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1- APRESENTAÇÃO

A Mesa da IV Assembléia Constituinte do Estado de Minas Gerais, o
seu Presidente, Deputado Kemil Kumaira, dando prosseguimento à iniciativa
conjunta da Mesa anterior e da Comissão Preparatória dos Trabalhos da IV
Assembléia Constituinte do Estado de Minas Gerais, no sentido de resgatar a
memória do Poder Legislativo Estadual no exercício de sua função histórica
mais relevante, a de elaboração ou adaptação do texto magno do Estado, faz
editar a presente publicação, com o intuito de contribuir para o desenvolvi-
mento dos trabalhos constituintes em curso e dos estudos concernentes à
nossa trajetória política e institucional.

Compõem-na um conjunto de dados primordiais referentes às Consti-
tuintes de 1891, 1935 e 1947, bem como às tarefas de adaptação do texto
magno estadual à Constituição de 1967 e à Emenda n 2 1 de 1969. Além das
datas de instalação e de encerramento dos trabalhos, das relações nominais
dos constituintes e deputados encarregados de proceder às referidas
adaptações, das relações nominais dos membros das mesas diretoras e das
Comissões Constitucionais, integra a presente publicação o inteiro teor dos
Relatórios das Comissões Constitucionais apostos aos Projetos de Constitui-
ção enviados pelo Executivo. A simples leitura dos Relatórios possibilita não
apenas visualizar claramente a concepção própria de cada período no que to-
ca à delimitação e ao tratamento da matéria constitucional, mas também
através de seu conjunto, prefigurar e atestar os caminhos trilhados pelo Esta-
do ao longo da história republicana. As relações nominais das representações
mineiras nas Assembléias Nacionais Constituintes de 1891, 1934 e 1946,
bem como a da bancada mineira que integrou o Congresso Nacional quando
da elaboração da Constituição de 1967, seguem-se ao final da obra. A
Emenda n2 1 de 1969, que deu nova redação à Constituição Federal, outor-
gada pelos Ministros Augusto Hamann Rademaker Grunewald, Aurélio Lyra
Tavares e Márcio de Souza e Mello, que integravam a Junta Militar, não foi
submetida à apreciação do Congresso Nacional.

A metodologia seguida, no que se refere à ortografia vigente em cada
época, foi a mesma adotada para a publicação das coletâneas "Regimentos
das Assembléias Constituintes Mineiras e normas similares" e "Constitui-



ções do Estado de Minas Gerais", que ao lado da presente coletânea con-
substanciam concretamente o esforço comum anterior da Mesa da Assembléa
e da Comissão Preparatória de dotarem os futuros constituintes estaduais (10
instrumental mínimo necessário a urna compreensão mais profunda da traje-
tória constitucional do Estado.

Integra ainda a presente publicação artigo inédito do Prof. José Alfredo
de Oliveira Baracho, no qual o emérito constitucional ista analisa os antece-
dentes do constitucionalismo do Estado de Minas Gerais, tomando COIflO ba-
se exatamente o parecer das Comissões Constitucionais anteriores que enca-
minham os projetos de Constituição ao Plenário da Casa.

Enquanto Presidente da Comissão Preparatória, tivemos oportunidade
de acompanhar e supervisionar os trabalhos de pesquisa que resultaram na
presente publicação. Conhecedores, portanto, do seu significado, acredita-
mos extremamente oportuno promover a inclusão, ao final da obra, dos (la-
dos referentes à IV Assembléia Constituinte do Estado de Minas Gerais. As-
sim, alcançaremos realçar a exata dimensão histórica do atual processo, ho-
menageando o árduo e profícuo trabalho desenvolvido pela Comissão Cons-
titucional nessa primeira etapa, já vencida e consubstanciada no projeto de
Constituição para o Estado de Minas Gerais. Projeto que encampou em suas
linhas mestras a marca indelével e específica do processo inovador adotado
para sua elaboração e que é incorporado a esta publicação através da inclu-
são do parecer da Comissão que o encaminha à apreciação do Plenário da IV
Constituinte do Estado de Minas Gerais.

Deputado Kemil Kumaira
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CONGRESSO CONSTITUINTE DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

1891



1 - CONGRESSO CONSTITUINTE DO ESTADO DE MINAS GE-
RAIS - 1891

a) Atos Convocatórios: Decretos ns 802, de 4 de outubro de 1890. e
226, de 31 de outubro de 1890.

DECRETO W802, DE 4 DE OUTUBRO DE 180

Providencia sobre a convocação das Asseinhléas Legislativas (lOS Esta-
dos e estabelece o processo para a respectiva eleição.

O Generalíssimo Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Pro-
visório da República dos Estados Unidos do Brazil, constituído pelo Exér-
cito e Armada, em nome da Nação:

Considerando que a organização constitucional dos Estados e o com-
plemento necessário do regimen formulado na Constituição Federai de 22 de
junho;

Considerando que, ainda depois de adaptado pelo futuro Congresso
esse pacto constitucional, não teremos estabelecido a le galidade nelie pres-
cripta, emquanto os vários Estados não possuírem as suas respectivas cons-
tituições;

Considerando que antes desse facto será impossível ao próximo Con-
gresso Nacional formular as leis organicas do paiz e até o orçamento normal
da República, visto como a estimação dos recursos e obrigações federais
pressuppõe estabelecida a discriminação precisa entre a administração, a ju-
dicatura, as rendas dos Estados e a renda, a magistratura, a administração ge-
ral;

Considerando, portanto, que o Congresso não poderá naturalmente en-
trar no exercício de suas funcções ordinárias, depois de desempenhado o seu
mandato constituinte, emquanto se não houverem reunido as constituintes
dos Estados e decretado as suas constituições;
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Considerando, pois, que uma vez approvada a Constituição e eleitos os
magistrados supremos da República, o próximo vindouro Congresso deter-
minará o adiamento de suas sessões até que se promulguem as constituições
dos Estados;

Considerando, por conseqüência, a necessidade urgente de accelerar
esse trabalho de organização local, afim de que o Congresso Nacional, ainda
no meiado de 1891, comece a funccionar ordinariamente, no exercício regu-
lar do poder legislativo, como Camara e Senado;

Decreta:

Art. 1 9 - Os Governadores dos Estados convocarão as respectivas as-
sembléas legislativas até abril de 1891, fixando-lhes data para a eleição e pa-
ra a abertura, de modo que entre a primeira e a segunda medeiem, pelo me-
nos, 30 dias.

Art. 2 - Essas assembléas receberão dos eleitores poderes cspeciaes
para approvar as constituições dos Estados, assim como para eleger os Go-
vernadores e Vice-Governadores, que houverem de servir no primeiro peno-
do administrativo.

Art. 32 - Os Governadores actuaes promulgarão, em cada Estado, a sua
constituição, dependente da approvação ulterior da respectiva assembléa le-
gislativa, mas posta em vigor desde logo quanto à composição dessa assem-
bléa e suas funcçõcs constituintes.

Art. 42 - Em cada Estado a primeira assembléa legislativa organizar-se-
ha, segundo a Constituição anteriormente promulgada, com uma OU (luas ca-
maras e o numero de representantes que ella determinar.

Art. 5 - Concluídas as funcçõcs constituintes pela approvação da lei
constitucional e eleição dos Governadores e Vice-Governadores, entrarão as
assembléas legislativas a deliberar como legislaturas ordinárias pelo tempo
constitucional de suas sessões.

Art. 6 - As condições de elegibilidade para essas assembicas serão as
que prescrever a Constituição de cada Estado, contanto que não contrave-
nham ao determinado na Constituição Federal.
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Art. 72 - Na primeira eleição das assembléas legislativas serão obser-
vadas as disposições do decreto n. 511 de 23 de junho de 1890, com as mo-
dificações aqui estatuidas, e votarão como eleitores os cidadãos habilitados
na qualificação actual em conformidade do decreto n. 200 A de 8 de feverei-
ro e 277 1) de 22 de março de 1890.

§ 12 - A Mesa eleitoral fará extrahir tres cópias da acta da eleição, que
serão enviadas: uma ao Governador, outra à secretaria da Asscmhléa Legis-
lativa, para a apuração, ao presidente da Camara ou Intendência Municipal
da capital do Estado.

§ 22 - Não se exige que a essas cópias acompanhe a das assignaturas
dos eleitores firmadas no livro competente, nem que se inclua na acta a de-
signação nominal dos que não comparecerem.

§ 39 - Concluído o recolhimento dos votos, o Presidente da Mesa Elei-
toral poderá nomear mais dous eleitores da secção respectiva para coadjuva-
rem os mesários nos trabalhos da apuração das cédulas e trasladação das ac-
tas.

Art. 8 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões do Governo Provisório, 4 de outubro de 189() - 2 da
República.

MANOEL DEODOR() DA FONSECA
José Cesario de Faria Alvim

DECRETO N2 226- DE 31 DE OUTUBRO [)E 1890

Publica a Constituição do Estado de Minas Gcraes e convoca o primei-
ro congresso.

O Governador do Estado de Minas Geraes, attcndendo á necessidade
de accelerar a organização do Estado, e cumprindo o disposto no Decreto n.
802 de 4 do corrente mez, resolve publicar a Constituição do Estado de Mi-
nas Geraes, que ficará dependente da approvação do Congresso, entrando
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desde já em vigor nos pontos abaixo especificados, e, portanto decreta:

Art. 1. E convocado para o dia 25 de março de 1891 o primeiro Con-
gresso do Estado de Minas Geraes, procedendo-se a sua eleição no dia 25 de
janeiro do mesmo anno.

Art. 2. Este congresso terá poderes espcciaes do eleitorado para julgar
a Constituição, que neste acto se publica e que será o primeiro objecto de
suas deliberações.

Art. 3. A Constituição, ora publicada, vigorará desde já unicamente na
parte concernente á dualidade das Camaras do Congresso, sua composição, á
sua eleição e sua funcção, que são chamadas a exercer, de approvar a dita
Constituição, a qual é do teor seguinte.

h) Data da instalação: 7 de abril de 1891

c) Composição: 24 Senadores
48 Deputados

(1) Relação dos Constituintes
Senadores:
1)r. Chrispim Jacques 13 ias Fortes
Dr. Carlos Ferreira Alves
Dr. João Comes Rebêllo Horta
Conselheiro Frederico Augusto Alvares da Silva
Coronel Francisco Ferreira Alves
Conselheiro Affonso Augusto Moreira Pcnna
Dr. Francisco Silviano de Almeida Brandão
Dr. Alvaro da Matta Machado
Dr. Virgílio Martins de Mello Franco
Dr. Joaquim Cândido da Costa Sena
Dr. Francisco de Paula Rocha Lagôa
João Nepomuceno Kuhitschck
Coronel Manoel Ignacio Comes Valladão
[)r. Bernardo Cysneiro da Costa Reis
('ommendador Joaquim José de Oliveira Perna
Dr. Eduardo Ernesto da Gama ('crqueira
Coronel Carlos de Oliveira Sá
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Commendador José Pedro Xavier da Veiga
Commendador Antônio Martins Ferreira da Silva
Dr. Manoel Eustáquio Martins de Andrade
Dr. Camilio Augusto Maria de Britto
Dr. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada
Dr. João Roquette Carneiro de Mendonça
Dr. Antônio Augusto Veiloso

Deputados:

Dr. Octávio Esteves Ottoni
Dr. Sabino Barroso Júnior
('ommcndador Lindolpho Caetano de Souza e Silva
Dr. LÃ-, vindo Ferreira Lopes
Simão da Cunha Pereira
Camilo Philinto Prates
Coronel Ignacio Carlos Moreira Murta
1)r. ('anos da Silva Fortes
Coronel José Bento Nogueira
Dr. Adalberto Dias Ferraz da Luz
1)r. Francisco Antônio de Salies
Coronel Manoel José da Silva
Tenente Coronel Eugênio Simplício de Sailes
Dr. Antônio Leopoldino dos Passos
Padre Pedro Celestino Rodrigues Chaves
Alexandre de Souza Barbosa
Dr. Olegario Dias Macid
Capitão Nelson l)ario Pimentel Barbosa
Dr. José Tavares de Mello
Dr. Augusto Gonçalves de Souza Moreira
[)r. Francisco de Faria Lobato
Dr. Viriano Diniz Mascarenhas
Dr. henrique Augusto de Oliveira l)iniz
Dr. Augusto Clementino da Silva
Mariano Ribeiro de Abreu
Dr. David Moretzsohn Campista
Commendador Manoel Teixeira da Costa
Dr. Olyntho Maximo de Magalhães
Dr. Luiz Barbosa da Gama ('erqueira
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Dr. Targino Ottoni de Carvalho Silva
Eduardo Augusto Pimentel Barbosa
Commendador Francisco Ribeiro de Oliveira
Dr. Aristides Godofredo Cardeira
Dr. Ernesto da Silva Braga
Coronel Domingos Rodrigues Viotti
Dr. Josino de Paulo Britto
Dr. Abeilard Rodrigues Pereira
Dr. Bernardino Augusto de Lima
Tenente Coronel João Luiz de Almeida e Souza
Dr. Ildefonso Moreira de Faria Alvini
Dr. José Facundo de Monte Raso
Dr. Gomes H. Freire de Andrade
Dr. Carlos Marques da Silveira
Cônego Manoel Alves Pereira
1)r. Arthur Itabirano de Menezes
Dr. Eloy dos Reis e Silva
Coronel Severiano Nunes Cardoso de Rezende
Dr. Oscavo Corrêa Netto

e) Mesa:
Presidente: Senador Chrispim Jacques Bias Fortes
Vice-Presidente: Deputado Octavio Esteves Ottoni
F'-Secretário: Deputado Sabino Barroso Junior
2'-'- Secretário: Senador Carlos FelTeira Alves

—Comissão dos onze"
- Senador Affonso Augusto Moreira Penna

2 - Senador Eduardo Ernesto da Gama ('erqueira
3 - Deputado Olyntho Maximo de Magalhães
4 - Senador José Pedro Xavier da Veiga
5 - Deputado Lcvindo Ferreira Lopes
6 - Deputado Camilo Philinto Prates
7 - Senador Bernardo Cysneiro da Costa Reis
8 - Deputado Adalberto Dias Ferraz da Luz
9 - Deputado lidefonso Moreira de Faria Alvim

lo - Deputado Augusto Clementino da Silva
li - Senador Virgílio Martins de Mello Franco

g) Parecer da ('omissão sobre o Projeto de Constituição.
Relator: Affonso Penna - voto cm separado do deputado ()Iyntho

Magalhães
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PARECER DA COMMISSÂO

A comrnissão encarregada de interpor parecer sobre o projecto de
constituição para o Estado de Minas Gemes, submetido à approvaçáo do
Congresso Constituinte pelo governador, vem dar conta do seu trabalho.

A importancia do assumpto, os multiplos e variados interesses a que
era mister attender, as delicadas questões politicas suscitadas e de cuja acer-
tada solucção depende essencialmente a boa marcha dos negocios no Estado,
exigiam exame acurado e consciencioso, pelo que a commissão não poude
apresentar immediatamente apesar da impaciencia que a todos domina de ver
decretado o nosso codigo politico, afim de entrarmos no regimen normal e
legal.

Antes de tudo teve a commissão de pronunciar-se sobre dous projectos
substitutivos que foram apresentados, e, embora muitas idéias neiles contidas
mereçam sua approvação, adoptou de preferencia o do governo para servir
de base à discussão, aceitando-o em seus lineamentos gemes, e reservando-
se para emendai-o largamente, como o fez, em pontos de grande importancia.

A commissão não tinha de fazer obra de doutrinarios nem de philoso-
phos e sim a de legislador que tem de contar muitas vezes com interesses
contradictorios, com os habitos, uzos e costumes do povo.

Os principios abstractos têm de amoldar-se, na execução, às condições
do meio social da civilisaçãt e tradições do povo.

A organisação politica dos Estados tem seus limites traçados na Cons-
tituição Federal, que consagrou o systema politico americano, mas cerceando
em objectos importantes a esphera de acção dos Estados.

Dahi decorrem corolarios do maior alcance para a apreciação do nosso
regimen Estadoal, que não pode ser equiparado "ia totum" ao dos Estados
da União Americana, embora concordante em muitos de seus caracteristicos
essenciaes.

Como é sabido, a reforma constitucional realisada no Brazil em conse-
quencia dos acontecimentos politicos de 1831, e que corporificou-se na lei
de 12 de agosto de 1834 (Acto addicional) procurou introduzir no Brazil o
systema americano tanto quanto fosse compativel com a instituição monar-
chica.
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O projecto de reforma constitucional approvado pela Camara dos De-
putados em 13 de outubro de 1831 chegou a decretar que "o governo do Im-
peno do Brazil sera uma monarchia federativa", disposição esta que foi re-
jeitada no Senado.

Lembramos esta circurnstancia historica que muita luz derrama sobre os
intuitos da constituinte emanada dos acontecimentos politicos de 1831 -
1834, quanto ao alcance da creação das assembleas legislativas provinciaes,
sem duvida alguma destinadas ao alargamento das franquias provinciaes,
mas cuja acção foi entorpecida e peada pela reação centralisadora que de-
senvolveu-se de 1840 em diante.

Na licção resultante do funccionamento dessa instituição procurou a
commissão beber luzes para providenciar sobre abusos que a experiencia
demonstrou, e propóz medidas garantidoras para a marcha paraliela do poder
legislativo e executivo escoimar-se de attritos.

As tradições centralisadoras, acima indicadas, crearam interesses, esta-
beleceram practicas profundamente radicadas que hão de constituir serio em-
baraço ao bom andamento do regimen que o Congresso é chamado a organi-
sar.

