de 5 membros, eleitos no começo de cada
sessão legislativa. No texto final, seu número foi ampliado para 7
membros, a serem eleitos no fim de cada sessão (o que pareceu mais
conveniente) e foram especificadas as suas atribuições.

Uma razão básica para a exi s tência dessa representação per-
manente do Legislativo era a de que a Assembléia se reuniria ordina-
riamente por apenas três meses, de agosto a novembro. Embora a sua
convocação extraordinária fosse prevista pela Constituição, o Provável
seria que ela estivesse em recesso na maior parte do ano. Essa era,
aliás, a regra herdada do passado: a Constituição Mineira de 1891 pre-
via para a sessão legislativa anual um período de três meses, de abril a
julho.

A atividade parlamentar possuía um caráter menos profissional
do que hoje. Restrita às elites, a Assembléia se compunha de persona-
lidades que residiam, em muitos casos, fora da Capital e que assumiam
funções públicas em decorrência de sua posição social, não como meio
de vida. Era raro, em 1935, o deputado que não possuía sólida fonte
particular de renda, seja como fazendeiro, empresário, advogado ou
médico. Precisamente por isso, o mandato era tarefa subsidiaria à ati-
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vidade principal de cada representante, não ocupando mais do que uma
parte do seu tempo de trabalho anual. Além desse aspecto, deve-se as-
sinalar que a rede de transportes e de comunicações era muito menor
e mais precária que a de hoje, fazendo com que o deputado não pu-
desse circular entre a capital e as bases com a freqüência com que
atualmente o faz. A lei, nesse sentido, se ajustava às circunstâncias e
aos usos.

A Comissão Especial vinha, em vista disso, manter as funções
do Legislativo ao longo do ano, decidindo , ad referendum do mes-
mo, sobre os temas de sua competência, podendo, inclusive, propor
projetos de lei.

ELEGIBILIDADE

O Anteprojeto remetido à Constituinte não dispunha sobre as
condições de elegibilidade para a Assembléia, remetendo o assunto
à lei ordinária. Já o Projeto elaborado na Constituinte estabelecia que
seriam elegíveis para a Assembléia "os brasileiros alistados eleitores,
maiores de 21 anos, domiciliados e residentes no Estado ao tempo da
eleição e desde 3 anos antes" (art. 59 , § 1 9 ). Essas condições eram se-
melhantes às estipuladas pela Constituição Estadual de 1891 (art. 94).

Tanto a idade mínima quanto a residência no Estado foram
objeto de debate. Quanto ao primeiro item, surgiu desde logo uma
emenda, de Tristão da Cunha, elevando para 30 anos a idade mínima
dos deputados. Provocou, segundo o Estado de Minas "protestos da
ala moça de ambos os partidos" (25) e foi derrotada, após parecer con-
trário da Comissão Constitucional, O mesmo ocorreu com outra emen-
da, de António Junqueira, apresentada na 2 discussão, que propunha
a idade mínima de 25 anos. (26) Prevaleceu mesmo a proposta inicial
de 21 anos.

No tocante ao requisito de domicílio, entretanto, Tristão da
Cunha obteve êxito ao defender a sua supressão pura e simples. (27)
A proposta obteve parecer favorável da Comissão e foi aprovada em
plenário. Na 2a discussão, Junqueira tentou rediscutir o assunto.
Apresentou emenda reiterando o requisito dos 3 anos de residência,
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tendo discursado em defesa do seu ponto de vista, uma vez que fora
voto vencido na Comissão Constitucional, quando esta decidiu a favor
da emenda Tristão. (28) Mas o Plenário manteve o voto anterior e a
Constituição omitiu, ao final, qualquer referência ao lugar de residên-
cia como condição para alguém eleger-se deputado estadual.

IMUNIDADES PARLAMENTARES

O tema das imunidades parlamentares levantou importante
controvérsia doutrinária, no decorrer da Constituinte.

Antes mesmo da discussão formal do Projeto, a Assembléia se
envolveu no exame do assunto, face à necessidade de apreciar pedidos
de licença, encaminhados pela Justiça Eleitoral, para ultimar processos
instaurados contra os deputados José Bonifacio e João Camilo Teixei-
ra Fontes, denunciados por crimes eleitorais. Foram formadas comis-
sões para darem parecer sobre os dois casos, as quais opinaram pela
negação da licença.

A complexidade política e, ao mesmo tempo, jurídica do assun-
to ficou evidenciada na discussão em plenário sobre o parecer de Bilac
Pinto a respeito da acusação contra José Bonifácio. Sustentava Bilac
Pinto que o tema das imunidades parlamentares era controverso no
Brasil no que tange à competência das Câmaras para apreciar pedidos
de licença para processar deputados. Deveria o Legislativo limitar-se a
conhecer o aspecto político dos processos? Ou deveria conhecer todos
os seus pontos (político, jurídico-penal, formal), ou seja, entrar no mé-
rito das denúncias e examinar os documentos que as instruem? Como a
tradição parlamentar brasileira inclina-se pelo exame amplo, caberia
então à Assembléia julgar o deputado. E nesse ponto, como o delito
imputado era de natureza política (sujeito às paixões de testemunhas
sectárias), deveria ser negada a licença, o que equivaleria a um julga-
mento da Assembléia pela absolvição.( 29)