Donde resulta que, por mais bem combinadas que sejam as medidas
constitue ionaes, tudo dependerá do espirito que inspirar a sua execução.

Na organização dos poderes predominou a idéa de conciliar a necessi-
dade de sua separação e independencia com a harmonia que deve reinar en-
tre as peças do niechanismo politico, onde se encarna a soberania popular,
que é uma. A influencia reciproca dos poderes entre si, não infirma o princi-
pio fundamental da separação, cuja significação é que a soberania não deve
ficar concentrada em uma só mão: esta condição é essencial á liberdade.

Separação dos poderes significa não isolamento, porém independencia.

Na organisação dos poderes executivo e legislativo procurou a com-
missão fazer predominar a idéa fundamental dos governos democraticos -
a intervenção directa do elemento popular.

Neste ponto affastou-se do projecto do governador que attribue a elei-
ção do governador (presidente, segundo o projecto emendado) ao Congresso
e a de Senadores a um eleitorado especial (art. 85 do projecto).
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Este systema parece filiar-se á pratica adoptada nas primitivas consti-
tuições dos Estados da União Americana e tambem á conveniencia de não
agitar o povo com repetidas eleições, considerando-se o Congresso como
eleitorado de 2 grau bastante auctorisado para tão elevada funcção.

Á commissão, porém, parece mais conveniente dar ao poder executivo
do Estado, na investidura de seu primeiro magistrado, uma origem puramente
popular.

Além de ser mais consoante á indole do novo regimen, accresce que o
systema lembrado pelo governo subordinaria de certo modo o poder executi-
vo ao legislativo, como acontece actualmente em França, o que redundaria
em prejuizo para a causa publica.

Da adopção do meio eleitoral lembrado no projecto resultaria notavel
diminuição de força e prestigio do poder executivo perante a opinião, entor-
pecendo a sua acção, e inutilisando parte do effeito util que é destinado a
produzir no mechanismo politico.

Em todos os Estados da União Americana foi abandonado o systcma
primitivo, entregando-se a eleição do governador ás urnas populares.

A eleição indirecta para chefe do poder executivo, acceita na constitui-
ção federal americana, accrescentaria urna peça inutil no systema eleitoral,
como aIli esta demonstrado, e nós conhecemos praticamente pelo antigo re-
gimen eleitoral, a que a lei de 9 de janeiro de 1881 poz fim.

Os eleitores recebem mandato imperativo e, não poucas vezes, o eleito
representa a minoria dos suffragios expressos nos collegios eleitoraes prima-
rios.

O que fez dizer ao New York llerald: "O absurdo manifesto deste
systema tem sido reconhecido ha muito tempo pelos homens de Estado mais
eminentes!"

Para o bom desempenho de suas elevadas funcçães deve o Presidente
do Estado ser revestido do maior prestigio e força moral. Exercendo a attri-
buição constitucional de cooperar na formação da lei, pela sancção, é neces-
sano que seja de origem popular, e não oriundo dos outros ramos do poder
legislativo.
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Á secção que trata do poder executivo, no projecto, a commissão ac-
crescentou um capitulo, especificando as bases para responsabilidade do
chefe do Estado, a exemplo do que se vê em todas as constituições.

É materia da maior ponderação, e que devia ser prevista.

A creação de uma segunda Camara ou Senado, que todos os publicistas
sustentam ser hoje axioma politico, foi mantida pela maioria da commissão.

Nas tradições reformadoras da patriotica geração de 1831 encontramos
já a indicação da necessidade de um senado provincial, como se vê no pro-
jecto de reforma de constituição lido pela commissáo respectiva na sessão da
Camara dos Deputados de 8 de julho de 1831, devendo ser eleito pelos
mesmos eleitores, a quem incumbia eleger os deputados.

O Senado do iniperio segundo antiga legislação, tinha tambem a sua
origem no mesmo eleitorado que elegia a Camara dos Deputados, accrescen-
do a escolha imperial, segundo a indole do regimen monarchico.

A existencia do Senado é do maior alcance politico na organisação do
Estado, cabendo lhe o papel de conciliador, afim de evitar conflictos, peri-
gosos entre o chefe do poder executivo e a camara e exercendo as funcções
importantes de camara revisora, evitando assim que as leis sejam votadas,
sob o influxo de arrebatamento, paixões e sorprezas do momento.

Por sua organísação deve, pois, gozar de uma auctoridade igual à da
camara, condição que lhe faltaria si devesse sua origem a um eleitorado es-
pecial.

É certo que a torrente dos publicistas europeus aconselha a entrega da
escolha de Senadores a uma classe especial, representante dos interesses
conservadores da sociedade.

Esta these que mesmo na Europa, soifre sérias contestações, á vista do
movimento democratico que de mais a mais se accentua em nosso seculo,
não parece sustentavel em uma sociedade americana, cujos habitos e tradi-
çôes são profundamente democraticos.

Aqui não existem as tradições feudaes e de denominação que no velho
mundo cavaram enorme fosso entre diversas classes da sociedade.
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Cumpre, portanto, ao legislador ater-se ás condições do meio em que
vive e accommodar as instituições as necessidades da época.

Além do exemplo dos Estados da União Americana e outros regidos
por instituições como as que adoptamos, onde o Senado é eleito pelos mes-
mos eleitores dos deputados, temos a experiencia da Belgica para sustentar
que a acção do Senado em nada fica prejudicada por tal motivo.

Organisando o Senado como elemento ponderador e contrapeso á ins-
tabilidade, um dos maiores perigos para as democracias, é necessario dar-lhe
origem puramente popular, para completa efficacia de sua acção.

A reducção do praso do mandato de senador a oito annos e renovação
por metade, dão ao elemento popular segura garantia de intervenção nesse
ramo do poder legislativo, sem tirar-lhe todavia as condições de depositario
e guarda das tradições legislativas.

Na phrase conceituosa de um illustre publicista republicano, um paiz
onde o espirito publico não está formado, e cuja educação politica é incom-
pleta, admittir-se-ha mais facilmente a utilidade de suas camaras.

As idéias de reforma atravessando, antes de fixar se, um periodo de in-
certezas, e a vontade nacional sendo a esse respeito sujeita a oscilações mais
ou menos prolongadas, a necessidade de accôrdo entre as duas Camaras, tera
por effeito coilocar ao abrigo de sobresaltos de uma opinião publica ainda
pouco segura de si proppria, as leis fundamentaes, a politica interna, o regi-
men economico, o da instrucção publica, emfim tudo o que exige no governo
certa continuidade, uma certa regularidade.

A maior duração do mandato, a exigencia de um limite de idade mais
elevado, a eleição por Estado - são condições que parecem satisfazer as cxi-
gencias da creação de uma segunda camara, capaz de prestar bons serviços
em uma sociedade como a nossa.

Entre as attribuições do poder legislativo contemplou a commissão al-
gumas não mencionadas no projecto do governo, e quanto a outras estabele-
ceu limitações aconselhadas pela experiencia do nosso proprio paiz e de ou-
tros regidos por instrucções congeneres.

Entre outras, cumpre mencionar a que determina não ser permittido in-
cluir na lei de orçamento materia extranha á receita e despesa do Estado.
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Estão bem vivos na memoria de todos os numerosos abusos que se de-
ram nas assembléas provinciaes, quanto á inclusão nas leis orçamentarias de
uma numerosa serie de additivos e disposições alheias ao objecto da lei, com
o fim de forçar a sancção dos presidentes.

Para obviar a taes abusos só restava o alvitre ou de perrnittir a sancção
de alguns artigos da lei e rejeição de outros, como se fez em muitos Estados
da União Americana, ou prohibir a inclusão, nos projectos, de materia extra-
nha ao objecto principal da lei. A commissão preferiu este ultimo.

Entre os substitutos do Presidente do Estado, em seus impedimentos, a
commissão deixa de contemplar o presidente do Supremo Tribunal de Justiça
por entender conveniente affastar da magistratura funcção direta ou indirec-
tamente filiada a politica.

O poder judiciario independente deve pairar em esphera serena, onde
não penetrem as paixões e variações da politica.

Nesta importante materia, cuja difficuldade não é preciso encarecer, a
commissão procurou ater-se a theses fundamentaes, garantidoras da indepen-
dencia do poder judiciario, e da Ma escolha do pessoal que o tem de exer-
cer.

A organisação judiciaria decretada pela Constituição Federal, sob a ba-
se da dualidade para applicação do direito civil e criminal, que compete á
União regular, constitue materia melindrosissima e de diffidil realisação na
practica, mormente nos primeiros tempos em que a nova lei terá de substituir
o systema unitario e centralisador vigente em todo o paiz. Era preciso, por-
tanto, deixar certa liberdade de acção ao poder legislativo ordinario para re-
gular a materia dentro dos limites estabelecidos na Constituição.

Tendo em vista as lições da experiencia das antigas assembléas provin-
ciaes, procurou a commissão obstar, por meio de medidas adequadas, a re-
produção de certos abusos que prejudicariam a boa administração da justiça,
compromettendo os interesses do Thesouro.

Assim é que a extrema instabilidade dos limites das circumscripções
judiciarias tornava incerta a competencia dos juizes, com gravame das partes
e prejuizo da Ma adrmnistraçao, alem de trazer augmento de encargos para o
Thesouro.
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A firmeza dos limites dessas circumscripções durante certo numero de
annos, a exigência de attender se aos accidentes naturaes do terreno para fi-
xal-os, a prohibição de tomar os titulos de propriedade particular para esse
fim, são medidas de obvias vantagens e que dispensam justificação.

A Ma dotação da magistratura é uma das condições de sua indepen-
dencia, e meio seguro de attrahir para a carreira os homens de merito e real
vocação.

Este desideratum, porém, seria difficilmente attingido si por ventura
fosse mui elevado o numero de juizes, porque acarretaria grandes despesas
ao Estado.

Determinando a constituição que as circumscripções judiciarias tenham
um minimo de população de trinta mil habitantes, impõe um limite razoavel,
que sem prejudicar os interesses da hôa administração da justiça, torna prati-
cavei um justo augmento dos vencimentos dos magistrados.

É mantida a instituição dos jurados e juizes de paz que tão bons servi-
ços tem prestado ao paiz, e igualmente permitte-se a creação de juizes subs-
titutos, necessários para substituição dos magistrados vitalicios.

Em um Estado de vasto territorio e população esparsa, CO() o nosso, a
substituição dos juizes é problema de difficil solução.

('ommetter a substituição destes somente pelos das circumscripçõcs vi-
sinhas trará, como consequencia, a demora na administração cia justiça.

Força é, portanto, permittir a crcação de substitutos, cujas funcções se-
rão reguladas por lei, ficando aberta a valvula para a adopção de quaesquer
medidas que o surgimento das facilidades de communicaçõcs no Estado pos-
sa auctorisar.

Igualmente, entrando em vigor um novo systcina de organisação judi-
ciaria, não parece prudente deixar sem possibilidade constitucional a creação
de um tribunal de revista, com a faculdade de tomar assentos para uniformi-
sar a execução das leis.

A experiencia e que ha de demonstrar si podem ser dispensadas, ou al-
teradas, as funcções outrora exercidas pelo Supremo Tribunal de Justiça.
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Entrou por muito no piano da commissão, de accôrdo com o projecto
do governo, descriminar completamente a esphera de acção do poder judicia-
rio da do executivo, attribuindo áqueile exclusivamente o julgamento das
questões contenciosas, pondo destarte termo a uma das mais prejudiciaes
desclassificações que copiamos da Legislação franceza, quanto ao chamado
contencioso administrativo. A administração não pode, nem deve julgar, as-
sim como o juiz não pode, nem deve administrar.

A commissão procurou fortalecer, quanto possível, a acção do poder
local, constituindo o município uma das grandes forças da nossa organisação
interna.

É na vida local, autonoma e independente, que deve descançar a solu-
ção de todos os negocios que lhe são peculiares, competindo aos municípios
exercer vigilancia e fiscalisação activa na marcha que aos negocios fôr dada
por aquelles a quem fôr conferido o mandato para geril-os.

A tutella do centro, qual existe pela legislação ainda vigente, sem co-
hibir abusos, frequentemente serve para pôr obices e pêas ao progresso.

Deixando ao poder legislativo ordinario a tarefa de fazer a descrimina-
ção das rendas, de modo a attender aos reclamos da vida municipal, entende
a commissão respeitar as exigencias da vida practica e da marca dos nego-
cios econornico-financeiros, que acompanham "pari-passu" o desenvolvi-
mento e progresso da sociedade.

Prescrevendo-se que a lei de descriminação das rendas vigorem por 10
annos, sem que possa ser alterada a base para diminuir os redditos attribui-
dos ás camaras, ficam garantidas as condições de estabilidade indispensaveis
a um bom regimen tributario, sem comprometter se as alterações por ventura
reclamadas pelo movimento social.

Constituído o município com todos os elementos de vida e dotado de
larga autonomia, sendo-lhe entregue a tarefa de regular e administrar os ne-
gocios locaes, pareceu á commissão superflua, sinão prejudicial, a creação
de prefeituras.

Não seria uma instituição local dotada de vida proppria não encontran-
do base alguma nas tradições populares: não passaria, portanto, de creação
artificial, simples divisão para facilitar a acção do governo com o maximo
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inconveniente de proporcionar a creação de empregos desnecessarios, con-
vertendo se em foco de acção puramente eleitoral.

Para accudir aos diversos serviços de natureza geral tem o governo do
Estado agentes propprios nas localidades, como são os encarregados de
obras publicas, arrecadação das rendas, instrucção publica, etc. Em nada
aproveitaria a concentração de serviços nas mãos de um só agente.

Si as necessidades da administração demonstrarem mais tarde a vanta-
gem de outras circumscripções, nada obsta que o poder legislativo ordinario
as decrete, no exercicio de suas funcções normaes.

A creação de um tribunal de contas, para exames da receita e despesa
do Estado, é materia esboçada na constituição e que o poder legislativo de-
senvolverá, segundo as exigcncias do serviço.

'Fendo-se levantado em uma parte importante da população mineira a
idéa de mudar-se a Capital do Estado, a maioria da commissão resolveu es-
colher para a coilocação desta a região do Rio das Velhas, que pela sua po-
sição parece consultar maior numero de interesses, ficando a designação da
localidade dependente de estudos, que serão feitos por uma eommissao (IC

profissionaes.

E certo que esta medida vai prejudicar interesses respeitaveis da antiga
cidade, onde acha-se a sede do governo desde longos anflos, materia sem
duvida digna de kxla a ponderação.

Si, porém, as altas conveniencias do Estado exigirem esse sacriltjcio.
assim, o decidindo o Congresso soberano em sua sabedoria, ninguem duvida
que o patriotismo mineiro saberá coilocar se na altura da situação, respeitan-
do a decisão do poder competente.

A grandeza e o progresso da patria mineira é o escopo a que visam to-
dos os habitantes do rico Estado de Minas Geracs. que ha de exercer in-
fluencia preponderante, sinão decisiva, nos destinos da grande União Brazi-
leira.

A commissâo procurou melhorar as disposições do projecto de consti-
tuição, estudando-o á luz dos principios e das exigencias da vida practica:
mas não alimenta a presuinpçâo de haver resolvido todas as questões de mo-
do completo e satisfactorio
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Além das imperfeições que acompanham todo o trabalho humano, é fó-
ra de duvida que a nossa tarefa é demasiado difficil tendo de construir novo
edificio sobre o terreno occupado, desde longos annos, por instituições dia-
metralmente oppostas ás que foram proclamadas em 15 de novembro de
1889.

Na pratica hão de surgir embaraços, conflictos, que só a acção lenta do
tempo, a flexibilidade das instituições e a experiencia dos homens poderão
resolver.

A commissão tem, pois, a honra de submetter á approvação do Con-
gresso o projecto de constituição com as emendas que formulou.

Como é natural, diversas medidas foram approvadas contra os votos de
alguns membros da commissão, mas que acceitam o projecto em seu conjun-
cto, reservando-se para externar suas divergencias perante o Congresso.

Sala da Commissão, 30 de abril de 1891 - Affonso Augusto Moreira
Penna - Camillo Philinto Prates - Dr. Augusto Clementino da Silva - Adal-
berto Dias Ferraz da Luz - Eduardo Ernesto da Gama Cerqueira - Dr. Ber-
nardo Cysneiros da Costa Reis - Levindo Ferreira Lopes - José Pedro Xavier
da Veiga - Virgílio M. de Mello Franco - l)r, Olyntho Maximo de Magalhães
(com voto em separado) - Ildefonso Moreira de Faria Alvim.

VOTO EM SEPARADO

Tendo apresentado em separado uni projecto de constituição mineira,
cabe-me o dever de dar uma succinta explicação da minha conducta junho da
commissão especial eleita pelo Congresso para (lar parecer sobre este assum-
pto, no intuito de tomas patente a posição que terei de assumir perante o
Congresso Constituinte, ficando eu bem com a minha consciencia politica,
genuinamente republicana, mas obediente ás leis ordinarias da evolução so-
cial, e por isso mesmo, razoavelmente opportunista.