A Assembléia efetivamente acabou por aprovar o parecer, mas
com o voto contrário dos deputados do PRM. Estes, pela voz do líder
Ovídio de Andrade, propuseram que a Assembléia concedesse a licen-
ça, para que o deputado pudesse se defender perante a Justiça Eleito-
ral, submetendo-se assim a um julgamento isento, sem o esprit de
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corps da Assembléia. Raciocinava Andrade que, se a Assembléia ne-
gasse a licença contra a vontade do deputado, não restaria a este se-
não a renúncia ao mandato para poder se defender na Justiça Eleito-
ral. Concedida a licença, tal não ocorreria. (30)

José Bonifácio, contudo, subiu à tribuna para declarar que não
renunciaria ao mandato e que desejava ser julgado pela Assembléia,
reputando-a isento para decidir. (31)

Em defesa de seu parecer, Bilac Pinto discursou respondendo
às objeções do PRM. Considerava a solução proposta por Ovídio de
Andrade como uma deturpação do instituto da imunidade, pois coloca-
va o deputado como único juiz da mesma, ao passo que essa garantia
não pertence ao deputado mas à própria Assembléia:
"A imunidade o que visa é manter íntegro o corpo legislativo, é não
permitir que processos se forjem na sombra, nascidos da paixão do
partidarismo. ( ... ) Reivindico para a Casa ... o direito de resolver sobe-
ranamente ... sem nenhum pronunciamento do deputado interessado
no caso." (32)

No que se refere à elaboração constitucional, o tema voltou a
chamar atenção quando foi ultimado o Projeto. Nele, Afrânio de Meio
Franco, relator do capítulo sobre o Legislativo, havia atenuado clara-
mente o princípio da imunidade no tocante à prisão de deputados por
flagrância em crime inafiançável. Observe-se que se incluía nessa hipó-
tese uma série de delitos previstos pelo Código Eleitoral de 1932. O
relatório de Meio Franco previa que, encerrada a formação de cul-
pa, o processo seria enviado à Assembléia, cabendo a esta decidir so-
bre o mérito das provas e a procedência da acusação (art. 12, § 30 do
Projeto de Constituição).

Essa linha foi, previsivelmente, questionada por Bilac Pinto,
defensor da tese da imunidade ampla, assinalando que o Projeto mi-
neiro restringia o alcance da imunidade parlamentar definido pela re-
cém-aprovada Constituição Federal. Esta crítica foi respondida por Mil-
ton Campos, que sustentou a autonomia da Constituinte Estadual para
deliberar sobre as imunidades dos deputados estaduais e falou em de-
fesa da proposta de Meio Franco:

"0 redator da matéria na Comissão Constitucional expôs
em seu relatório as razões que o levaram a preferir o texto afinal ado-
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tado. (. . . )È evidente que S. Exa. teve em vista atenuar o princípio da
inviolabilidade dos deputados e da imunidade que lhes é assegurada
no exercício do cargo. Sabemos que esse preceito resulta das necessi-
dades da vida política, mas toda exceção é odiosa e seríamos felizes se
pudéssemos organizar a representação política abrindo mão das imu-
nidades. Entretanto, uma necessidade indeclinável impõe esse princí-
pio. (. . .) Ora, seria razoável que se atenuasse tanto quanto possível a
inviolabilidade." (33)

Havia, portanto, duas posições em pauta: a da Comissão Cons-
titucional e a de vários deputados favoráveis à linha adotada pela
Constituição Federal. Destes, Bilac Pinto e Juvenal Gonzaga - precisa-
mente os relatores dos pareceres sobre os casos José Bonifácio e João
Camilo - apresentaram emendas ao Projeto. A de Bilac, apresentada na
2" discussão, reconceituava a garantia, através de longa justificativa
jurídica, cujo eixo era o argumento de que a imunidade é do Legislati-
vo, não um privilégio pessoal. A emenda foi aceita pela Comissão e
afinal aprovada em plenário. Dessa forma, o texto final da Constituição
ampliava a imunidade parlamentar, reproduzindo precisamente o dis-
posto na Constituição Federal.

Por trás das controvérsias doutrinárias, havia muitos interes-
ses em jogo, relacionados com o conflito político-partidário. Denúncias
de fraude e de mandonismo eram comuns nos municípios mineiros,
como , de resto, em todo o pais, num ambiente político ainda domina-
do pelo — coronel ismo". Disso eram testemunhas as freqüentes acusa-
ções apresentadas pela bancada do PRM, ao longo dos trabalhos da
Constituinte, contra chefes políticos situacionistas. Para muitos inte-
grantes do PP, contudo, tais acusações eram táticas da oposição, en-
volvidas em paixões políticas locais. De toda forma, era assim que se
vivia a política, desde a Primeira República. A recente criação da Justi-
ça Eleitoral ajudava a aprimorar o processo, mas os obstáculos que ela
devia enfrentar eram enormes.

Fora esse especto, o tema das imunidades parlamentares suge-
re outro, relativo ao privilégio que se concede aos deputados em com-
paração com os cidadãos comuns. A previsão de foro privilegiado e o
alcance da inviolabilidade são politicamente importantes, e apresentam
uma dupla face: a da proteção ao Parlamento, por um lado, e a do aco-
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bertamento de abusos individuais ou grupais, por outro. É em face
desse dilema que se pode analisar a preocupação da Comissão Consti-
tucional de 1935 em reduzir o privilégio, sobretudo numa época em
que se procurava reformar o sistema político segundo as bandeiras da
Revolução de 1930.

INICIATIVA DAS LEIS

Um dos aspectos mais inovadores da Constituição de 1935 re-
sidiu na formulação que ela deu à competência de iniciativa das leis.

É interessante observar, de início, que o Anteprojeto reprodu-
zia o conceito clássico da Tripartição dos Poderes, reservando à As-
sembléia Legislativa a competência da iniciativa dos projetos de lei.
Essa era a fórmula herdada da primeira Constituição republicana.

Foi na Comissão Constitucional que essa concepção sofreu pro-
funda modificação, estabelecendo-se que essa competência se esten-
deria, além da própria Assembléia, também às Câmaras Municipais, se
apresentada a proposta pela quarta parte dos municípios do estado; e
aos próprios eleitores, em número de 30.000, pelo menos.

Essa era de fato uma inovação, se cotejada com as Constitui-
ções precedentes e mesmo com a da República aprovada no ano ante-
rior. De acordo com esta última, a iniciativa de projetos de lei caberia a
qualquer membro ou comissão da Câmara, ao plenário do Senado e ao
Presidente da República (art.41).

A idéia de se estender a competência para as Câmaras Munici-
pais representava importante mecanismo de descentralização e prestí-
gio aos poderes municipais. Por outro lado, a iniciativa popular, mes-
mo se considerarmos os obstáculos à mobilização da opinão que carac-
terizavam a época, é princípio porfundamente democrático, que apare-
ceu com inovação por ocasião da Constituinte Federal de 1987, mas
que, como observamos, já constava do texto mineiro de 1935.

Na discussão do Projeto, foram introduzidas duas modifica-
ções, propostas por Lincoln Kubitschek: a inclusão do Governador co-
mo parte competente para também apresentar projetos e a redução pa-
ra 10.000 do número de eleitores necessários para subscrever um pro-
jeto de lei. Ambas foram aceitas, incorporando-se ao texto final.
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COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

A Constituição Federal de 1934 introduziu importante inovação
no funcionamento da Câmara dos Deputados: a possibilidade de cria-
ção das CPIs - Comissões Parlamentares de Inquérito. Neste sentido,
dispunha o artigo 36:

"A Câmara dos Deputados criará comissões de inquérito sobre
fatos determinados, sempre que o requerer a terça parte, pelo
menos, dos seus membros".
O assunto, a rigor, não era novo na tradição jurídica do País,

embora a Constituição de 1891 tenha sido omissa. Diz Wilson Accioli:

"No Brasil, a origem das Comissões Parlamentares de Inquéri-
to pode ser rastreada desde a Constituição do Império, pois, à
unanimidade, reconhecer, os publicistas que as investigações
são inerentes aos próprios órgãos legislativos. Se colhermos-o
depoimento de um dos mais ilustres exegetas da Constituição
de 1824, verificaremos que ele sustenta tal opinião, quando
vislumbra no § 9° do art. 15, entre as atribuições da Assem-
bléia Geral, a de exercer fiscalização e controle da administra-
ção pública. É o que, de certa forma, alega Pimenta Bueno,
nestes termos: "O direito de que tratamos (direito de fiscaliza-
ção) pode também ser exercido por meio de comissões, ou in-
quéritos, que penetrem nos detalhes da gestão administrativa,
mormente quanto à administração financeira." (34)
A alusão confirma a possibilidade cio poder de investigar na

primeira Constituição do Brasil.
A Constituição de 1891 é omissa a respeito da matéria. Não

obstante, o Regimento Interno do Senado, de 1903, preconizava a for-
mação de comissões de investigação.

Accioli conceitua e estabelece os objetivos das CPIs:
"Num conceito inicial, podemos dizer que as Comissões Parla-
mentares de Inquérito têm por objetivo não só a missão de
apurar irregularidades que lhes venham ao conhecimento, para
através do processo que lhes é autorizado pela Constituição e
pelo Regimento Interno e por leis especiais, apurar a respon-
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sabilidade de seus autores, como também apurar certos fatos
com intuito especial de, por intermédio de projeto, aprimorar a
legislação sobre o assunto investigado." (35)

O anteprojeto da Constituição Estadual não fez qualquer refe-
rência ao assunto.

O Projeto, elaborado por uma comissão de constituintes, mais
sintonizados e sensíveis aos espaços que explícita ou tacitamente a
Constituição Federal resguardava aos Estados e ao Poder Legislativo,
previa no seu artigo 82: "A Assembléia poderá criar Comissões de in-
quérito, desde que o requeira 1/4 dos seus membros, e a esses inquéri-
tos se aplicarão as regras do processo penal". O parágrafo único esta-
belecia que "as autoridades judiciárias e administrativas procederão às
diligências que essas comissões requisitarem e lhes fornecerão quais-
quer documentos oficiais cujo exame eles julgarem necessário."