Examinando o primitivo projecto apresentado pelo governo, recebi
dolorosa impressão para o meu caracter de mineiro e defensor das liberdades
publicas, vendo que por seu intermedio se procurava concentrar toda a acti-
vidade do poder nas mãos dos representantes e do governador, ficando a
mais elementar funcção da soberania popular, o voto, como uma arma que o
governo tivesse receio de entregar a quem de direito - o povo.
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Cercear a liberdade e o uso do voto para o preenchimento de cargos de
alta importancia como o de governador e vice-governador (art. 38 e 55 do
projecto primitivo); estabelecendo um eleitorado especial para o Senado (art.
85); creando prefeituras administradas por um delegado de nomeação do go-
vernador e cujas attribuições seriam por este definidas (art. 92), seria com-
metter um grave erro; seria de conhecer o perigo de coilocar num regirnen
republicano o povo fóra das suas funcções soberanas; seria mentir ás glorio-
sas tradições democraticas do nosso Estado; seria anarchisar a administração
pela possivel concentração do poder nas mãos de qualquer syndicato politi-
co, que, manobrando o mechanismo centralisador do projecto do governo,
poderia lançar os nossos direitos á mercê dos mais ignobeis caprichos e des-
varios.

Felizmente a iliustrada commissão corrigiu sabiamente essas disposi-
ções capitaes: mas acceitou, contra o meu voto, o systema da unidade admi-
nistrativa, firmado pelo projecto offerecido pelo governo.

Divergindo da opinião da digna maioria da commissão, eu estava natu-
ralmente no meu posto de coherencia politica, pois em um dos pontos do
manifesto que tive a honra de dirigir aos meus concidadãos, antes da eleição
de 25 de janeiro, eu assim me exprimia:

"Com o regimen cantonal que deve ser adaptado ao nosso poderoso
Estado assim organisado, todas as liberdades serão garantidas e então as
constituições que forem votadas pelas futuras assembléas cantonaes delimita-
rão os poderes e as garantias que possam ser conferidas ás circumscripções
administrativas desta natureza, desde que se faça respeitar o pleno exercicio
do voto para o preenchimento dos cargos de administração local.

O principio que preside a organisação cantonal e o mais liberal que se
conhece em materia de organisação politica, considerando que o cantão ain-
da pode admittir maior gráu de liberdade administrativa aos municipios ou
conmmnas em que se dividir, para facilidade da fiscalisação e gcrencia dos
negocios publicos por parte do povo e dos poderes competentes.

Quando as nações se organisam sem estas bases elementares do gover-
no e sem as garantias que offerece o mais amplo e o mais completo systema
federativo, o interesse publico é sacrificado e o povo deixa de conhecer os
seus direitos e deveres; ignora que elie é a nação soberana e conscia de sua
auctoridade; que elle é o legislador, porque compete-lhe a fiscalisação im-
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mediata dos actos dos seus representantes: que cite é a Patria adorada e glo-
rificada pelas suas tradições historica.s; que elIe é o plebiscito, a vontade
universalisada da nação: que cite é, enfim, o Estado, isto é, a um tempo, o
direito e o dever publicos, vivendo na reciproca relação que a sociologia
moderna lhes determinou na orbita commum da legalidade."

"Os cantões devem ter a maior liberdade no lançamento de impostos e
arrecadação das respectivas rendas, sobre as quaes então o Estado poderá ta-
xar uma porcentagem que for julgada nccessaria em vista de cada exeiticio
orçamentario que for votado, regulando as suas de.spezas ordinarias."

São estas, em synthese, as idéas prirnodiaes que foram desenvolvidas,
ou antes, codificadas no projecto que tive a honra de apresentar ao Congres-
so Constituinte, em sua sessão de 10 de abril.

Levado ao conhecimento da commissão especial, os seus iliustrados
membros (é justo confessar para honra da Republica) acceitaram, em princi-
pio e por unanimidade, as puras doutrinas dcrnocraticas neile contidas, jul-
gando, apenas, que não era esse o momento Opportuflo para a sua desejada
practicabil idade.

Nestas condições ficou combinado que serviria o projecto do governo
de base para os nossos debates e de plano para a apresentação de emendas.

Acceito esse alvitre, qualquer emrncnda que eu pudesse apresentar no
sentido de alterar o systema capital seria. "ipso facto", rejeitada e eu reser-
vei-me o direito de entregar o meu projecto á judiciosa e patriotica conside-
ração do Congresso. Apezar de acceito o projecto do governo, eu não abdi-
quei do meu dever de apresentar algumas emmendas de caracter geral coila-
borando assim, para melhorar, tanto quanto possivel, o primitivo projecto.

Nesse intuito offereci emendas propondo que o poder legislativo fosse
exercido por urna só camara, "ad referendum", popular e alargando a auto-
nomia municipal ate o seu maximo, de modo que essa pudesse na practica se
tornar urna realidade.

Como, porem, não pôde haver verdadeira autonomia sem Mas finan-
ças, como já dizia um velho economista americano, eu entendi que essa au-
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tonomia devia residir na questão da classificação das rendas e por isso pro-
puz que aos municipios ficasse a maxima liberdade de tributar, respeitadas as
disposições definidas na Constituição Federal.

Não vingaram infelizmente essas idéas, ficando neste ponto incomple-
tas as legitimas aspirações do povo.

Folgo, entretanto de ter concorrido com o meu apoio para que fosse
pelo voto popular a eleição do presidente e vice-presidente do Estado,
triumphando assim a bôa escola.

A discussão havida no seio da commissão sobre unidade da camara,
tornou ainda mais arraigada a minha convicção, pois nenhum dos argumen-
tos adduzidos contra essa exceliente idéa democratica foi bastante conclu-
dente.

Si, como dizem alguns escriptores, na elaboração das leis devemos res-
peitar muito particularmente a tradição dos povos para os quaes legislamos,
devemos, neste caso, verificar que felizmente nos Estados brazilciros não ha
nenhuma tradição que justifique a dualidade das camaras; e, alias, a unica
tradição que existe no paiz, o senado do Imperio é contra essa instituição o
melhor dos argumentos, pois foi sempre uma corporação inutil e perigosa
pelas suas demasiadas ambições do poder, por se ter convertido num covil de
olygarchia e de hypocrisia parlamentar fingindo não fazer politica, mas ane-
miando "au jour le jour" as forças activas da nação pela sua omnipotencia
irrespons ave 1.

Um dos argumentos de maior effeito scenico citado a cada momento
pelos modernos escriptores contra a unidade da camara é o resultado que
produziu a Convenção Franceza, condcmnada com justiça pelos crimes e
desvarios que practícou.

Mas ninguem se lembra de que essas sangrias sociaes formam ainda
uma continuação do período revolucionario, uma necessidade urgente recla-
mada pelas exigencias do meio e da época.

Um povo que sabia da mais ignominiosa tyrannia para entrar num pe-
nodo de largas e ambicionadas expansões da liberdade não podia fazei-o,
com garantia, sem extirpar do organismo social os cancros do velho regimen,
que, permanecendo, viriam infeccionar a nova phase inaugurada, com a es-
perança de novos costumes e novos systemas.
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Muito teria a escrever si eu quizesse justificar com amplitude os moti-
vos do meu voto.

Perante o Congresso, eu adduzirei as razões que me parecem pondero-
sas e que só perante elie poderão ser expostas.

Deixarei egualmente de me referir a outras emendas que apresentei e a
outros pontos que carecem de reparo, para poder dizer ainda algumas pala-
vras geraes sobre a inadiavel opportunidade do plano administrativo e politi-
co concebido pelo projecto que apresentei á honrada consideração do Con-
gresso.

Para não aprofundar esta questão citarei apenas trez razões principaes,
que fazem a opportunidade das idéas do meu projecto.

a) A unificação do systema. Adoptado no nosso pacto nacional o prin-
cipio federativo para systema de governo, é facil comprehender que influen-
ciou para isso a consequente applicação deste molde, pela necessidade de
governos locacs capazes de satisfazer aos variados interesses das nossas an-
tigas provincias.

Em relação a alguns dos flOSSOS Estados permanece a mesma raião,
pois pela sua extensão, pelas suas condições especiaes, muitos delles affcc-
tam diversidades de interesses, e, por conseguinte, só a applicação das mes-
mas normas do governo podera corrigir estas aspirações, facilmente doma-
veis pela unificação do systema federativo, por seu turno reclamado para re-
solver as difliculdades regionaes.

h) A unidade do territorio mineiro. São tão variados os interesses de
nosso Estado, tão diffcrcntes as correntes da nossa actividade commercial e
economica, que sem satisfazer as aspirações locacs, dando-lhes governo au-
tonomo e facil, não seria possivel manter o equilibrio preciso para a nossa
integridade.

Para demonstração disso não precisamos ir muito longe. Ahi está a
Suissa para confirmação das minhas palavras. Ninguem ignora que nesse
paiz ha profunda diversidade de raças, costumes e interesses.

Emtanto o systema cantonal conseguiu unificar a patria suissa, e dia a
dia mais solidos se tornam OS laços que ligam o pensamento nacional desse
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grande povo. Si ahi o systema federativo conseguiu esse extraordinario
triumpho pratico, luctando contra a triplice rasão de diversidade, porque em
Minas Geraes, onde só ha diversidade de interesse, ao lado da uniformidade
dos costumes, da raça e da lingua, da religião e das tradições, receiar a effi-
cacia do systema, mais do que nunca opportuno hoje, deante da inglona pro-
paganda do desmembramento iniciada por alguns jornaes do nosso Estado?

Estou certo de que o patriotismo dos nossos legisladores não cahirá na
imprevidencia de transformar ou reduzir Minas Geraes, a sympathica Suissa
americana, ao inglorio papel da Polonia dentro da patria brazileira.

Só a federação poderá salvar a integridade territorial do nosso Estado.

Anncxação de Minas a outro Estado maritimo. Estou convencido
de que não só o meu projecto poderia manter unida a famiiia mineira, como
conseguiria facilitar a sua annexação a outro Estado marítimo.

Esta questão e urgente e inadiavel. Ninguem pode prever o futuro da
patria brazileira.

O nosso periodo historico é solemnemcnte delicado.

('omnosco dá-se justamente o contrario do que se passou com os ame-
ricanos.

Nos Estados Unidos, pelo exceilente regimen de autonomia que a In-
glaterra sempre proporcionou as suas colonias. OS Estados á existiam orga-
nisados e apparelhados para OS gosos e privações da vida practica, e procu-
raram a União pela sua confederação: no Brazil existindo apenas a União,
essa procurava a federação Como caminho para a organisação dos Estados.

A pouca practica do regimen da liberdade pode levar o l3razil a fazer
USO exaggcrado desta e a federação ser tão mal executada, a ponto de sacrif -
ficar os mais justos interesses da União.

Dada essa infeliz hypothese, a integridade nacional pode ser amanhã
um mytho e parodiando uni rifão antigo que diz - "sivis pacem para hellum'',
poderiamos dizer: se quizermos a união preparemo-nos para a separação.

Esta grande e previdente maxima politica precisa, entretanto, de uma
realisação pratica.
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Que Estado maritimo, porém, se sujeitaria a annexar-se ao de Minas
Geraes, para ficar na dependencia do governo central de Ouro Preto, ou de
qualquer outro ponto em que tenha sede a capital do Estado? ao passo que,
com o regimen cantonal, com a annexação, sem prejuizo de sua autonomia
elie ganharia em força e importancia como parte integrante do nosso Estado?

Si se realizasse a triste previsão do desmembramento do Estado de Mi-
nas Gemes e si o systema de centralisação administrativa do projeto do go-
verno viesse a difficultar a solução do momentoso problema, da sua unidade,
viria elie a representar do lado oriental da America do Sul e no meio das fu-
turas vinte republicas de origem portugueza, o mesmo papel de importancia
secundaria que hoje representa a Bolivia, do lado occidental e no meio das
republicas de origem hespanhola.

Sirvam estas ligeiras considerações de justificação a minha conducta e
assim terei explicado o meu voto.

Sala das Sessões, abril de 1891 - 32 da Republica. - Olyntho de Maga-
lhães.

Parecer da Commissão sobre o projeto de Constituição. Anais do
Congresso Constituinte do Estado de Minas Gëraes - 1891, Ouro
Preto, Imprensa Official, 1896, p.SS-ól.

h) Data de Promulgação da Constituição do Estado:
15 de junho de 1891.
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ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

1935



2- ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - 1935

a) Ato convocatório - Art. 32 das Disposições Transitórias da
Constituição Federal de 1934, a saber:
"Art. 32 - Noventa dias depois de promulgada esta Constituição,
realizar-se-ão as eleições dos membros da Câmara dos Deputa-
dos e das Assembléias Constituintes dos Estados. Uma vez inau-
guradas, estas últimas passarão a eleger os Governadores e os
representantes dos Estados no Senado Federal, a empossar
aqueles e a elaborar, no prazo máximo de quatro meses, as res-
pectivas Constituições, transformando-se, a seguir, em Assem-
bléias ordinárias, providenciando, desde logo, para que seja
atendida a representação das profissões."

b) Data da instalação: 3 de abril de 1935

c) Composição: Partido Progressista: 34 deputados
Partido Republicano Mineiro: 14 deputados

d) Relação dos Constituintes:
Partido Progressista

Abílio Machado
Adolpho de Oliveira Porteila
Alberto José Alves
Alfredo Soares de Lima
Antonio Amador Alvares da Silva
Antonio Augusto Junqueira
Antonio Benedito Valadares Ribeiro
Antonio Camillo de Faria Alvim
Arthur Tibúrcio Ribeiro
Cônego Domingos Ferreira Martins
Dorinato de Oliveira Lima
Edson Alvares da Silva
Fábio Bonifácio de Andrada e Silva
Gastão de Oliveira Coimbra
Guilherme de Oliveira Ferreira
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Jefferson de Oliveira
João Camilio Teixeira Fontes
João de Almeida Lisboa
José Bonifácio Laffayette de Andrada
José Martins Prates
José Rezende Ferraz
José Rodrigues Seabra
Lincoin Kubitschek
Manoel Ignacio Peixoto
Miguel Baptista Vieira
Mílton Soares Campos
Nestor Foscolo
Octacflio Negrão de Lima *1
Olavo Bilac Pinto
Olyntho Orsini de Castro
Orlando Barbosa Flores
Philippe Balbi
Sylvio Marinho
Waldemar Soares

Partido Republicano Mineiro

Afranio de Mello Franco
Aloysio Leite Guimarães
Arthur da Silva Bernardes *2
Ary Teixeira da Costa
Elyseu Laborne e ValIe
Hugo Furquim Werneck *3
João Edmundo Caldeira Brant
Jorge Carone
José Maria Lopes Cançado
Ovídio João Paulo de Andrada
Padre Agostinho de Souza
Padre Symphronio Augusto de ('astro
Paulo Pinheiro Chagas
Tristão da Cunha

1 Nomeado Prckitoda Capital. não assumiu. Substituído pelo 1 Suplente Juvenal (;onzij
p Pcrcira da Fonseca.
2 Resignou o seu mandato, assumindo vaga na Câmara Federal. Substituído pelo 1" Su-

g
ente Antonio de Oliveira Guimarães.
ão assumiu em virtude de seu falecimento. Vaga ocupada pelo 2' Suplente Manoci Rodri

gues de Souza.
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e) Mesa:
Presidente: Abflio Machado
Vice-Presidente: Miguel Baptista Vieira
1 2-Secretário: Lincoin Kubitschek
22-Secretário: Sylvio Marinho
32-Secretário: José de Rezende Ferraz
49-Secretário: Waidemar Soares

O Comissão Constitucional
Antonio Benedicto Vailadares Ribeiro - Presidente
Antonio Augusto Junqueira
Afranio de Mello Franco
Jefferson de Oliveira
Jose Bonifácio Laffayette de Andrada
José Marfins Prates
Jose Maria Lopes Cançado
Milton Soares Campos
Nestor Foscolo

g) Parecer da Comissão Constitucional sobre o projeto de Consti-
tuição.

Relator: Milton Campos

PARECER DA COMMISSÃO CONSTITUCIONAL

A Commissão Constitucional, desincumbindo-se de um de seus deveres
regimentaes, vem apresentar á Assembléa Constituinte de Minas o projecto
de Constituição do Estado.

Tomou ella como base e roteiro de seus trabalhos o Ante-projeto orga-
nisado por uma commissão de juristas e encaminhado pelo Governo á As-
sembléa; e, para realizar sua obra, não só procurou utilizar as tendencias
contemporaneas de direito publico, como sobretudo se inspirou nas tradições
tão nitidas e tão vivas do nosso povo e nos dados da nossa realidade.

Por outro lado, teve elia de se deter nos limites impostos aos Estados
pela Constituição da Republica, que, como é sabido, apertou consideravel-
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mente as margens deixadas á organização local. De 1891 para 1934, é sensi-
vel o enfraquecimento da autonomia estadual em beneficio da União. A carta
de 24 de fevereiro, no art. 63, determinava que cada Estado se regesse pela
Constituição e leis que adoptasse, "respeitados os principios constitucionaes
da União": e esses principios constitucionaes, não enunciados explicita-
mente, mas construidos pela jurisprudencia, eram pouco numerosos. Já a
carta de 16 de julho, ao estatuir a auto-organização dos Estados, desde logo
especificou os principios de obediencia obrigatoria a que estavam adstrictas
as organizações locaes (art. 79). E, através do estatuto federal, as limitações
impostas ao Estado vão se avolumando.