A Constituição, no seu artigo 72, ampliou de 1/4 para 1/3 o nú-
mero mínimo de deputados que deveriam assinar o requerimento de
instalação da CPI. Outra séria restrição imposta pelo texto constitucio-
nal do Estado foi submeter a instalação da CPI, além do requerimento
subscrito por 1/3 dos deputados, à aprovação da maioria da Assem-
bléia Legislativa. Assegurou-se, assim, á bancada majoritária, o poder
de vetar qualquer CPI que não lhe interesse. O texto estadual ficou
mais rígido que o federal; este não impunha a exigência de aprovação
da maioria.

O citado artigo surgiu através da emenda n 2 128, apresentada
por Edson Álvares (36) com a seguinte redação: "A Assembléia poderá
criar comissão de inquérito sobre fatos determinados, desde que o re-
queira um terço de seus membros; a este inquérito se aplicarão as re-
gras do processo penal."

A Comissão Constitucional acolheu a emenda (37), que foi
aprovada, nos termos propostos, pelo plenário em primeira votação
(38). O texto definitivo, todavia, surge com as alterações mencionadas.

Is.
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NOTAS
(1) Silveira Neto, Instituições Republicanas Mineiras, Belo Horizon-

te, Leme, 1978.

(2) Sua opinião era compartilhada por Francisco Brant, que propôs
emenda supressiva. A emenda foi rejeitada, pelos votos de Estê-
vão Pinto, José Eduardo da Fonseca e do presidente da Comis-
são, Rodrigues Campos (voto de desempate).

(3) O Estado de Minas divulgou em duas ocasiões (17 de abril e 24
de maio de 1935) opiniões de membros da Constituinte sobre o
Senado. Declararam-se favoráveis os deputados Abílio Machado,
Camilo Alvim e Lincoln Kubitschek (em termos). Contra, os depu-
tados Martins Prates, Sílvio Marinho, Alfredo Lima, Orlando Flo-
res e João Lisboa. Todos os consultados eram do Partido Pro-
gressista.

(4) Camilo Alvim, discurso na sessão de 10 de maio de 1935. Anais,
volume 1, pp. 124-26.

(5) João Edmundo, discurso na sessão de 15 de maio de 1935.
Anais, volume 1, p. 161,

(6) João Mangabeira, Em torno à Constituição, Rio de Janeiro.

(7) Houve, na 2a discussão do Projeto, duas emendas - apresentadas
por José Ferraz e Miguel Batista - criando o Senado nos termos
do Anteprojeto e definindo que o primeiro Senado seria eleito
pela Assembléia. A Comissão Constitucional opinou pela sua re-
jeição, afirmando que o assunto já estava exaustivamente decidi-
do pela Constituinte.

(8) Mário Casassanta,	Senado Estadual". Estado de Minas, 26
de abril de 1935, p. 02.
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(9) Mário Casassanta, "O novo Senado e o horror à novidade". Es-
tado de Minas, 2 de maio de 1935, p. 02.

(10) Bernardo Aroeira, Senado em Minas, Estado de Minas, 23 de
maio de 1935, p.02.

(11) "Ante-Projecto da Constituição do Estado de Minas Geraes", art.
27. Minas Geraes, 26 de janeiro de 1935, p. 2.

(12) Edgard Costa, A legislação eleitoral brasileira, Rio de Janei-
ro, Departamento de Imprensa Nacional, 1964, p. 143.

(13) Angela Maria de Castro Gomes, "A representação de classes na
Constituinte de 1934", in Gomes (coord.), Regionalismo e cen-
tralização política, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1980, pp.
430-437; José Albertino Rodrigues, Sindicato e desenvolvi-
mento no Brasil, São Paulo, Difusão Européia do Livro, 1968,
p. 73; Luciano Martins, Politique et developpement économi-
que, Paris, Anthropos, 1976, p. 109; Elisa Pereira Reis, "The
agrarian roots of authoritarian modernization in Brazil", tese de
doutorado, MIT, 1979, p. 255.

(14) Hélio Silva, 1934 - A Constituinte, Rio de Janeiro, Civilização
Brasileira. 1969, p. 65.

(15) Ata da Nona Reunião da Comissão Constitucional, 18 de maio de
1935. Anais, pp.182/184.

(16) Olinto Orsini, discurso na sessão de 17 de junho de 1935. Anais,
p. 303.

(17) Bilac Pinto, discurso na sessão de 17 de junho de 1935. O discur-
so não consta dos Anais, tendo sido comentado pelo seu autor
em ocasião posterior.

(18) Mílton Campos, discurso na sessão de 17 de junho de 1935. Anais,
pp. 307-308.
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(19) Anais, p. 405.

(20) Anais, p. 405.

(21) Anais, p. 406.

(22) Anais, p. 488.

(23) Emenda n° 158, Anais, p. 403.

(24) Anais, p. 488.

(25) Estado de Minas, 4 de junho de 1.935, p. 4.

(26) Anais, p. 405

(27) Anais, p. 245

(28) Anais, p. 405

(29) Anais, pp. 127/130

(30) Anais, pp. 131/132

(31) Anais, pp. 132/133

(32) Anais, pp. 134/136

(33) Anais, p. 308

(34) Wilson Accioli, Instituições de Direito Constitucional, Forense,
1978, pp. 285/286

(35) Idem, Ibidern.

(36) Anais. p. 270.

(37) Anais, p. 288.

(38) Anais, p. 383.
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CONSTITUINTE MINEIRA DE 1947

E preciso considerar, quando se examina o trabalho da Assem-
bléia Constituinte Mineira de 1947, as transformações por que havia
passado o país desde 1930, especialmente nas relações entre União e
Estados e, dentro destes, entre Executivo e Legislativo.

Durante os quinze anos do primeiro governo Vargas, modifi-
cou-se em definitivo a organização do Estado Nacional. Para o que
aqui nos interessa, deve-se assinalar a criação de inúmeros órgãos
econômicos e administrativos, de âmbito federal, que ampliavam os
meios de intervenção do Poder Central nos Estados.

Um primeiro resultado dessa estratégia foi a transformação do
Governo Federal em parceiro obrigatório das facções que lutavam pela
hegemonia política nos seus respectivos Estados. Esse fenômeno, na-
tural nos dias de hoje, correspondia, na virada dos anos 30140, a um
dos principais efeitos da ambígua, porém decidida luta de Vargas con-
tra o federalismo.

Também em Minas, na conjuntura em que se instala a Assem-
bléia Constituinte, uma importante linha de força, em condições de
subverter a disputa pelo controle político estadual, provinha "de fora"
das fronteiras do Estado. Nessas condições, o Legislativo tornava-se
um espaço complementar da luta pela hegemonia no plano estadual.
Em outras palavras, cada vez menos o controle político do Estado po-
dia ser assegurado pelo exclusivo controle do Legislativo.

Outro fenômeno contribuía para debilitar o poder político do
Legislativo. No âmbito dos Estados - e, no caso mineiro, isso é parti-
cularmente verdade - a tendência predominante na metade dos anos 40
era de transferir as questões relacionadas ao planejamento econômico,
cada vez mais, para a esfera do Executivo.

Também aí encontramos um resultado da política de Vargas,
no âmbito federal, e das Interventorias, nos Estados. Em Minas, isso
significou que a política de planejamento visando a industrialização se
desenvolveu essencialmente nos gabinetes do Executivo ou de órgãos
ligados a ele. Mais: o Legislativo sequer se propôs a acompanhar a im-
plementação dessa política neste período.
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E inconcebível, no entanto, que a elite política do Estado, na
qual certamente os parlamentares se incluíam, ignorasse o que ocorria
nos gabinetes do Executivo, especialmente quando se sabe, hoje, que
ali se planejava uma completa mudança no mapa económico de Minas.

A explicação deve ser outra. O que provavelmente havia era
uma política, vale dizer, uma ação consciente das elites políticas no
sentido de transferir as principais funções econômicas do Estado para
as mãos do Executivo.

Enquanto homens políticos e, particularmente, enquanto mem-
bros da elite mineira, os parlamentares de certo conheciam os planos e
as negociações que se desenvolviam na esfera do Executivo e deles
participavam. Quem ficava à margem dessas mudanças era o Legislati-
vo, enquanto instituição.

Provavelmente esse esvaziamento consciente do Legislativo
expressa a vigência de uma ideologia (que viria a se tornar mais in-
fluente com o correr dos anos): aquela que separa as questões supos-
tamente "técnicas" das questões chamadas "políticas" e que pretende
atribuir as decisões relacionadas ao planejamento econômico a uma
elite de "especialistas" (impedindo, deste modo, que venham a ser afe-
tadas por injunções "políticas"). Na medida em que os parlamentares
são identificados com o corpo de — políticos- do Estado, subtrair as
decisões econômicas à influência da "política" equivalia, na prática, à
transferência das principais decisões de natureza "econômica" (na
verdade, decisões que afetavam o conjunto da vida social) para as
mãos do Executivo.

No ano de 1947, os mesmos setenta e dois parlamentares elei-
tos a 19 de janeiro fizeram funcionar, simultaneamente, duas Casas
Legislativas no Estado: uma, de natureza ordinária: outra, com pode-
res constitucionais.

Ao menos nesse primeiro ano, a Assembléia Legislativa parece
ter-se fixado numa espécie de "acerto de contas" interno, em que os
protagonistas foram sobretudo o PSD (que nominalmente detinha,
como veremos à frente, mais da metade das cadeiras) e a UDN (que
elegera o Governador do Estado). A valer o que está registrado nos
Anais, praticamente a totalidade dos discursos parlamentares desse
ano refere-se: quando o orador é do PSD, aos desmandos que o go-
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verno Mílton Campos (UDN) estaria praticando em redutos adversá-
rios; sendo o orador da UDN, à infelicidade que teria representado pa-
ra o país e para Minas Gerais o Governo Vargas, à avassaladora má-
quina política montada nesses quinze anos pelos seus beneficiários
(PSD) e à necessidade de um saneamento dos hábitos políticos no Es-
tado.