A representação das profissões ficou sendo uma regra obrigatoria nas
Assembléas Legislativas estaduaes; uniformizaram-se as denominações e os
prazos dos cargos que tiveram correspondencia na organização federal; uni-
ficou-se o processo civil e criminal; a legislação eleitoral, bem como a Justi-
ça que a applica, ficou irrestrictamente a cargo da União. Quanto à Justiça,
ao passo que a Constituição de 1891 apenas estatuiu para a federal, deixando
a local ao exclusivo criterio dos Estados, a de 1934 dispoz tão minudente-
mente sobre a Justiça estadual, que os Estados, em ultima analyse, já a en-
contram organizada. A competencia legislativa da União foi ampliada, ape-
nas se permittindo aos Estados, em assumptos de grande relevancia que eram
antes de sua competencia, a legislação supplementar e suppletiva, de modo a
supprir lacunas e deficiencias relevadas pelas peculiaridades locaes. Da
mesma fórma o aproveitamento das minas e jazidas mineraes, bem como das
quédas d'agua e da energia electrica, passou para a regulamentação federal,
sujeitando-se á estadual secundariamente, depois de satisfeitas as condições
estabelecidas em lei. A propria liberdade de applicação das rendas do Estado
soffreu limitações, fixando-se parte dellas para os serviços de educação e de
proteção á maternidade e á infancia. E assim por deante.

Desse modo, o Constituinte estadual encontra, em grande parte, orga-
nização já feita. E, ao lado do problema politico, que é o da estructura do
Estado, defronta elie um problema technico-juridico, que é o da delimitação
da competencia. Até onde vae sua csphcra de acção? Quaes são precisa-
mente os limites impostos pela Constituição da Republica ao direito de auto-
organização dos Estados?

A simples invocação da theoria federalista não resolve a questão, pois,
é sabido que a formula "Estado Federal" não corresponde a conteúdo certo e
uniforme. Observa a generalidade dos tratadistas - e é o que se verifica na
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historia das organizações federaes do mundo - que o Estado Federal apre-
senta as figuras mais diversas e vae da mais ampla descentralização até a
centralização mais estreita. Dahi a difficuldade em se fixarem as caracteristi-
cas desse typo de Estado, que um professor americano, escrevendo recente-
mente, após seculo e meio de pratica federalista nos Estados Unidos, quali-
cava como o mais complexo do mundo e um dos mais difficies de ser enten-
didos:

"lhe federal system of government thus established is necessarily a
complicated one. Indeed the government established by the Constitution,
with its various checks and balances, is probably the most complicated go-
vernment in the world, and therefore one of the hardest to understand" (J.R.
Long - "Cases on Constitutional Law", p. 2).

Dahi o duplo caracter com que ha de trabalhar o constituinte estadual,
ao mesmo tempo legislador e interprete, com a funcção organizadora tolhida
pelas limitações constitucionaes que lhe cumpre interpretar. A Commissão
procurou comprehender e respeitar a ordem juridica federal, tal como a ins-
tituiu e a impoz a Constituição da Republica, e captiva a essa ordem, dentro
delia esboçou a reorganização política do Estado de Minas, sem levar a au-
dacia ate a exorbitancia e sem levar a prudencia até a timidez.

Dentro dos limites da competencia local, o projecto incluiu em seu
contexto toda a materia de caracter organico necessaria á actividade das ins-
tituições políticas do Estado. Sem se ater rigorosamente ao classico de sys-
tema, evitou elle o que pudesse ser mais de caracter puramente legislativo ou
regulamentar. Si, por um lado, a preocupação schematica de depurar a
Constituição do que não fôr Constitucional pode tomai-a inefficiente como
instrumento de governo, impermebilizando-a á trepidação da vida social e
política, por outro lado a extensão de suas disposições aos problemas ephe-
meros e ás minucias inconstantes é incompatível com os objectivos de dura-
ção, que caracterizam as cartas fundamentaes. Nem rigidez demasiada, nem
excessiva flexibilidade, para que a obra lenta da applicação e da interpreta-
ção constructiva possa adaptar sabiamente a lei basica, sob o indesviavel im-
pero das circumstancias, ás imprevistas mutações do tempo e ás correntes
caprichosas da vida publica.

Foi com essas inspirações de ordem geral que a Cornmissão Constitu-
cional procurou cumprir sua missão, que é modesta, mas delicada, como a



propria missão da Assembléa Constituinte. Conciliando em plano elevado os
pontos de vista de seus membros e meditando sempre nos rumos varios que
lhe offereciam para escolher os que lhe pareceram melhores, a Conimissão
esboçou a organização do Estado, abrangendo os poderes constitucionaes, o
municipio, os orgãos de cooperação, os pnncipios da ordem social, politica,
economica e financeira, e enfim, as normas necessarias ao pleno desenvol-
vimento das actividades da communhão mineira.

Dispensamo-nos de particularizar a exposição dos pontos de vista pre-
feridos e dos motivos da preferencia, o que exigiria demora que a angustia
de tempo não nos permitte. Demais, será isso objecto das intervenções dos
membros da Commissão nas controversias do plenario. E é com as suas mais
effusivas congratulações aos nobres coilegas da Assembléa que a Comrnis-
são Constitucional lhes apresenta o projecto adeante, de cuja elaboração foi
encarregada.:

Sala da Commissão Constitucional, 27 de maio de 1935.

(a.a.) Com restncçôes:
Antonio Benedicto Vailadares Ribeiro, presidente.
Milton Soares Campos, relator.
Afranio de Mello Franco
José Maria Lopes Cançado
Jefferson de Oliveira
Antonio Augusto Junqueira
José Bonifacio Lafayette de Andrada
Nestor Foscolo
José Martins Prates

Parecer da Commissão Constitucional sobre o projeto de Constituição.
Anais da Assembléia Constituinte do Estado de Minas Gerais de
1935, Belo Horizonte, Imprensa Oficial, p. 209-20

h) Data de promulgação da Constituição do Estado:
30 de julho de 1935.
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ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

1947



3 - ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - 1947

a) Ato Convocatório: Art. 11 contido nas Disposições Transitórias
da Constituição Federal de 1946:

"Art. 11 - No primeiro domingo após cento e vinte dias conta-
dos da promulgação deste Ato, proceder-se-á, em cada Estado,
às eleições de Governador e de Deputados às Assembléias Le-
gislativas, as quais terão inicialmente função constituinte.

§ 82 - Diplomados, os Deputados às Assembléias estaduais
reunir-se-ão dentro de dez dias, sob a Presidência do Presidente
do Tribunal Regional Eleitoral, por convocação deste, que pro-
moverá a eleição da Mesa.

§ 92 - O Estado que, ate quatro meses após a instalação de
sua Assembléia, não houver decretado a Constituição será sub-
metido, por deliberação do Congresso Nacional, à de um dos
outros que parecer mais conveniente, até que a reforme pelo
processo nela determinado."

b) Data de instalação: ló de março de 1947.

C) Composição:
PSD: 29 deputados
UDN: 16 deputados
PR: 14 deputados
PTB: 6 deputados
PTN: 4 deputados
PDC: 1 deputado
PRP: 1 deputado
PCB: 1 deputado

d) Relação dos Constituintes:
Deputados PSD
José Augusto Ferreira Filho
Américo Brasil Martins da Costa
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José Ribeiro Navarro
Antônio Caetano de Souza
Jader Soares de Albergaria
Guilhermino de Oliveira
Adolfo de Oliveira Portela
Xenofonte Mercadante
João Camilo Teixeira Fontes
Antônio Pimenta
José Chaves Ribeiro
Geraldo Starling Soares
Emílio Soares da Silveira
Tancredo de Almeida Neves
Joubert Guerra
Augusto Costa
Astolfo Dutra Nicácio
Wadi José Nassif
Unel de Resende Alvini
Luiz Domingos da Silva
Antônio Pedro Braga
Wilson João Beraldo
Aníbal Marques Gontijo
José Maurício de Andrade
Carlos Martins Prates
Francisco de Castro Pires Júnior
Emilio Vasconcelos Costa
Francisco Badaró Júnior
José Ribeiro Pena

Deputados UDN
Pedro Aleixo *
Elias de Sousa Carmo
Amadeu Andrada de Lacerda Rodrigues
Levindo Ozanam Coelho
Manuel Taveira de Sousa
José de Faria Tavares
Oscar Botelho
Moacir de Resende
Quintino Vargas *2
Geraldo Atafde
Fabricio Soares da Silva

EM



Mateus Salomé de Oliveira
Miguel Baptista Vieira *3
Oscar Dias Corrêa
Fidelcino Vianna de Araújo Filho
Dnar Mendes Ferreira
Guilherme Machado *
Simão da Cunha *2
Rondon Pacheco *3

Deputados PR
Aluísio Alves da Costa
Juarez de Sousa Carmo
Dilermando Martins da Costa Cruz Filho
Júlio Ferreira de Carvalho
Antônio Mourão Guimarães
Lourenço de Andrade
José Carvalheira Ramos
Feliciano de Oliveira Pena
Antônio de Oliveira Guimarães
Antônio Simões de Almeida
Eros Magalhães de Meio Viana
José André de Almeida
Antônio Augusto Soares Canedo
Márcio Prates Ferreira Pau uno *4
Bolivar de Freitas *4

Deputados PTB
Arlindo Zanini
ilacir Pereira Lima
Cândido Gonçalves Ulhoa
João Lima Guimarães
Valdir Lisboa
José Remuzat Rennó

Deputados PTN
Alberto Teixeira dos Santos Filho
Octaciio Negrão de Lima
José de Abreu Resende
Luiz Maranha
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Deputados PDC
João Nascimento Godói *5
Jason Soares de Albergaria *5

Deputados PRP
José César Soraggi

Deputado PCB
Armando Zilier

e) Mesa:
Presidente: Feliciano de Oliveira Pena (PR)
Vice-Presidente: Américo Brasil Martins da Costa (PSD)
1 2-Secretário: Valdir Lisboa (Ff13)
22-Secretário: Eros Magalhães de Meio Viana (PR)
32-Secretário: Moacir de Resende (UDN)
42-Secretário: José de Abreu Resende (PTN)

f) Comissão Constitucional:
Fabrício Soares da Silva (UDN)
Oscar Dias Corrêa (UDN)
Júlio Ferreira de Carvalho (PR) - Presidente
Armando Zilier (PCB)
José César Soraggi (PRP)
João Nascimento Godói (PDC)
João Lima Guimarães (PTB)
Alberto Teixeira dos Santos Filho (PTN)
José Ribeiro Pena (PSD)
Antônio Pedro Braga (PSD)
Xenofonte Mercadante (PSD)
Tancredo de Almeida Neves (PSD) - Relator Geral
José Ribeiro Navarro (PSD)
Jose André de Almeida (PR) - Vice-Presidente
Juarez de Sousa Carmo (PR)

* 1 - Pedro A leixo licenciou-se de 1913147 a l t'/7/50, sendo substituído por Guilherme Ma-
chado.

2— Quintino Vargas licenciou-se de 916 a 5112147. sendo substituído por Sim5o da ('unha.
* 3 - Miguel Batista licenciou-se em 216147, não mais retornando 5 as sembléia nesta legis-

latura, tendo sido substituído por Rondon Pacheco.
* 4 - Mrcio Paulino perde o mandato, passando à l suplência, em virtude da efetivação,

em 19/5/47, de Bolívar de Freitas, face ao resultado das eleições suplementares de
13/4/47.

* 5 - João Nascimento GodSi perdeu seu mandato em favor de Jason Soares de Albergaria,
efetivado e empossado cm 1915147. em virtude do resultado das eleições suplementares.
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g) Relatório da Comissão Constitucional

"Exm2 Sr. Presidente da Assembléia Constituinte do Estado de Minas
Gerais.

A Comissão Constitucional, por intermédio do seu Relator Geral, tem a
honra de passar às mãos de V.Excia, para os fins previstos no Regimento da
Assembléia, o projeto da nova Constituição do Estado de Minas Gerais.

- Na elaboração dêste trabalho, ela não se preocupou com a idéa de
realizar obra original, mas tão sõmente a de assegurar ao Estado uma estrutu-
ra jurídica que, sem romper com o que há de imperioso em suas tradições,
atendesse às incoercíveis tendências da vida moderna.

De nada valem as Constituições, por mais brilhantes e bem ordenadas,
se lhes falta o apôio das realidades políticas, sociais e econômicas do meio
em que terão de atuar. Se elas não refletem as aspirações, as necessidades e
os sentimentos dos que deverão respeitá-las e amá-las, transmudam-se em um
alinhavado de princípios hirtos e sem vida, destinados, na prática, a ser bur-
lados, gerando desajustamentos, inquietações e conflitos de funestas conse-
quências. Deixam de ser instrumentos de progresso, para se transformarem
em meios eficientes da desordem e da desagregação, propiciando o clima pa-
ra as manifestações do reacionarismo tacanho ou do radicalismo insensato.

Sem repudiar as fôrças vivas do passado, cuja salutar influência não
pode ser olvidada, atenta aos elementos da realidade social existente, dei-
xou-se inspirar, todavia, pelas hodiernas tendências do Direito Público, tanto
quanto lhe permitiram os limites traçados aos Estados pela Constituição Fe-
deral.

2 - O projeto poderá ser increpado de eclético. Nem incorrerá em êrro
quem o tachar de haver conciliado princípios de escolas antagônicas. Fal-
ta-lhe unidade doutrinária, ressente-se de uniformidade de uma teoria, não o
anima o espírito de um rígido sistema de princípios.

Êste defeito é, porém, uma virtude.
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As Constituições democráticas não podem furtar-se a esta fatalidade:
representam urna obra de ajustamento e transação entre idéias, situações e
tendências que informam determinado meio social. Elas são, como lembra
João Mangabeira, um instrumento essencialmente político e, por isso mesmo,
de composição, estabilidade e de equilíbrios entre firças que se opõem ou
interêsses que se chocam.

3 - O projeto será também, incriminado de ter compendiado, em certos
pontos, matéria que melhor ficaria na legislação ordinária ou até mesmo cm
posteriores regulamentos. A Comissão Constitucional evitou, tanto quanto
possível, introduzir, no seu trabalho, preceitos de caráter legislativo ou re-
gulamentar. Ateve-se, neste particular, ao que se lhe afigurou imprescindí-
vel.

Ainda aqui, preferiu seguir as pegadas dos ilustres juristas organizado-
res do projeto que serviu de base à Constituição Estadual de 1935, a cuja li-
ção se cingiu:

"Se por um lado, a preocupação esquemática de depurar a Constituição
do que não fôr constitucional, pode torná-la ineficiente corno instrumento de
govêrno, impermebilizando-a à trepidação da vida social e política, por outro
lado a extensão de suas disposições aos problemas efêmeros e às minúcias
inconstantes e incompatíveis com OS objetivos de duração que caracterizam
as cartas fundamentais. Nem rigidez demasiada, nem excessiva flexibilidade,
para que a obra lenta da aplicação e da interpretação construtiva possa
adaptar sabiamente a lei básica, sob o indesviável império das circunstân-
cias, às imprevistas mutações do tempo e às correntes caprichosas da vida
pública".

4 - O Constituinte federal de 1946 acentuou ainda mais a tendência, já
verificada na Constituição de 1934, de restringir as autonomias estaduais. A
Magna Carta de 1891 caracterizava-se pela hipertrofia das competências re-
gionais, o que levou Rui Barbosa, na sua campanha revisionista, a denomi-
ná-la de "pacto ultra-federalista". Em 1934, porém, predominaram os inte-
rêsses da União, cujo fortalecimento foi assegurado contra as fôrças dissol-
ventes de certos regionalismos exacerbados. A Constituição de 18 de setem-
bro de 1946, por sua vez, salienta-se das demais, entre outros aspectos, por
ser eminentemente municipalista.
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Tanto, porém, em 1934, com o robustecimento da União, como agora
em 1946, com o revigoramento das energias municipais, sofreu o Estado o
sacrifício de prerrogativas e vantagens de ordem política e econômica, a que
já se habituara, debilitando-se como entidade autônoma no sistema de forças
do nosso regime federativo.

Acertada, porém, se nos afigura essa orientação do nosso direito cons-
titucional. Uma Federação só pode subsistir e desenvolver-se na linha do
fortalecimento dos poderes da União, sem o que predominariam os interêsses
irreconciliáveis de provincialismo, lançando-a na desordem ou no desmem-
bramento.

Por outro lado, a revitalização dos Municípios, centros de riqueza, pro-
gresso e cultura, tornou-se um dos imperativos das nossas presentes condi-
ções de vida, de vez que o centralismo atrofiante do passado. anemiou por
tal forma a vida municipal do Brasil, que a sua restauração se apresenta co-
mo uma das maiores tarefas da atual geração de homens públicos do nosso
País. Dentro dos quadros da Constituição Federal com a observância das ca-
racterísticas de nosso meio social, a Comissão Constitucional procurou orga-
nizar os poderes do Estado e do Município, dando-lhes os elementos neces-
sários para o eficiente desempenho de suas respectivas funções na obra que
lhes incumbe na formação nacional.

5 - Na composição dos sistemas de fôrça que permitirão o funciona-
mento da Assembléia Legislativa e do Executivo Estaduais, teve em mira as-
segurar, tanto quanto possível, uma perfeita correlação de suas respectivas
atribuições, mediante o equilíbrio de seus poderes, resguardada a indepen-
dência de ambos.

Nunca é demais acentuar e o fazemos com apôio na autoridade de Gut-
zevitch, que, quando o Executivo não preenche as suas obrigações sociais,
os negócios do Estado caminham mal e os serviços públicos sofrem. Cria-se,
então, na opinião pública, uma mentalidade perigosa: a democracia - diz-se -
é uma forma inaplicável às nossas condições sociais de existência e os ini-
migos dos parlamentos aproveitam-se dêste estado de espírito e apregoam a
sua suposta incapacidade orgânica para resolver os problemas do momento.

O Executivo pessoal, incompetente e irresponsável e a ditadura, mas o
Executivo responsável, dinâmico e criador é a necessidade técnica da demo- -



cracia. (Mirkine Gutzevitch - « As Novas Tendências do Direito Constitucio-
nal", trad. de Cândido Mota Filho, pag. 312).