Ao lado desse, merece registro outro debate, agora de caráter
doutrinário, cujo detonador é invariavelmente o solitário representan-
te do PCB na Assembléia Mineira, Armando Ziller. Uma vez para
denunciar arbitrariedades policiais contra trabalhadores, outra para
solidarizar-se com um movimento grevista; aqui para protestar contra
o que considera interferência inaceitável de embaixador estrangeiro
em assuntos internos do Brasil, ali para desarmar um golpe que pres-
sente estarem articulando contra seu partido, o representante do PCB
põe em funcionamento, assim que ocupa a tribuna, uma ecumênica ba-
teria de réplicas e apartes capaz de arremessar magicamente a discus-
são, até ali concentrada na política estadual, quando não nos desacer-
tos deste ou daquele anônimo chefe político de município, para a
mais abstratas esferas da filosofia política, das relações internacionais
e, inapelavelmente, para a análise do regime econômico e político vi-
gente na União Soviética.

O PSD não detinha apenas a maior bancada na Assembléia
Constituinte de Minas : sozinho, controlava 40% das cadeiras. Além
disso, devido a divergências relativas ao candidato a Governador, no-
ve Deputados do PSD se elegeram por outros partidos: formavam o
chamado 'PSD independente". Cinco dos quatorze deputados do PR
pertenciam ao "PSD independente", que tinha deputados ainda no
PTN (dois em quatro) e na UDN (dois em dezesseis). Em tese, portan-
to, o PSD controlava mais de 52% da Assembléia Constituinte.

Na composição da Mesa não estiveram representados o PCB, o
PDC e o PRP. Os demais partidos indicaram, cada um, um representan-
te, exceto o PR, que indicou dois. Um deles pertencia ao "PSD inde-
pendente".

Na Comissão Constitucional, principal responsável pelo teor da
Carta Estadual de 1947, o predomínio do PSD era esmagador. O Presi-
dente da Comissão pertencia nominalmente ao PR, de fato provinha do
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"PSD independente". O Relator, Tancredo Neves, era homem de proa
do partido. Outros quatro pessedistas "puros", além de mais um "in-
dependente" abrigado no PTN, faziam parte ainda da Comissão. De
um total de quinze parlamentares, portanto, o PDS controlava sete e
era quem possuía as melhores chances de se coligar com um oitavo e
decisivo representante: o do PTB.

Em tese, a Constituição Estadual podia ser feita inteiramente
por um único partido; no caso, um partido que a historiografia costu-
ma associar ao conservadorismo e ao poder oligárquico. Teoricamente,
portanto, o esmagador predomínio do PSD na Constituinte Estadual de
Minas teria bloqueado a dinâmica inovadora posta em marcha pela re-
democratização de 1945, bloqueio que provavelmente não teria ocorri-
do se a hegemonia fosse da UDN. Em tese, as coisas poderiam ser as-
sim. Mas não foram.

Desde logo, não é correto alinhar automaticamente os termos
PSD arcaico e UDN = moderno.

Em primeiro lugar, embora não seja isso o decisivo, o PSD
congregava, mescladas e comprometidas com as oligarquias, não pou-
cas expressões da política modernizadora patrocinada por Vargas. E
não foram poucos, também, os membros da oligarquia que feridos ou
ameaçados pela política varguista, acabaram por se abrigar na UDN.

Em segundo lugar, o liberalismo udenista não tinha qualquer
consistência histórica. O caminho seguido pelo desenvolvimento capi-
talista, no Brasil, reservou ao Estado, desde um primeiríssimo momen-
to, papel decisivo. Assim, em pleno pós-gerra, quando as principais
economias do mundo desfraldavam a todo pano as velas da planifica-
ção e do estatismo, a defesa do liberalismo num país como o Brasil re-
velava-se, no mínimo, um anacronismo. Ora, os políticos da UDN, se
fossem anacrônicos, jamais teriam desempenhado o papel que desem-
penharam, neste último meio século, na história do país.

O que se deve acreditar, sim, é que, sem ignorar a irreversível
importância que o Estado adquirira no Brasil (e, acrescente-se, mane-
jando as alavancas desse Estado com invejável perícia), os políticos da
LJDN encontravam no discurso liberal uma arma contra as facções da
tecnocracia que, buscando fortalecer suas posições no aparelho do es-
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tado e na sociedade, recorriam à plebe para aterrorizar seus adver-
sários (estamos falando, é claro, da política populista).

Finalmente, a suposta clivagem "oligárquico/anti-oligárquico"
que, no terreno partidário, corresponderia à divisão PSD/UDN, perten-
ce na verdade a um determinado imaginário político, segundo o qual
urbano (ao qual se associam indústria, técnica, moderno, etc) é
hierarquicamente superior a rural (a que estão associados o arcaico,
o conservador, etc.). A UDN, urbana e influenciada pelas classes mé-
dias, seria, por isso, automaticamente "moderna", em contraposição
ao "arcaísmo" do PSD, fortemente arraigado na Minas agrária e tradi-
cional.

E provável que oligarquias ligadas à agropecuária e nostálgi-
cas do escravismo fossem naturalmente incapazes de lutar por algo
que se aparentasse à noção moderna de democracia, e que isso tenha
marcado a política do PSD com notáveis traços conservadores. Mas
também o patriciado urbano que cedo hegemonizou a UDN revelou-se
congenitamente avesso a qualquer fórmula que pudesse propiciar à
maioria plebéia um eventual predomínio político. Se alguma vez foi an-
tioligárquica, nem por isso a UDN ousou ser democrática. De fato, a
origem primeira do arraigado anti-populismo da UDN sempre esteve
na sua insuperável hostilidade à plebe.