Decorre, daí, o papel eminente das Assembléias, no regime presiden-
cial. Cabe-lhes impulsionar o Executivo ou contê-lo nos limites de sua ação,
forçando-o a cumprir os seus deveres.

Ampliou-se, por isso, as suas esferas de fiscalização. Ao seu exame e
aprovação estão subordinadas as nomeações para os órgãos de cooperação
(Tribunal de Contas e Procuradoria Geral do Estado), a prestação de contas
do Governador, ficando sujeito a crime de responsabilidade o Secretário de
Estado que se negar a prestar-lhe esclarecimentos, quando solicitado.

6 - Entretanto, não nos foi possível corrigir uma das falhas mais scnst-
veis no funcionamento do Legislativo. É que ela é inerente à sua composi-
ção. A legislação é hoje uma técnica de imensas proporções, exigindo o con-
curso de vários setôres de conhecimentos e a cooperação de outras técnicas,
que as Câmaras Legislativas, é claro, não podem dominar.

Corporações numerosas e heterogêneas, que preponderam várias ten-
dências ideológicas e as mais diversas distinções de grupos e de indivíduos,
não possuem, como é da observação de todos os dias, as virtudes essenciais
para realizarem com método e sistema uma obra legislativa homogênea e
consistente.

Êste e o problema cruciante dos Parlamentos democráticos: conciliar a
capacidade política com a capacidade técnica. Como solucioná-lo? Há os
que sugerem a criação de comissões de especialistas funcionando ao lado das
Assembléias para dar-lhes, sempre que necessário, a sua assistência. Seria
uma solução? Cremos que não. Essas comissões para que pudessem atender
às suas finalidades teriam de ser inúmeras. Desdobra-se quase que ao infinito
a complexidade das matérias debatidas nos Parlamentos. Iríamos ter ao lado
de uma numerosa representação política, da essência das democracias, uma
não menos numerosa representação de técnicos. Os inconvenientes daí re-
sultantes são manifestos.

7 - A delegação de poderes, em casos especiais e sob rigoroso contrôle,
parece que obviaria, em parte, o mal apontado.
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A Assembléia traçaria os rumos, os lineamentos gerais, fixaria os pon-
tos básicos, deixando ao Govêrno, através de seus órgãos especializados,
o trabalho de complementação de caráter nitidamente tccnico. Ela criaria o
direito, visando-lhe as normas jurídicas.

Nem se diga que a delegação de poderes seja uma praxe condenada.
Tôdas as grandes democracias dela se servem copiosamente.

Carlos Maximiliano. com a gravidade que imprime aos seus ensina-
mentos, doutrina:

"A engrenagem complicada dos Parlamentos, a lentidão e a falta de
orientação dos seus trabalhos, levam o desânimo ao espírito dos que desejam
que aquelas corporações produzam obra sistemática e de vulto. Em regra a
delegação é conseqüência tardia e desesperada de um projeto de lei necessá-
rio, que se arrasta durante meses e anos pelas Câmaras, retardado pela obs-
trução ou pela lalta de "quorum" para as votações e desfigurado por emen-
das nocivas e contraditórias
(Maximiliano Comentários	edição - pag 14)

Acontece, porém. que a Constituição cia República estabeleceu, no art.
36. § 22 . o princípio que veda, em tênnos absolutos, a delegação de poderes
e êste postulado tem de ser rigorosamente observado pelo Constituinte esta-
dual Que fazer'

Assistiremos, como já se verifica em relação ao Congresso í'ederal, à
burla do princípio pela prática que já se generaliza, de exercer o Executivo.
habitualmente, a iniciativa dos projetos das leis mais importantes para a vida
da Nação

E que, como nota Maximiliano. acima das teorias, dos preceitos rígi-
dos, dos textos veneráveis, estão os fatos inelutáveis e fatais.

No que concerne à organização cio Poder Judiciário Estadual. pouco
ou quase nada deixou a ( 'onstitulção Federal à competência do legislador
constituinte das províncias Recusando-se, ainda, a unificar e a nacionalizar
a Justiça, velha aspiração da consciência jurídica do Brasil, que, desde pris-
cas eras, pelas suas vozes mais autorizadas a vêm reclamando em vão, o
constituinte fèderal de 194. seguindo o exemplo do que já se fizera da
Constituinte de 1934. dispôs de maneira previamente, minuciosa e casuísta
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sôbre a justiça local, cerceando, no que diz respeito, o direito de auto-orga-
nização dos Estados.

Tão explícito foi nesta matéria, que lhe dedicou todo um título (II, do
Cap. IV), no qual assegurou aos juízes estaduais as garantias clássicas, pre-
ceituando, ainda, com pormenores de regulamento sôbre sua investidura,
acesso, responsabilidade e até sôbre seus vencimentos, com o nobre intuito
de colocá-los a coberto do arbítrio de executivos facciosos ou inescrupulo-
sos.

A Comissão Constitucional nada mais fêz do que consolidar e ampliar
os direitos e garantias da magistratura estadual, para que ela possa continuar
honrando as suas tradições de cultura, integridade e de zêlo funcional, que
tão alto a colocam no aprêço de todos os brasileiros.

9 - Na estruturação dos Municípios esmerou-se em cuidados a douta
Comissão. O Município, quer o consideremos como uma entidade meramente
administrativa, quer o encaremos nos seus aspectos tipicamente políticos,
constitui o tema da predileção de quantos se interessam sinceramente pela
obra do engrandecimento nacional. Nêle está a cidadela inexpugnável das
nossas mais caras tradições democráticas. "É, no sentir de Altino Arantes, o
plenário permanentemente aberto para o exercício da verdadeira democracia.
Dentro do seu horizonte limitado, por certo, mas sempre inundado de luz e
varrido pelos ventos salubres da publicidade e da crítica, e que crescem, se
desenvolvem e se revigoram o senso da responsabilidade, a dedicação pela
causa pública, a solidariedade entre os homens da mesma terra ou do mesmo
sangue."

O antimunicipalismo das Constituições anteriores, agravado pela cen-
tralização asfixiante da Carta de 37, ia reduzindo as comunas brasileiras a
um estado de extrema penúria. Desprovidos de recursos, empobrecidos e de-
sanimados, jaziam impotentes ante a solução dos seus problemas fundamen-
tais. A nova Constituição marca uma nova etapa na história dos nossos Mu-
nicípios, com o fato de lhes haver dado elementos para a sua restauração
económica e social. Dentro dos limites por ela fixados, cuidou-se de fortale-
cer política e econômicamente as nossas instituições tocais. Foi-lhes assegu-
rada, sem uma só exceção, a mais ampla autonomia, dotando-os, criteriosa-
mente, de encargos compatíveis com a sua índole.
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É facilitada a sua criação, desde que satisfaçam determinados índices
econômicos imprescindíveis à sua viabilidade. A observação cotidiana evi-
dencia que morrem e se extinguem os Municípios criados ao sabor das con-
veniências ocasionais ou meramente partidarias, assim como resistem e pros-
peram aquêles que, na feliz conceituação de eminente sociólogo, nascem por
fôrça própria, cuja situação, cuja história e cujos recursos determinam e im-
põem o reconhecimento de sua personalidade.

A criação do Distrito, à luz do mesmo critério, ficou entregue à exclu-
siva competência das Câmaras Municipais.

Por outro lado, preocupou-se a Comissão Constitucional cm organizar
um sistema eficiente de fiscalização dos atos dos Prefeitos, cuja ação admi-
nistrativa, sem ser dificultada, fica sob a severa vigilância dos vereadores,
principalmente no tocante à aplicação do dinheiro do povo.

l'anto quanto lhe permitiu a Constituição da República, aos Municípios
se garantiu, em normas claras e precisas, a livre escolha de suas autoridades
administrativas, rendas que os libertem da penuria e meios de as empregarem
com eficiência e economia cm obras públicas necessárias ao seu confôrto e
ao seu progresso. Cônscia do importante papel do Município na vida nacio-
nal, com unidade política, social e econômica, a ('omissão Constitucional
lamenta sinceramente que mais não lhe pudesse dar.

lO - No título da Discriminação das Rendas, sem poder fugir aos bali-
sarnentos traçados na Constituição Federal, foram fixadas diretrizes que
permitirão ao legislador ordinário do Estado e dos Municípios as mais am-
plas perspectivas para o desenvolvimento de uma política fiscal que faça a
prosperidade econômica de Minas Gerais e incentive o progresso de suas
realizações sociais.

No assentamento das bases do nosso sistema tributrio, ela não foi tí-
mida nem arrojada, mas deixou-se orientar pelos conselhos da prudência e cia
nossa experiência administrativa.

Não visou erigir um poderoso aparelho arrecadador de tributos, mas
dar ao Estado e aos Municípios um instrumento flexível, que lhes possibilite,
por meio de uma racional tributação, promover a criação e a circulação da
riqueza. Orientou-se pelo sóbrio ensinamento de Hugon. para quem a produ-
ção, quando conforme com o interêsse geral, nunca deve ser diminuída pelo
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impôsto. porque tôda perda de produção é um empobrecimento para a Nação
e seus homens

II - No plenário. os ilustres Membros das diversas subeomissões em
que se dividiu a Comissão Constitucional explanarão e justificarão os princí-
pios consagrados no projeto. apresentando os motivos de sua aceitação Aqui
seria longo e fastidioso tentá-lo.

12 - Nas reuniões da Grande ('omissão, que foi superiormente dingida
por êste jurista de escól que é o Dr Júlio Ferreira de Carvalho os seus
componentes revelaram no trato da materia a seu cargo. larguéza de visão,
esmerados conhecimentos do nosso Direito Constitucional, elevado senso de
responsabilidade e um admirável espírito de cooperação, o que tornou fácil a
tarefa do seu obscuro Relator Geral.

Sentimo-nos, todos, tranqüilos com a nossa consciência. 1-lá um riiés,
em sessões diárias, que nos forçaram a acurados estudos, vimos dedicando as
nossas melhores energias na execução do projeto, que é hoje submetido à
apreciação da Assembléia. Obra simples e despretensiosa, exigiu. no entan-
to, dos seus artífices um paciente trabalho de construção e um cuidadoso es-
fôrço de interpretação. Venham agora as emendas para corrigir os lapsos.
enganos e falhas que por certo não escaparão à argúcia e à lúcida inteligên-
cia dos Srs. Constituintes, de cuja cultura muito esperamos para o seu aper
feiçoanie uto,

1 - Ao encaniinharmo' ao Plenário o trabalho da ilustre ('otnissáo.
solicitamos empenhadamente que os nossos nobres colegas da Assembléia o
examinem e o estilde111 detida e minuciosamente, para nêle imprimir cunlo
do seu saber, da Pumi,a dos seus sentimentos civicos e de seu amom a terra
mineira, a tini de que l)ssi.iim1os dar aos nossos co-estaduanos uma ( 'onstil ni-
Ça() que sintetize os seus anseios de justiça, de ordem e de trabalho. sob a
égide da l)ciimocracia.

Belo horizonte, 5 de maio de 1947
(a.a.) Júlio de Carvalho. Presidente

1 itncredo Neves, Relator-Geral.

Relatório da ('omissão Constitucional Anais da Assembléia ( 'onst ) -
tuinte de 1947 Belo 1 lorizonte. Imprensa ( )ficial 1:415- 1,1%, 1947

h) 1 )ata de promulgação da Constituição do Istado 14 de j ulho de 1947
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4 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GE-
RAIS NO EXERCÍCIO DO PODER CONSTITUINTE - 1967

a, Ato Convocatório Contido nas I)isposições Fransitórias da
Constituição Federal de 1967, art l8. a saber

''Art 1 ( )s Estados relormarão suas constituiçoes dentro
de sessenta dias, para adaptá-las, no que couber, às flOflïiaS (lesta
Constituição, as quais, lindo esse prazo. considerar-se-ão incor-
poradas automaticamente às Cartas estaduais.

Paragralo unuco As Constituições dos Estados podcro adotar o regi-
m(- de leis delegadas. proibido ,, os decretos-leis

Mensagem n` 1 de 6 de abril de 1967. do Si ( ;orntdor Israel Pi
iih&'ir ' cncanunhando o pr( 1 Iett de adapiaçao da Constituição do Estado de
Minas ( 'erais

MFNSA(iEM N' l

Belo }lori,onte. 6 de abril de 1967
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa do Esta-

NtI

LIU cumprimento) ao disposto no artigo 2 do 1 )ecreto-1 ci Federal n-'
216. de 14 de levereiro de 1967. tenho a honra de submeter, por intermédio
de Vossa Excekncia ao alto pronunciamento desta Egrégia Assembléia Le-
gislativa o incluso projeto de adaptação da Constituição do Estado de Minas
( ierais.

('wnprc esclarecer, a propósito, que o meu (iovêrno, após a promulga-
ção (Ia Carta Federal, k'i instituir uma ('omissão Especial, de alto nível, de

participaram luristas, prolessores de direito. economistas e representan-
tes dêsse Poder Legislativo, com a relevante incumbência de examinar as
normas i ntr(,lu,.Idas no sistenia constitucional brasileiro e elaborar o proct()
de relorina, mediante as necessarias adaptações, do primitivo texto da ('ons-
tiluiçao Estadual

Em sua diretri, 1 undamcntal. o trabalho em aprêço apresenta um texto
que %em dúvida, corresponde aos objetivos da Constituição como) iflStÍU-
inenlo de organização da estrutura democrática do Estado
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A presente iniciativa tem, assim, o superior propósito de oferecer a es-
sa Egrégia Assembléia Legislativa o projeto da Nova Constituição do Estado
de Minas Gerais que êsse Poder deverá apreciar e aprovar na conformidade
do contido no artigo 188 da Constituição do Brasil, tendo cm vista o proces-
so de execução estabelecido pelo mencionado Decreto-Lei Federal n 216,
de 27 de fevereiro de 1967

Sirvo-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência OS protes-
tos do meu elevado aprêço e distinta consideração.

Israel Pinheiro da Silva. Governador do Estado de Minas Gerais.

b) Data de Início dos Trabalhos de Adaptação Constitucional:
7 de abril de 1967.

C) Composição:
ARENA: 63 deputados
MDB: 19 deputados

d) Relação dos Deputados à 6 Legislatura

ARENA:

Raul Bernardo Nélson de Senna
Bonifácio José Tamm de Andrada
Manuel da Silva Costa
Jairo Monteiro da Cunha Magalhães
Ibrabim Abi-Ackel
l)elson Scarano
Ronaldo Passos ('anedo
João Carlos Ribeiro de Navarro
l-{omcro dos Santos
Alvaro Salles
João de Araújo Ferraz
Athos Vieira de Andrade
Dênio Moreira de Carvalho
Jorge Vargas
Lourival Brasil Filho
Geraldo Paulino Santana
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Jarbas Nogueira de Medeiros Silva
João Belio de Oliveira Filho
Waithon de Andrade Goulart
Arthur Fagundes de Oliveira
João Carlos de Almeida Peixoto
Altair Chagas
Joaquim de Melo Freire
Mário Assad
Sebastião Navarro Vieira
Alvimar Mourão
Dermeval Jose Pimenta Filho
Carlos Eloy Carvalho (iulmarães
Geraldo Martins Silveira
Agostinho Campos Neto
Antônio Pereira de Almeida
José Pires da Luz
Sebastião Alves do Nascimento
Rafael Caio Nunes Coelho
l-lcráclito Cunha Ortiga
Matosinhos de Castro Pinto
Sebastião Anastácio de Paula
Lúcio de Souza ('rui
Geraldo Henrique Machado Renault
João Vidal de Carvalho
José Mendes Honório
Expedito de Faria Tavares
Mário Hugo Ladeira
Fábio Vasconcelos
Cícero Dumont
Feliciano de Oliveira
Joaquim Roberto Leão Borges
Christovam Chiaradia
Valdir Melgaço Barbosa
José Marcus ('herém
Cyro de Aguiar Macid
Euclides Pereira Cintra
Luiz Fernando Faria de Azevedo
Wilson Alvarenga de Oliveira
Maria José Nogueira Pena
Paulino Cícero de Vasconcellos



José Gomes Domingues
Gemido Morais Quintão
Orlando de Andrade
Francisco Bilac Moreira Pinto
Edgard de Vasconceflos Barros
Maurílio Miranda Cambraia
Waldir Mendes Morato de Andrade

MDB:

Wilson Luís Tanure
Anibal Teixeira de Souza
José Luís Baccarini
Sílvio Menicucci
Fábio Botelho Notini
Joaquim Mariano da Silva
Jorge Ferraz
Fuhad Fadei Sahione
Nélson José Lombardi
Carlos Alberto Cotta
Nilson Gontijo dos Santos
Eurípedes Craide
Raul Décio de Belém Miguel
Dálton Moreira Canabrava
Amilcar Campos Padovani
Targino Raimundo Figueiredo
José Raimundo Soares da Silva
Sebastião Fabiano Dias
Emílio Haddad Filho

e) Mesa:
Deputado Manoel Costa - Presidente
Deputado Martins Silveira
Deputado Jarbas Medeiros
Deputado João Navarro
Deputado Aníbal Teixeira
Deputado Wilson Tanure
Deputado Nílson Gontijo
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f) Comissão Especial para emitir parecer sobre o Projeto de Cons-
tituição

Presidente: Deputado Lbrahim Abi-Ackel

Membros: Deputado Bonifácio de Andrada
Deputado Cícero [)umont
Deputado Feliciano Oliveira
Deputado Luiz Fernando Azevedo
Deputado José Raimundo
Deputado Dermeval Pimenta Filho
Deputado Emílio Haddad
Deputado Luiz Baccarini
Deputado Paulino Cícero

g) Parecer sobre o projeto de reforma da Constituição enviado à
Assembléia Legislativa pelo Governador do Estado

Relator: Bonifácio José Taram de Andrada - Declaração de voto
dos deputados Luiz Baccarini, Emilio Uaddad e Sílvio Mcniccuci.
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PARECER SÔBRE O PROJETO DE REFORMA DA CONSTITUIÇÃO
ENVIADO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PELO

GOVERNADOR DO ESTADO
(PROFERIDO PELO RELATOR GERAL DA COMISSÃO ESPECIAL

DEPUTADO BONIFÁCIO JOSÉ TAMM DE ANDRADA)
Em 15.06.67

1) CONSIDERAÇÕES GERAIS

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, na data de 7 de abril de
1967, recebeu o Projeto de Reforma Constitucional enviado pelo Governa-
dor do Estado, para dar cumprimento ao que dispõe o artigo 178 da Consti-
tuição do Brasil, tendo cm vista a adaptação da Constituição Estadual às
normas da nova Carta Federal.

Recebida a Mensagem de Reforma Constitucional, o Presidente da As-
sembléia Legislativa, Deputado Manoel Costa, em data de abril de 1967, de-
cidiu, em questão de ordem, que: "nos têrmos do parágrafo único do artigo
22 , do Decreto-Lei n 2 216, de 27 de fevereiro de 1967, aplicar-se-ão à tra-
mitação do projeto de Reforma da Constituição do Estado as normas e pra-
zos estabelecidos no Ato Institucional n 2 4, de 7 de dezembro de 1966, rela-
tivamente ao processo de elaboração da Constituição Federal." E, assim
sendo, determinava que tais normas, complementadas pelos dispositivos re-
gimentais, seriam entre as seguintes:

1 - encaminhamento à Assembléia Legislativa do projeto de adaptação
da Constituição Estadual à Carta Federal de 67:

II - publicação do projeto e nomeação de Comissão Especial, composta
de 15 membros, assegurada a representação proporcional;

III - reunião da Comissão para eleição do Presidente e Vice-Presidente
e designação do Relator; e outros dispositivos de tramitação, entre os quais,
aquêle que determina a elaboração do parecer sôbre o Projeto, que será pro-
ferido e votado na Comissão. E, uma vez aprovado, levado a Plenário, para
sua prévia manifestação sôbre o mesmo, no todo e sem emendas.
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Após a fixação dessas normas, o Sr. Presidente colocou em discussão
as mesmas, e, em seguida em votação, tendo sido aprovadas pelo Plenário,
que instituiu regras especiais para a discussão e votação dèsse Projeto, de
adaptação da carta Mineira à Nova Constituição Federal, nas bases do men-
cionado Decreto-Lei n 9 216, de 27 de fevereiro de 1967, cujos princípios
foram, pois, aceitos e adotados pela Assembléia Legislativa de Minas.

O projeto encaminhado à Assembléia Legislativa, graças ao entendi-
mento acima, compõe-se de um texto elaborado por urna comissão especial,
nomeada pelo Governador do Estado de Minas Gerais e pelo Presidente
desta ('asa, integrada pelos seguintes membros, com as funções respectivas:

Senador Milton Campos . .	.	......	Presidente

Professor Amilcar de Castro ................... Vice-Presidente
Professor Raul Machado Horta .................. Relator Geral

Relatores parciais:

Professor Raul Machado Horta - Da organização do Estado: Disposi-
ções Preliminares: Competência do Estado: Competência dos municípios.

Secretário Raimundo Nonato de Castro - Sistema Tributário. Orça-
mento Fiscalização Financeira e Orçamentária e parte da Ordem Econômica
e Social.

Deputado Cícero l)umont Poder Legislativo
l)cputadolbrahimAbi-Ackel - Poder Executivo
Desembargador e Professor Amilcar de Castro - Poder Judiciário
Doutor José Diogo de Almeida Magalhães - Ministério Público
Deputado Bonifácio de Andrada Organização do Minicípio
Doutor Gustavo de Azevedo Branco - Direitos e Garantias Individuais
Professor e Reitor Gerson de Brito Meio Boson - Educação e Cultura.

( ) projeto vem acompanhado do relatório final da citada comissão, ela-
borado pelo professor Raul Machado Horta, no qual estão especificados os
princípios que orientaram a aludida Comissão, a conceituação da autonomia
estadual que se obedeceu e as diretrizes seguidas no tocante à organização
do Estado, à enumeração da sua competência legislativa, administrativa. tri-
hutána, à organização do município. além de várias normas programáticas e



disposições gerais e transitórias. O professor Raul Machado Horta focalizou
bem a tarefa da Comissão, quando menciona, na sua brilhante exposição,
que a adaptação impõe por isso uma tarefa de sistematização do texto, que
se fragmentou nas diversas leis Constitucionais (19 emendas), observadas as
novas disposições da Constituição Federal vigente. Como se vê, a adaptação
deve atender aos aspectos formais da distribuição, que se enlaçaram na esté-
tica constitucional com os aspectos materiais, vinculados à substancia das
regras Constitucionais Federais. Entendeu ainda a Comissão que seria possí-
vel acrescentar matéria nova, a título de sugestões, para que, no exercício da
adaptação e titularidades de Poder Constituinte de revisão, a egrégia Assem-
bléia possa eventualmente incorporar matéria nova que as circunstâncias re-
clamam, corno fê7, o Congresso Nacional ao elaborar a Constituição Federal
de 1967."

Quer dizer, o texto inclui: a) consolidação e sistematização das emen-
das aprovadas (Leis Constitucionais).

b) nova nomenclatura federal para OS institutos constitucionais, de

acôrdo com  Carta de 1967

d) matéria nova de modernização da Constituição Mineira.

A ('omissão Especial, nomeada pelo Presidente da Assembléia, com-
pota dos Srs. Deputados lhrahim Abi-Ackel, José Luiz Baccarini, Cícero
I)umont, Bonifácio de Andrada. José Raimundo, Jairo Magalhães, Paulino
Cícero, Amílcar Padovani, Emilio Haddad, Silvio Menicucci, Lúcio de Sou-
za Cruz, Valdir Melgaço, Demerval Pimenta Filho, Feliciano Oliveira e Luiz
Fernando Azevedo. em reunião do dia 14 de abril último, elegeu seu Presi-
dente o Deputado lbrairn Abi-Ackel e Vice-Presidente OS Deputados José
Luiz Baccarini e ('íccro Durnont, tendo sido designado o Deputado Bonifá-
cio de Andrada para seu Relator.

De acôrdo com as normas de tramitação especial aprovadas pelo plená-
rio, cumpre ao Relator-Geral dar parecer a respeito do projeto do Govêrno
em 72 horas, para ser levado à apreciação da Comissão e, conforme a sua
decisão. encaminhado ao Plenário para a discussão e votação, em bloco,
nesta fase preliminar.

Cumpre-nos, portanto, apreciar o projeto dentro do quadro constitucio-
nal que se apresenta para o constituinte estadual, com a nova Constituição
Federal de 24 de abril de 1967.
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2)0 PROJETO E SEUS DISPOSITIVOS

O projeto, encaminhado à Assembléia, está distribuído em cinco títu-
los, em vários capítulos, seções e em 234 artigos.

Título 1 - Da Organização do Estado - inicia-se no artigo 1 2 e termina
no artigo 194, compreendendo os seguintes capítulos:

Capítulo 1 - Disposições Preliminares.

Capítulo II - Da Competência do Estado.

Capítulo 111 - Da Competência dos Municípios.

Capítulo IV - Do Sistema Tributário.

Capítulo V - Do Poder Legislativo.

Capítulo VI - Do Poder Executivo.

Capítulo VII - Do Poder Judiciário.

Capítulo VIII - Da Organização do Município.

Título II - Dos Direitos e Garantias.

Título 111 - Da Ordem Econômica e Social - começa no artigo 196:

Titulo IV - Da Educação e da Cultura - inicia-se no artigo 207:

Título V - Das Disposições Gerais e Transitórias - começa no artigo 217.

A distribuição de tôda a matéria apresenta indiscutível superioridade
sôbre as Constituições Mineiras anteriores, e, em nosso entender, o projeto
permite ao legislador um conjunto de normas constitucionais que, no seu to-
do, apresentará uma conquista para o nosso Direito Constitucional, a ser en-
riquecido ainda com as emendas do Plenário.

No exame da matéria proposta, em cada assunto considerado de maior
importância, faremos uma apreciação resumida levando em conta o cenário
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constitucional vigente e o anterior, e destacaremos alguns elementos daquele
para, em seguida, nos referirmos ao projeto, nos seus dispositivos específi-
cos e em relação à Carta Estadual de 1947 e as que a precederam.

3) A COMPETÊNCIA ESTADUAL

Embora mantida a autonomia estadual, com tôdas as características
próprias da Federação, consagra-se no projeto um federalismo centralizado,
dando mais flexibilidade ao princípio da colaboração entre as três esferas do
poder público, fato êste assinalado na obra do Professor Raul Machado
Horta, como do federalismo cooperativo (A Autonomia do Estado-membro
no Direito Constitucional Brasileiro - Belo Horizonte - 1963).

Não há dispositivos vinculadores disciplinados, de forma prefixada,
dos elementos desta cooperação àquelas esferas, mas fica implícito, em todos
os artigos da Organização Nacional e também naqueles referentes à matéria
orçamentária, ao planejamento e às diretrizes programáticas da Constituição,
a presença desta técnica federalista como necessária à integração econômica
e ao desenvolvimento do país.

A tendência centralizadora da recente Carta Federal se acentua, sobre-
modo. Ora decepando as atribuições organizatórias do Estado-membro, ora
lhe subtraindo área da legislação supletiva que lhe pertencia, ora aumentan-
do a enumeração das normas centrais, OU fixando princípios estabelecidos
expressos e, finalmente, criando, entre outros, um mecanismo tributário
agressivo, sob o comando da União.

Afasta-se da concepção federalista de 1946 e 1934, embora mantenha o
sistema de distribuição de competência inaugurado com a Carta alemã de
WEIMAR de 1919. Abomina o dualismo de 1891, em que o Estado e a
União disputavam a supremacia local, quando não se chocavam, a exemplo
do que ocorreu com o Diploma Constitucional do Rio Grande do Sul.

De qualquer maneira, fica positivado que a doutrina da centralização,
transplantada para o flOSSO Direito Constitucional sob a inspiração da Carta
alemã de pós-guerra, 1919, adquiriu maior amplitude, restando às unidades
federativas uma lista acanhada de atribuições e de competências.



A autonomia estadual na Carta de 1967 não é de difícil análise e, cla-
ramente, estão nela expostas as normas do seu contôrn() e de sua fisionomia.

Além do artigo 10, que enumera os princípios obrigatórios que poderão
acarretar, caso não cumpridos, a intervenção federal, no artigo 13 acham-se
enumerados os princípios estabelecidos expressos. Esses dois tipos de nor-
mas são os seguintes:

1 - Princípios obrigatórios (artigo lO. item Vil):

a) forma republicana representativa:

b) temporariedade dos mandatos eletivos, limitada a duração déstes à
dos mandatos federais correspondentes:

c) proibição de reeleição de Governadores e de Prefeitos para o perío-
do imediato:

d) independência e harmonia dos P(>déres;

e) garantias do Poder Judiciário:

f) autonomia municipal:

g) prestação de contas da Administração.

II - Princípios estabelecidos expressos (artigo 13, itens de 1 a VII):

a) forma de investidura nos cargos eletivos;

b) POCCSS() legislativo;

c) elaboração orçamentária e a fiscalização orçamentária e linanceira,
inclusive a aplicação dos recursos recebidos da União e atribuídos aos Mu-
nicípios:

d) as normas relativas aos funcionários pi.íhlicos:

e) proibição de pagar a deputados estaduais mais de 213 dos subsídios
atribuídos aos deputados federais:
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f) A emissão de títulos da dívida pública fora dos limites estabelecidos
por lei federal.

Juntamente com os princípios indicados, a Constituição Federal destina
aos Estados outras regras imperativas a respeito da eleição do Governador e
Vice-Governador, sôbre a execução de serviços por funcionários de outras
esferas do Poder Público, segundo convênio com o Estado; sôbre as Polícias
Militares e Corpo de Bombeiros; sôbre a prestação de contas como condição
para nôvo auxilio financeiro (Parágrafos 22. 32 • 42 e 52 do artigo 13).

Os artigos 14. 15 e ló dispõem sôbre OS alicerces constitucionais, defi-
nindo sua autonomia, mencionando suas instituições e fixando limitações pa-
ra sua estrutura, de modo que a unidade federada fica, aí também, prêsa a
urna peça local. prèviamente ordenada e destinada à organização de Estado

O Sistema Tributário (art. l) e a Fiscalização Financeira adquirem um
mecanismo complexo Naquele, as antigas fronteiras das três esferas do Po-
der Público cedem a uma rêde de normas articuladas, de junção eficiente. fi-
cando OS instrumentos financeiros e fiscais do Município, do Estado e da
União com o predomínio desta última, sob técnicas e processos até há pouco
desconhecidos entre nós.

As vedações constantes do artigo 9'- se somam as vedações tributárias
do artigo 20. aplicando-se aos Estados e aos Municípios também.

A competência, portanto, do Estado para a auto-organização, sob as
condições mencionadas e referidas no artigo 13, com os podêres reservados
que lhe asseguram o parágrafo 1 do mesmo dispositivo, somadas à tarefa da
supletividade legislativa, segundo o que prevê o parágrafo 12 do artigo 8,
articulando com o item XVII e suas letras "c", "d", "e", "n", "q" e "v",
redunda tudo numa parca estrutura que permitirá ao legislador estadual, com
escassez de competência, elaborar a Constituição do Estado.

Sob o aspecto prático, para esta missão, o que interessa, de maneira
capital, ao constituinte é conhecer a sua área de ação, a faixa de competência
atribuída ao Poder de que participa, disciplinado pelos dispositivos aludidos.

Aquêle parágrafo do artigo 82 da Carta Federal nos permite compor a
norma de competência legislativa geral do Estado quando preceitua: 'res-
peitada a Lei Federal", a competência da União não exclui os Estados para
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legislar supletivamente sôbre as seguintes matérias: 1) normas gerais do Di-
reito Financeiro; de seguro e previdência social; de defesa e proteção da
saúde; de regime penitenciário (letra c); 2) produção e consumo (letra d); 3)
registros públicos e juntas comerciais (letra e): 4 - tráfego e trânsito nas vias
terrestres (letra n); 5 - diretrizes e bases da educação nacional; normas gerais
sôbre desportos (letra q); 6 - organização, efetivo, instrução, justiça e garan-
tias das polícias militares e condições gerais de sua convocação e mobiliza-
ção (letra v).

Em relação à Constituição de 1946, perdeu o Estado, no que diz res-
peito a esta lista de atribuições, o seguinte: incorporação dos silvícolas à
comunhão nacional: emigração e imigração, riquezas do subsolo; mineração;
metalurgia: águas; energia elétrica; florestas; caça e pesca; tráfego interesta-
dual; requisição de civis e militares em tempo de guerra, ficando ainda alte-
rado o que estava disposto na última Carta quanto às polícias militares que,
agora, se sujeitam às normas federais relativas à mobilização, na guerra ou
na paz, e à convocação para suas fileiras.

Ganhou, no entanto, o Estado a competência de legislar sôbre o "re-
gistro público e juntas comerciais" e sôbre "normas gerais de desportos",
estas últimas consistindo inovadora disposição, ignorada até agora pelo Di-
reito Constitucional Brasileiro. Ainda é de se observar que as Constituições
de 46 e 34 davam ao Estado, além da legislação supletiva, a legislação com-
plementar, e os textos respectivos, que se referiam a esta técnica de articula-
ção legislativa, não estavam, enfaticamente, presos aos têrmos expressos que
hoje encontramos no Diploma de 67, quando menciona "respeitada a Lei
Federal", como que reafirmando o que já se sabia afirmado.

É verdade que a nova Constituição Brasileira vai ao encontro da reali-
dade, das práticas até há pouco exercidas pelos governos federal e estadual,
aquêle aumentando, cada vez mais e de maneira vigorosa, a sua presença
dentro da Federação, e êstc principalmente por razões financeiras, integran-
do-se extraconstitucionaljsmo ao domínio da União.

O disposto, portanto, na Constituição de 67. nada mais significa que a
consagração, em dispositivo constitucional, daquilo que já existia como re-
sultante do comportamento submisso do Estado e da ação preponderante da
União, alargando dia a dia a sua esfera de atribuições. O fenômeno, comum
a vários povos, é acentuado por constitucionalistas eminentes de pensamento
moderno, porque representa uma tendência geral em todos os países que
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adotam esta forma de Estado, premidos por problemas econômicos internos,
e necessitando de instrumentos mais poderosos dentro da Nação, para alcan-
çarem o fortalecimento indispensável que o equilíbrio internacional está a
exigir de todos os países.

O professor Afonso Arinos, no seu "Curso de Direito Constitucional
Brasileiro", chega a afirmar que o federalismo pouco a pouco definhando
dentro da órbita de Direito Interno tende a assumir proporções curiosas e
múltiplas na órbita do Direito Internacional, através das técnicas de organi-
zações superestatais e da construção das Comunidades de Estados, ambas as
entidades se aproximando muito mais dos incipientes e enfraquecidos laços
confederativos. Garcia Pelayo, que chamou tais entidades de "semifederais"
examina com profundidade a questão (1)erecho Constitucional Comparado,
Madrid. Revista de Ocidente, 1953.)