Deste modo, da esmagadora maioria do PSD na Assembléia
Constituinte Estadual de 1947 pouco ou nada se pode inferir sobre o
caráter "moderno" ou "conservador" da Carta Constitucional ali pro-
duzida. Para além das maiorias ocasionais, prevaleciam sólidas regras
de um pacto político não escrito e que poucos ousavam desafiar. E na
natureza desse pacto que terá de ser encontrada a explicação para o
perfil eventualmente "moderno" ou "conservador" da Constituição de
1947. Só a existência desse pacto explica, por exemplo, a maciça rejei-
ção de uma emenda destinada a ampliar os controles do Legislativo
sobre o Executivo. Significativamente, a emenda pertencia a um Depu-
tado do PSD (Xenofonte Mercadante) e foi esmagada já na Comissão
Constitucional. Em tese, o PSD poderia utilizar sua vantagem numérica
e impor ao Executivo (UDN) uma derrota, nesse como em inúmeros ou-
tros casos. Acima da tese, porém, havia o pacto. E foi este que preva-
leceu.
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Quem lê hoje os Anais da Assembléia Constituinte Estadual de
1947 depara de imediato com um problema. Talvez por acordo entre os
partidos, quem sabe por exigência de uma eventual maioria, o Plenário
da Constituinte parece ter conscientemente transferido o principal de
suas funções para a Comissão Constitucional. Desta, as atas que co-
nhecemos são menos que telegráficas: nada revelam de consistente.

Assim, os Anais da Assembléia Constituinte Estadual pouco
permitem ver dos alinhamentos que se produziram e das polêmicas
que certamente se travaram a propósito de inúmeros pontos do que vi-
ria a ser a Carta Estadual de 1947. Outras fontes deve haver: terão que
ser consultadas. Por ora, abordaremos sucintamente algumas similari-
dades e diferenças que, numa primeira leitura, é possível observar no
confronto entre a Constituição Federal (1946) e a Carta Constitucional
de Minas (1947).

Não se sabe se pela elevada capacidade jurídica dos membros
da Comissão Constitucional e da Constituinte como um todo, ou se
pelo fato de, em Minas, o PSD fazer oposição ao Executivo, o certo é
que, desde logo, um confronto entre as duas Constituições faz desta-
car o rigor do texto estadual, especialmente no que se refere, como
veremos mais à frente, às relações entre o Executivo e o Legislativo.

Assim, por exemplo, no que toca ao instituto da imunidade
parlamentar, a Constituinte Mineira regulamentou a matéria de forma
a aumentar as garantias dos Deputados. Exige maioria absoluta na vo-
tação que deverá examinar o pedido de licença para o processo crimi-
nal contra o Deputado, ao passo que a Constituição Federal estabelece
maioria simples. Além disso, a Constituição Estadual permite ao par-
lamentar, quando vítima de flagrante de crime inafiançável, convocar
extraordinariamente a Assembléia Legislativa. Todas essas garantias
se estendem também ao primeiro suplente. As duas últimas prerrogati
vas não constam da Constituição Federal.

Da mesma forma, ao definir as atribuições da Assembléia
legislativa, o texto de 1947 é bem mais específico que a Constituição
Federal na parte em que se refere ao Poder Legislativo. Num determi-
nado caso, inclusive, a Constituição Estadual altera a hierarquia esta-
belecida pela Carta Federal. Trata-se da hipótese de intervenção em
município, para cuja decretação a Constituinte Estadual fixou a compe-
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tência da Assembléia Legislativa, com sanção do Governador. Na
Constituição de 1946, ao contrário, cabe ao Congresso Nacional apro-
var ou suspender a intervenção federal decretda pelo Presidente
da República.

A Constituição Estadual prevê, ainda, que o Governador execu-
tará a intervenção e nomeará o interventor depois que sua escolha
for aprovada pela Assembléia Legislativa. Esta aprovação é com-
petência privativa da Assembléia. No caso da Constituição Federal,
quando trata da intervenção em Estado, compete ao Presidente da Re-
pública efetivar a intervenção e, se necessário, nomear o Interventor,
não cabendo ao Congresso, Câmara ou Senado aprovar ou rejeitar es-
sa nomeação.

Legislando sobre matéria que a Constituição Federal não abor-
da, a Constituição Estadual prevê a criação de uma Comissão perma-
nente, eleita pela Assembléia Legislativa no fim de cada sessão ordiná-
ria, para representá-la durante o recesso das atividades parlamentares.

No capítulo das Leis e Resoluções, a Constituição Estadual
inova, ao estender para fora do Legislativo stricto sensu a iniciativa
das leis. Assim, segundo a Carta de 1947, essa iniciativa pode caber,
como é de praxe, ao Governador e aos membros do Legislativo, mas
também, o que é novidade, às Câmaras Municipais, em número de dez,
no mínimo, e aos eleitores, em número de dez mil, pelo menos. A
Constituição Federal não menciona hipóteses equivalentes.