4- A ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

O projeto do Governo do Estado, cm têrnios incisivos define a organi-
zação do Estado, indica, precisamente, as suas fronteiras, dá a lista da sua
competência, dispõe sôbre a ordem administrativa, respeitados OS manda-
mentos constitucionais da Federação.

Ao contrário da Constituição Estadual de 14 de julho de 1947, e ao
contrário da Constituição Mineira de 1935. o atual projeto fornece contribui-
ção estimável ao Direito Constitucional do País, com os dispositivos que lhe
integram o título primeiro. Aliás, curioso é verificar que, neste particular, se
aproxima muito da Constituição do Estado de Minas Gerais, de IS de julho
de 1891. Nesta há, da parte do constituinte, a preocupação de esclarecer. em
seus vários artigos, a área da autonomia estadual em relação à esfera da
União.

No capítulo das Disposições Preliminares, faz menção ao território do
Estado, aos princípios gerais referentes à sua autonomia, aos seus símbolos e
aos seus podêres. Assinala os bens físicos que compõem a sua existência
geográfica designa o nome da Capital e fixa a obrigatoriedade da divisão
das suas circunscrições administrativas em municípios e distritos.

Essas disposições necessárias à compreensão do Estado autônomo em
confronto com as Cartas de 1947 e 1935 mostram de início a superioridade
do projeto do Govêrno.
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Também nesta parte estão incluídas as disposições sôbre autonomia
municipal como peça organizatória do Estado em obediência ao mandamento
federal.

A competência administrativa e legislativa do Estado encontra-se tam-
bém aí, numa enumeração, facilitando um entendimento realista, porque de-
talhada e explícita a unidade federada dentro do atual contexto federal.

Quanto ao sistema tributário, o projeto obedece método positivo e níti-
do, como convém a matéria tão complexa. Os artigos se desdobram cm três
tipos de conceito tributário: o decorrente da decretação de impostos: o re-
sultante da participação do Estado na distribuição da arrecadação nacional,
através das cotas-partes; e o relativo às cobranças de taxas, cumprindo aqui
ressaltar a introdução, nêsse instituto, da prerrogativa expressa de se exigir a
contraprestação pelo exercício do Poder de Polícia.

No que se refere aos municípios, segue-se o mesmo critério. O capítulo
ainda contém disposições peculiares à nossa realidade fiscal, e vedações tri-
butárias, explicitamente indicadas.

Ficam com o Estado os impostos referentes: a) a transmissão de qual-
quer título, de bens imóveis (dentro de Certos limites): h) a operação relativa
à circulação de mercadorias, etc.; c) a circulação de mercadorias, na opera-
ção de distribuição ao consumidor final de lubrificantes e combustíveis lí-
quidos, etc..

Também lhe cabe o direito de cobrar taxas, contribuição de melhoria,
pedágio, outras rendas não tributáveis, etc...

Participará o Estado da distribuição: a) do produto (te arrecadação do
impôsto de rendas e proventos de qualquer natureza de acôrdo com a lei fe-
deral; h) das cotas-partes do impôsto federal sôbre lubrificantes e combustí-
veis líquidos e gasosos: sôbre produtos industrializados: sôbre energia elétri-
ca; sôbre minerais; e advindos de convênios de programas de investimento e
administração tributária; e, finalmente, daquele que se designa como com-
pensatória da área inundada por reservatórios. Esta matéria é regulada na
Constituição Federal pelos artigos 19, 24, 27 e 28. O projeto do Govêrno
disciplina, detalhadamente, a questão, no artigo 10 e seguintes.
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5)0 PODER LEGISLATIVO

O Poder Legislativo na atual Constituição não oferece, quanto à sua
organização, ângulos novos. Mas o processo legislativo, isto é, a tramitação
dos projetos, apresenta alterações substanciais em relação ao sistema consti-
tucional de 46, de 34 e de 91. Na verdade, as três primeiras Constituições
Republicanas, sem mencionar a de 37, que não foi aplicada, pouco se distin-
guem no tocante à elaboração das leis. Diferem apenas no "quorum" e na
mecânica da reforma constitucional, com pequenas distinções, porque são
fiéis às regras clássicas da produção legislativa.

O Presidencialismo e a técnica federalista dos norte-americanos, pro-
jetando-se sôbre o órgão parlamentar, transplantaram para a Carta de 91 um
processo legislativo que, mesmo mais tarde, sob a influência da Constituição
de Weimar, ainda não sofre modificações, quanto à iniciativa, quanto ao pra-
zo, quanto à concepção clássica do funcionamento do Poder, na sua tarefa
específica.

A Constituição de 37. que não chegou a ser experimentada, registrava
inovações quanto à iniciativa das leis, dando dominadora preponderância ao
Poder Executivo, titular de projetos e reformas constitucionais, inclusive
com direito de veto, prâticamente, sôbre estas.

A Carta de 1967, na linha dos Atos Institucionais da Revolução l)emo-
crática, inaugura a supremacia do Poder Executivo, no campo da iniciativa
das leis, eis que tudo o que propõe terá prazo fatal para apreciação e, uma
vez não apreciado, automàticamente, está aprovado.

Da estruturação dêste Poder pouco se acrescentou à norma anterior. O
Congresso Nacional, com novas atribuições, se reunirá mais frequentemente.

As imunidades parlamentares sofrem algumas modificações, no seu ân-
gulo adjetivo. Vencido o prazo de 90 dias, o pedido de licença para proces-
sar o representante do povo será incluído automaticamente na Ordem do Dia
e nesta permanecerá por 15 sessões, quando será considerada como concedi-
da se não tiver sido apreciada. Ao contrário da maioria absoluta da Consti-
tuição de 46, elevou-se o "quorum" para dois terços, para a Câmara declarar
a procedência de acusação contra o Presidente da República e Ministros de
Estado.
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De acôrdo com o art. 49. o Processo Legislativo federal compreende a
elaboração de: 1) Emenda à Constituição: 2) Leis complementares da Cons-
tituição. 3) Leis ordinárias; 4) Leis delegadas; 5) Decretos-leis; 6) Decre-
tos legislativos: 7) Resoluções.

A Constituição de 46 não conhecia as leis complementares como as
conceitua o nôvo Diploma Federal e, a não ser na fase parlamentarista, não
conheceu as leis delegadas. Os decretos-leis tiveram curso entre nós ao tem-
po do Estado Nôvo, aliás, Como solução discricionária, dentro do próprio
sistema. E agora, durante a fase dos Atos Institucionais, como normas legais,
emanadas excepcionalmente do Poder Constituinte Originário, exercido pelo
Presidente da República até IS de março dêste ano.

No que se refere ao Orçamento, a nova Carta Magna apresenta profun-
da alteração. São instituídos os orçamentos plurianuais de investimento,
proibidas as vinculações, fixado o processo especial da sua elaboração le-
gislativa. A Fiscalização Financeira e Orçamentária, ao lado do controle ex-
terno exercido pelo Congresso Nacional, com o auxilio do Tribunal de Con-
tas, oferece outra técnica, o chamado contrôle interno que se fará dentro da
própria administração, por órgãos controladores de amplo poder fiscalizador.
O projeto do Govêrno, como não poderia deixar de ser, curva-se aos impe-
rativos das normas centrais acima referidas. No que se refere à organização
do Poder Legislativo Estadual, mantém o monocameralismo, antiga solução
de 1947 e 1935, afastada a hipótese da Carta de 1891, quando o Estado co-
nheceu o Senado e a Câmara Estadual.

Adota, no tocante às imunidades, os mesmos princípios da Constituição
Federal, repetindo, cxpressamcnte, a regra da concessão de licença para pro-
cessar o representante do povo, uma vez vencido o prazo, não havendo deli-
beração a respeito. Fstabelcce. no seu artigo 37, a determinação de que o
subsídio do Deputado Estadual corresponderá a dois terços do que recebe o
Deputado Federal, fixado o quantum" no fim de cada legislatura

No artigo 41. enumeram-se as matérias de competência da Assembléia
Legislativa. os têrmos em que esta competência é exclusiva, consagrando
ainda outras atribuições surgidas da própria adaptação.

O processo legislativo constitui, assim, um dos pontos de maior im-
portância no próprio projeto porque disciplina o funcionamento do Estado na
produção das normas legais necessárias ao seu Govêrno. à sua administra-
ção, à sua vida econômica, social e política.
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No artigo 45, o primeiro da Seção III - Capítulo V do Título 1 do pro-
jeto - encontram-se os diversos tipos de normas legais que compreendem a
elaboração mencionada:

- Emenda à Constituição do Estado:

II - Leis complementares da Constituição:

III - Leis ordinárias:

IV - Leis Delegadas.

V - Resoluções.

Por imposição do art. 188. § l. da Constituição Federal, são vedados
aos Estados OS decretos-leis: a tradição parlamentar desconhece, entre nós, o
decreto legislativo O decreto-lei definido no art. 58 do Diploma Funda-
mental é um ato legislativo complexo em que cabe ao Congresso apenas a
sua aprovação ou rejeição, sem a tramitação peculiar do projeto-lei e, làgi-
camente. sem a processualística do veto, da sanção e da promulgação. Ele é
expedido, com lorça de lei, mas poderá ser rejeitado pelo Poder Legislativo.
1)á-se aí o inverso do projeto-lei, sem as peculiaridades dêste e sem o "vai e
volta" do veto.

A Constituição italiana atual - que é parlamentarista - consagra esta
técnica, porém com as maiores cautelas, apesar de o (iovêrno trazer consigo
a implícita delegação política do Parlamento. ('orno êlc se refere a proble-
mas, materialmente. de finanças públicas e de segurança nacional, não pode-
ria caber ao Estado o cometimento de expedi-lo sob o urgente interesse pú-
blico.

Ficam, pois, com a Unidade Federada, segundo o projeto, duas normas
legais praticamente ignoradas do nosso Direito ( 'institucional Estadual: as
Leis Complementares e as Leis Delegadas.

O processo da Emenda Constitucional, que se define no art. 46 do
Projeto do Governador, projeto do Texto Federal, possui flexibilidade qua-
se alarmante, tal o mecanismo simplificado e fácil que se apresenta ao legis-
lador para reforma da Lei Básica.
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A exemplo do que ocorre na Federação. dando às Assembléias Legis-
lativas a iniciativa de Projeto de Reforma Constitucional Federal, o artigo
aludido consagra a iniciativa partida das ('amaras Municipais. mantendo.
aliás, a tradição constitucional mineira

A inovação, entre nós. será a atribuição ao Chefe do Poder (ecutivo
de ter a iniciativa do Projeto de Reforma da Constituição

Os Atos Institucionais não deram, no plano dos hstados. esta compe-
tência ao governador, que agora a adquire, assumindo ainda aqui uma lide-
rança e comando, dentro da organização política federativa. nunca observa-
dos nas fases constitucionais de nosso passado político

A Reforma terá prazo de () dias para iramitação e duas ser'au ilS leu
mães em que será votada.

As Leis Complementares exigem o 'quorum (Ia maioria absoluta Peki
projeto se destinam estas. sobretudo. a oreanizaça() judiciária e a orianh/a-
çao municipal.

As Leis 1 )clegadas serão elaboradas pelo governador do Lsiado ou por
( 'omissão hstadual da \ssemhléia. proibindo-se a iranslerncia de compe-
tência quanto a materia que c relerir a organização dos Tribunais Estaduais
às garantias dos Magistrados e ainda ao ( )rçarncnto e quesR'cs tributarias

)s projetos de lei do ( io êrno lerao o prato de 45 dias ou de () dias
para serem votados pelo Poder Legislativo e, urna ve, não apreciados neste
interregno, serão considerados aprovados. transformando-se em lei ordinaria
Não se aplica, no entanto, o disposto no artigo, aos projetos de ( 'odilicaçao.
os quais terão rito especial

,A 5 Res luçoes 1 .egislativas sao norma'. leni'. de api' ciação e proniiiil
gaçao de orgaus da \sst'nihléia 1 egislatnva

No Projeto da ( 'onstituiçau. o ( )nçamento e a Fiscal iiaçao Financeira
obedecem as nonuas da ( t'nsi ntinição l'ederal druhi- se no entanto, ao 1 r
hunal de Contas uma posição de maior destaque. no Istado. que aquela que
lhe i reservada na Órbita lederal \lias as suas atribuições que se estendem
à àrea do município. o transformam numa entidade controladora de prol unda
int'lut'nicta na vida &Sçtaduil
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Certa disposição relacionada com a matéria constitui a nosso ver con-
tribuição ao Direito Constitucional, quando se reformula, sem ferir a norma
constitucional da Carta de 67, o contido no § 62 do seu art. 73. Ali adota-se
o princípio de se considerar insubsistente a impugnação partida do Tribunal
de Contas e dirigida ao Poder Legislativo, sóbre irregularidades ou ilegali-
dades de qualquer despesa, uma vez vencido o prazo de 30 dias sem a apre-
ciação parlamentar.

Pelo art. 78, § 12, do Projeto Mineiro, esta insubsistência, assim consi-
derada, por falta de apreciação no prazo legal, não ocorrerá, porque fica ex-
presso apenas que a Assembléia deve deliberar sobre a representação nos 30
dias mencionados. O silêncio do Poder Legislativo não irá, de forma alguma,
acarretar uma aprovação perigosa ou coonestar procedimentos dolosos, por-
ventura cometidos.

As Auditorias Financeiras e Orçamentárias, como entidade de contrôle
interno, são mencionadas para que sejam, em futuro próximo, criadas e de-
senvolvidas em lei, segundo o que prevê a Constituição Federal.

6) DO PODER EXECUTIVO

O Poder Executivo, com a Revolução de março de 64, no campo do
Direito Constitucional, foi o grande vitorioso. Nas reftrrnulações constitu-
cionais, passa a ter, dentro de nossa organização política, uni lugar de su-
premacia que não desequilibra o conceito democrático do regime, mas per-
mite ao Estado Nacional a eficiência, há muito desejada, na realização do
bem-estar coletivo. Tudo isto, graças aos novos instrumentos de que agora
dispõe, atraves do processo legislativo, rápido e eficaz, e dos instrumentos
financeiros que lhe são assegurados. E o Executivo moderno, segundo a li-
ção dos técnicos no assunto ("O Papel do Executivo no Estado Moderno" -
Ed. R.E.P. - J. Djoijevic e outros).

A Constituição de 46, com referência às relações do Poder Executivo e
do Legislativo, colocava-se com a de 34 e a de 1891, dentro de uni roteiro
clássico, apegado, exageradamente, às técnicas da separação, da indepen-
dência, afastando-se dos elementos de contrapêso conhecidos do regime de
govêrno parlamentar. A fase parlamentarista da República de 1946 nos per-
mitiu, embora em prazo escasso, praticar preceitos da lei delegada e da lei
complementar, comuns a êste sistema, mas infelizmente estranhos ao presi-
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dencialismo. ("Presidencialismo y Parlamentarismo en ei Brasil" - J. R. Va-
nossi - B. Aires).

Com o Executivo na Carta de 67, inaugura-se, cremos mesmo dentro
do Presidencialismo das Américas, um nôvo tipo de relações entre os dois
Podêres no Direito Constitucional pátrio.

As leis delegadas como instrumento constitucional serão usadas, pràti-
camente, pela primeira vez, no País.

Impõem-se, no entanto, as maiores cautelas por parte do legislador que
irá dar conteúdo legal a tais manifestações normativas, para que os propósi-
tos democráticos da Nova Carta não sejam distorcidos na sua execução per-
dendo a Constituição, se isto ocorrer, a substância tradicional do nosso di-
reito em que se consagra o princípio da representabilidade e das prerrogati-
vas do Poder Legislativo.

A justificativa para esta supremacia do Executivo está no elemento téc-
nico de que pode dispor e na contribuição que poderá emprestar para a feitu-
ra do projeto-lei, contando, de fato, com melhores possibilidades que o Po-
der Legislativo na feitura de certos projetos-leis de cunho eminentemente
administrativo.

Os imperativos econômicos e sociais de nosso tempo, os perigos ine-
rentes a certas mutações políticas, a extensão do território nacional, possui-
dor de verdadeiras ilhas sócio-econômicas, as peculiaridades da Amazônia, o
drama do Nordeste, as vastas dimensões do Brasil Central, de insignificante
índice demográfico, a potencialidade industrial do Sul, as riquezas do sub-
solo, enfim, a presença do espaço brasileiro, no concêrto das Nações, exige
um aparelho estatal com efetiva e pronta capacidade de govêrno.

Esta tarefa só poderá ser realizada através de um Poder Executivo for-
te, onde esta adjetivação não signifique autoritarismo, mas eficiência e pro-
dutividade nos negócios públicos, na segurança e na defesa nacionais. Por
isto é de se aprovar o que se introduz de revolucionário cm nossa organiza-
ção republicana, embora não houvesse necessidade, como determina a Cons-
tituição de 1967, de se exigir dos Estados que seguissem a mesma trilha, ao
dispor sôbre estruturação do seu Poder Executivo. Uma vez estabelecida a
norma, não há que se procurar outra solução. Cumpre ao constituinte mineiro
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marchar na mesma via, dando-se ao Executivo Estadual a competência equi-
valente, em sua área, à do titular federal.

Manteve-se, assim, o Governador sob o símile do Presidente da Repú-
blica, com o mesmo rol de atribuições legislativas, e submisso a urna respon-
sabilidade semelhante à do Chefe do Executivo Nacional.