Ainda no capítulo da iniciativa das leis, mas, quanto à substân-
cia, muito próximo do que dispõe sobre o orçamento, a Constituição
Estadual, mais uma vez, inova em relação à Carta Federal. No caso,
condiciona o andamento de qualquer projeto de lei que importe acrés-
cimo de despesa à aprovação da receita correspondente. A Constitui-
ção de 1946 não contempla essa possibilidade.

No capítulo das leis e resoluções, a Constituição Estadual fixa
rigorosos prazos para a tramitação, no Legislativo, de projeto de lei
vetado pelo Executivo. Assim, define claramente os prazos para emis-
são de parecer, apreciação por comissão e, finalmente, votação da As-
sembléia. A Constituição Federal não estabelece esses prazos nem tra-
ta do parecer sobre o projeto e o veto em questão.
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No capítulo referente à fiscalização das contas do Estado, a
Constituição de Minas é não apenas mais detalhista quanto é mais ri-
gorosa nos prazos que estabelece.

No capítulo do Poder Executivo, a Constituição Estadual veta
explicitamente a reeleição do Governador e Vice, o que não acontece
na Carta Federal no que toca ao Presidente e Vice-Presidente da Re-
pública.

Ao tratar das atribuições dos Secretários de Estado, a Consti-
tuição Mineira determina que estes devem apresentar ao Governador,
no primeiro trimestre de cada ano, relatório minucioso dos serviços ao
seu cargo. A Constituição Federal não fixa prazo equivalente para os
relatórios que os Ministros devem apresentar ao Presidente da Repú-
blica.

A Constituição Estadual estipula também que os Secretários de
Estado devem prestar à Assembléia Legislativa, por escrito, as infor-
mações solicitadas sobre assuntos concernentes às respectivas Secre-
tarias, o que não é tratado na Constituição de 1946 em relação aos Mi-
nistros e ao Poder Legislativo.

O mais sugestivo nessa Carta Constitucional, contudo, são al-
guns sinais - poucos, é verdade - que se encontram aqui e ali, e que,
no confronto com a Constituição Federal de 1946, sugerem uma Cons-
tituinte Estadual atenta a conceitos e detalhes que insinuam sintonia
com a modernidade.

Assim, no título VIII, Da Discriminação das Rendas, a Consti-
tuição de Minas, embora siga as linhas-mestras estabelecidas pela Car-
ta Federal, inova ao estipular numerosas condições para a cobrança de
impostos. Define, por exemplo, o caráter progressivo do imposto de
transmissão "causa mortis". Estabelece isenção de impostos para her-
deiros em estado de pobreza, ou quando a herança for de pequeno
valor. Isenta de imposto de transmissão "inter vivos" o pequeno pro-
prietário rural, quando a propriedade for cultivada só ou por sua famí-
lia, ou quando o proprietário não possuir Outro imóvel. Isenta desse
mesmo imposto o primeiro prédio para residência própria, observado
um maximum legal. Proíbe o lançamento de impostos sobre pequeno
estabelecimento industrial situado em propriedade agrícola do seu
proprietário e destinado ao beneficiamento e industrialização da Ia-
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votira. Trata de maneira idêntica as atividades industriais de pequeno
porte.

Outra significativa novidade, esta de çaráter marcadamente
simbólico, será encontrada no título X - Da Ordem Econômica e Social.
Aí, a Constituição do Estado estabelece que, "no interesse social, o Es-
tado promoverá a extinção progressiva do latifúndio", prevendo, além
disso, "planos de aproveitamento das terras públicas" etc. O que cha-
ma a atenção, no caso, é a utilização da palavra latifúndio no texto
mineiro, palavra nunca mencionada nos dispositivos da Constituição
Federal.

Adicionalmente, a Constituição Estadual exige que seja subme-
tida ao Legislativo qualquer medida de concessão ou alienação de ter-
ras públicas cuja extensão ultrapasse duzentos e cinqüenta hectares. A
Constituição Federal só exige autorização do Senado para os casos em
que a área for superior a dez mil hectares.

Assim, título por título, palavra por palavra, o confronto entre
a Constituição Estadual de 1947 e a Carta Federal de 1946 vai revelan-
do diferenças - inofensivas? problemáticas? Nem sempre é possível
captar de imediato o que significam, menos ainda quando fazemos abs-
tração do quadro social e político da época. Por ora, basta anotar que
essas diferenças existem e não decorrem somente da natureza diversa
dos dois documentos. A investigação posterior dirá o resto.

Obviamente, os constituintes mineiros tinham uma limitada
margem de manobra, estabelecida pela Carta de 1946, para estender
ou restringir o alcance do seu trabalho legislativo. Contudo, até agora,
no confronto entre as duas Constituições, não foi possível perceber
indicação segura de que, neste ou naquele ponto, a Constituição Esta-
dual de 1947 tenha procurado imprimir sentido conservador ao que na
Carta Federal tinha caráter progressista, ou vice-versa. Se, como reza
a lenda, a Minas sempre coube fornecer equilíbrio à política nacional,
não deve ter parecido oportuno aos seus parlamentares violar essa re-
gra no momento de escrever a Carta do Estado. Até onde pudemos
perceber, passo a passo as duas Cartas parecem ter-se guiado pelo
mesmo espírito. Para bem ou para mal.

oOo
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