No tocante ao cnmc de responsabilidade, o Projeto de Constituição re-
produi pràticamente o mesmo processo da ('azia de 1947, que por sua vez é
semelhante ao que instituiu a Constituição de 1935. Mas se afasta êle destas
duas Cartas quando, com razão. nau) conceitua a figura dêste delito político,
que é matéria federal, imprópria, poittnto, no texto constitucional do Estado.

)s Secretários do l'stado têm no projeto o tratamento análogo que a
Constituição Federal dá aos Ministros, guardadas as proporções alterada
certa disciplina.

Repete-se a obrigação, que lhes é imposta, de comparecer à Assembleia
Legislativa, quando convocados, sob pena de crime de responsabilidade. Fa-
culta-se-lhes o comparecimento. a Juízo dêles nos outros casos.

7) DA S1 ;t !RAN(\ It IBLICA

A ('azia Federal de 67 cria, pelo art. item VII, a polícia federal.
com amplas finalidades, que dizem respeito aos serviços de policiamento jua-
rítimo, aéreo, e de tronteiras: repressão ao tráfico de entorpecentes: a apura-
ção de infrações penais contra a segurança nacional, a ordem política e so-
cial ou em detrimento de bens, serviços e interêsses da União, assim como
outras infrações, cuja prática tenha repercussão interestadual e exija repres-
são uniforme, segundo se dispuser em lei: e a censura de diversão pública.

art. 89 daquela Carta. trata da Segurança Nacional, imputando a toda
pessoa, natural ou jurídica, responsabilidade pela mesma, nos limites defini-
dos em lei,

No ari. 13. § 4'. preceitua-se que as Polícias Militares, instituídas para
a manutenção da ordem e segurança interna, nos Estados, nos territórios e
no Distrito Federal e os Corpos de Bombeiros militares são consideradas
fôrças auxiliares, reserva do Exército. e, finalmente, no art. '. item XVII,
letra \ assegura à União a prerrogativa de legislar sõbre organização. efeti-



vos, instrução, justiça, convocação, mobilização e garantia das polícias mi-
litares.

Verifica-se, pelos dispositivos citados, que a nova Constituição quer,
de fato, dar ao Poder Central uma plena ingerência nos assuntos policiais, fi-
cando à mercê do arbítrio da União estabelecer os limites e as fronteiras da
ação federal, nesse setor. Compreende-se bem que a dimensão do território e
as repercussões nêle das crises internacionais, hoje, em permanente
efervescência, exigem do govêrno federal uma atividade mais eficaz e, so-
bretudo, pronta e urgente nos momentos críticos ou difíceis.

Não se podem negas à Federação as prerrogativas implícitas que lhe
delega a comunidade nacional para sua defesa e para sua segurança. E na
medida em que os riscos e perigos se apresentarem, desta ou daquela manei-
ra, proporcionalmente aos mesmos, há de se aparelhar a Administração Na-
cional para garantir a unidade e a independência do País. A preservação do
bem comum, segundo os imperativos mais fortes da Nacionalidade, justifi-
ca, na conjuntura em que vivemos, as precauções que se encontram na atual
Cana, ao ioniular tais dispositivos.

A verdade é que a Constituição de 46 e a de 34, apesar dos ensina-
mentos que deveriam absorver das crises da velha República, não otrcceram
um esquema promissor. mas, ao contrário, apresentavam, no tratamento des-
tas questões, certa vacilação, indecisão e até deficiência. Neste particular
não se deve mencionas a Constituição de 1891, onde a ausência e a lacuna
sôbre tais qucstoês. pràticamente remetidas aos podêres residuais dos Esta-
dos, criavam uma grave situação de insegurança nacional, não se desinte-
grando a Nação por obra da Providência que nos forneceu alguns líderes de
enérgico zêlo político.

O Projeto do Ciovêrno, em têrmos claros, dispõe sôbre a segurança pú-
blica, ressaltando, primeiramente, a Polícia Militar como instituição pcnhia-
nente, organizada, com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade su-
prema do Governador do Estado, a qual se destina a manter, na forma da lei,
a ordem e a segurança interna, considerada fôrça auxiliar do Exército. Atem
da gloriosa corporação, mencionam-se, no texto, a Polícia Civil, a Guarda
Civil e. finalmente, o Corpo de Bombeiros, integrado no quadro da primeira,
todos também com serviços a Minas.
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Com o decreto-lei federal, de recente publicação, as Polícias Militares,
em todo o País, passam a ter um regime, hierárquico e disciplinar, padroni-
zado nos moldes das Fôrças Armadas. Êste diploma legal dá novas dimen-
sões às Polícias ao integrar essas corporações na estrutura nacional das fôr-
ças militares de forma efetiva. Desde que haja, realmente, a exata compreen-
são sôbre o valor e a importância do soldado-policial e, por outro lado, uma
visão mais realista do problema da Segurança Nacional por parte do milicia-
no, realizadas algumas acomodações administrativas, o citado Decreto será
útil e benéfico ao complexo militar do País. O Projeto do Govêmo não igno-
ra os seus têrmos.

8) DO FUNCIONALISMO PÚBLICO

Com a Constituição de 1967, o Funcionalismo Público recebe um es-
tatuto administrativo nacional, e as normas que lhe dizem respeito não ape-
nas vão projetar-se no Estado, mas se alargam até o município, e os seus
princípios constitucionais se expandem e abarcam, nas suas prescrições, o
servidor do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Estas regras gerais de
administração de pessoal, com repercussões abrangentes, em todos os seto-
res do Estado Federal, quer nas três esferas, quer nos Três Podêres, ficam
evidenciadas pelo art. 106, do nôvo Diploma Federal, quando reza, taxati-
vamente, que "aplica-se aos funcionários dos Podêres Legislativo e Judiciá-
rio, assim como aos dos Estados, Municípios, Distrito Federal e territórios, o
disposto nesta Seção, inclusive, no que couber, os sistemas de classificação
e níveis de vencimentos dos cargos do serviço do respectivo Poder Executi-
vo, ficando-lhes vedadas as vinculações e equiparações de qualquer nature-
za". O § 12 dêste artigo reza que os demais setores do serviço público, a
exemplo do Executivo, só podem admitir servidores mediante concurso pú-
blico, não se admitindo outra forma de investidura.

A experiência brasileira das Constituições de 46 e 34 e mesmo a de 91,
quanto ao Serviço Público de Pessoal, permitiu excessos e deficiências para
não dizer situações, às vêzes, escusas. A atual Carta formula, assim, com ba-
se no ensinamento dêste passado, regras eficazes de combate ao chamado
"empreguismo", ao "protecionismo", criando técnicas que, se trazem consi-
go alguns aspectos antifederativos, adquirem plena justificativa nas cautelas
que proporcionam ao interêsse público.

Com exceção das nomeações para postos político-administrativos (Mi-
nistros, Embaixadores, etc.), para o exerci'cio de altos cargos judiciários, pa-

83



ra cargos em comissão ou funções de confiança, para o serviço militar, a
Constituição de 1967, segundo o que preceitua a sua Seção VII. art. 95 e se-
guintes, só permite a admissão ou convocação para o serviço público, no
Município, no Estado e na União, ou nos respectivos Podêres, mediante duas
hipóteses: a) aquela prevista no art. 95, § l, que institucionaliza o ingresso
na administração através do concurso público de provas e títulos, e b) a ou-
tra forma, a do art. 104, que em certos casos permite o contrato, de acôrdo
com a legislação trabalhista, para atividades temporárias de serviço de obras
ou para funções de natureza técnica ou especializada.

Desaparecem, assim, tôdas as outras espécies de investidura, que per-
mitiam, nos três Podêres e nas três esferas, o ingresso de servidores sem o
mínimo de exigência legal a preservar o interêsse da Administração e o prin-
cípio do mérito.

Também, nesta Seção, a Constituição Federal regula a acumulação,
permitindo-se a de juiz com um cargo de professor: a de dois cargos de pro-
fessor; a de um cargo de professor com outro técnico ou científico: a de dois
cargos privativos de médico.

Consideram-se vitalícios os magistrados e os Ministros do Tribunal de
Contas, e são estáveis, após dois anos, os luncionários nomeados por con-
curso. A aposentadoria se dará por invalidez, compulsàriamente. aos 70 anos
de idade; voluntàriamente, após 35 anos de serviço, abrindo-se larga exceção
nesta última, para reduzir o prazo para 30 anos, quando se tratar de mulher
servidora pública e ainda permitindo-se a redução da aposentadoria compul-
sória e facultativa, segundo a natureza especial do serviço Enquanto durar
o mandato, o funcionário público ficará afastado do exercício do cargo e só
por antiguidade poderá ser promovido, contando-se-lhe o tempo de serviço
apenas para promoção e para aposentadoria, é a norma legal para o servidor
público eleito deputado, senador ou para postos do Executivo

No entanto, êste afastamento se destina como norma imperativa ao lun-
cionárl(> ou servidor que fôr exercer mandato eletivo federal ou estadual

Observa-se, portanto, que a nova Constituição é muito mais rígida e
eficiente, nas disposições referentes ao serviço público de pessoal, que as
anteriores, ditando normas auto-aplicáveis e de objetivos profundos. dentro
da realidade administrativa do Estado. em qualquer dos seus setores



O Projeto do Govêrno não podia se afastar das exigências da Consti-
tuição Federal e consagra, claramente, nos seus dispositivos, tôdas aquelas
técnicas de administração de pessoal adotadas naquele diploma. Oferece, a
par, algumas contribuições ditadas pela experiência do serviço público esta-
dual. E, em face do texto da Lei fundamental, encontrou caminhos para
afirmação da autonomia estadual. A investidura por concurso público e a
contratação de servidores temporários para obras ou para funções técnicas,
estão, ali, estabelecidas. A acumulação, como foi definida, se reproduz ao
lado da proibição de vinculação ou equiparação de qualquer natureza, para
efeito de remuneração de pessoal de serviço público. O artigo que se refere
a aposentadoria contém um dispositivo que evidencia a tendência para o
alargamento, neste setor, da competência estadual. Reza o § 22 do art. 107
do Projeto que, "atendendo a natureza especial do serviço, a lei estadual po-
derá reduzir os limites de idade e de tempo de serviço, nunca inferiores a 65
e 25 anos, respectivamente, para aposentadoria compulsória e facultativa,
com as vantagens..." etc. Adota, assim, o Projeto uma interpretação do texto
federal, que confere ao Estado, nesse caso, e dentro daqueles limites, a atri-
buição de fixar a época da aposentadoria do servidor, quando se referir ao
serviço de natureza especial.

Direitos que a Constituição Federal, explícita ou implicitamente, asse-
gura aos servidores foram enumerados e acrescidos de dispositivos admi-
nistrativos, no projeto do Govêmo, através do seu art. 110 e seguintes, que
os indicam e disciplinam.

No art. 113 consagra-se o princípio da unidade do serviço público na
Federação, ao se repetir, expressamente, o mandamento da Carta Federal que
determina a aplicação das normas de administração de pessoal do Executivo
em tudo que se referir aos servidores dos municípios e dos Podêres Legisla-
tivo e Judiciário. Acrescenta-se, aliás, para reforçar essa unidade do serviço
público, o disposto no § 52 do art. 103, que faz ressurgir, através desta nor-
ma constitucional, o preceito da paridade dos servidores dos três Podêres do
Estado, estabelecido no Ato Institucional n2 2 e implícito na Constituição de
1967.

Ao lado das providências mencionadas pelo art. 115, cria o Projeto de
Constituição uma instituição nova, destinada ao aprimoramento do serviço
público: O Conselho de Administração do Pessoal, com a competência para
apreciar questões ligadas aos servidores públicos estaduais, permitindo-se
sempre, de suas decisões, recursos para o Governador do Estado. O projeto,
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portanto, registra as imposições da Carta Federal e enriquece o sistema de
pessoal com algumas disposições não mencionadas na atual Constituição do
Brasil.

9) DO PODER JUDICIÁRIO

O Poder Judiciário, nesta Constituição, em vigor, consolida dispositi-
vos dos Atos Institucionais e de Emendas à Carta de 46, além de introduzir
algumas regras jurídicas na sua organização.

Além de manter os atuais Tribunais da nossa estrutura judiciária, dis-
põe sôbre os juízes federais, órgãos novos do poder. Também inclui o Mi-
nisterio Público, ao contrário do que estabelecia a Carta de 46 no título re-
servado ao judiciário.

O Supremo Tribunal Federal, a mais alta Côrte de julgamento, obtém
outras atribuições consideráveis com a nova Carta Magna. A primeira é do
art. 114, letra j, que lhe consigna a prerrogativa de declarar afinal a suspen-
são dos direitos políticos: a segunda, no mesmo artigo, letra 1, que autoriza o
seu plenário a declarar, em tese, a inconstitucionalidade de leis e de atos
normativos federais ou estaduais se provocados por representação do Procu-
rador-Geral da República.

A esses dois dispositivos se soma outro, o do art. 115, parágrafo único,
que, pràticamente, vaie como competência legislativa, no campo processual.
Pelo dispositivo poderá o Regimento Interno do Supremo conter regras pro-
cessuais sôbre a competência do seu plenário, além dos casos previstos no
art. 114, n2 1, letras a, h, c, d, i, j ou 1. Também poderá dispor sôbre a com-
petência das turmas, sôbre a composição delas, e disciplinar o processo e
o julgamento dos feitos de sua competência originária ou de recurso. Final-
mente lhe cabe ainda dispor sôbre a competência do seu Presidente para
conceder "exequatur" a cartas rogatórias. Largamente enriquecido, o Su-
premo Tribunal Federal se fortalece com a atual Constituição, ora como ór-
gão político, na mais alta acepção do têrmo, ora como Plenário julgador.

Os Tribunais de Recursos, os Juízes Federais, os Tribunais e Juizes
militares, os Tribunais e Juízos Eleitorais, os Juízos e Tribunais do Trabalho
completam a organização federal da Justiça que, ao lado do Ministério Pú-
blico, funcionarão compondo um todo através do qual se processará a mani-
festação judiciária da União na sua atividade julgadora e na missão de defesa
da sociedade.
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Para o constituinte estadual é a Seção VIII do Título 1 - que se abre
com o art. 136 da Constituição Federal - o ponto de partida para a compe-
tência Judiciária dos Estados.

A Justiça dos Estados tem aí, através de quatro itens e vários parágra-
fos, os alicerces da sua construção.

Pouco ou nada se introduziu neste setor constitucional.

A referência a juízes togados, com investidura limitada no tempo, os
quais terão competência para julgamento de casos de pequeno valôr podendo
substituir juízes vitalícios e, ainda, a juízes de paz temporários, é a homena-
gem a velhas instituições menores das pequenas comunidades, reminiscên-
cias das raízes coloniais do nosso direito. Pouco valem para a justiça, mas
muito representam para a sociologia do OOSSO interior.

O § 52 do art. 36 mantém o prazo de 5 anos para a vigência da organi-
zação judiciária dos Estados, ressalvada a iniciativa do Tribunal de Justiça
para modificá-la.

O Projeto do Govêrno também pouco inova, no Estado, mas expande
os dispositivos constitucionais sôbre a justiça. O Conselho Superior da Ma-
gistratura, anteriormente mencionado como Conselho Disciplinar da Justiça,
apresenta-se com a composição alterada, desfalcado da representação elas-
sista dos advogados e do Ministério Público, para se transformar num órgão
de peculiares proporções na administração judiciária.

O Tribunal de Alçada, que não fôra previsto na Constituição de 1947,
torna-se instituição constitucional, admitindo também o texto a existência do
Tribunalde Justiça Militar.

A Constituição de 1947 e a de 1935 permitiram uma desordenada polí-
tica judiciária, dentro do Estado, fabricando-se comarcas ao arrepio das
normas legais e multiplicando-se, assim, os órgãos judiciários em regiões
pouco acessíveis e de todo insuficientes para o seu funcionamento.

O projeto, sabiamente no art. 135, após mencionar a inalterabilidade da
divisão e organização judiciária dentro de cinco anos, reza que, para a cria-
ção de comarcas, exigir-se-ão requisitos estabelecidos em Lei Complemen-
tar. E mais adiante, no art. 136, preceituou que a criação, classificação, su-
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pressão, anexação, modificação territorial ou mudança de sede de comarca
só poderão ser efetivados depois da aprovação do Tribunal, mediante ins-
pecção pessoal do Corregedor. Cria-se, desta forma, um mecanismo eficien-
te, insuspeito, imparcial, afastado das pressões político-partidárias, para veri-
ficação e apuração da existência ou não daqueles requisitos sem o que ni() se
logrará a instalação da circunscrição judiciária.

Tomando a organização judiciária poduto de Lei Complementar, adota
o projeto preceito de significativo valôr para a estabilidade das instituições
judiciárias, dentro do Estado. Outras providências são disciplinadas no pro-
jeto. Extingue-se em definitivo o juizado municipal e determina-se que OS

servidores da Justiça, na primeira instância, fiquem subordinados ao Tribu-
nal. A assistência judiciária é focalizada exigindo-se o seu funcionamento
nas Comarcas. Além do sentido social e humano da medida o Projeto con-
cretiza, na regra fundamental do Estado, o disposto na Carta Federal, que as-
segura, como direito básico, esta assistência, segundo o Título II, o da De-
claração de Direitos, art. 150, § 32, da Constituição do Brasil.

10) DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público, na Constituição de 1967. não apresenta nenhuma
modificação em confronto com a Carta de 46. O Projeto do Govêrno do Es-
tado também POUCO altera, neste particular.

Instituiu-se, corno entidade constitucional, o Conselho Superior do Mi-
nistério Público, com missão própria, referente ao ingresso à promoção e a
própria atividade dos representantes do órgão, nas comarcas. E é alterado,
substancialmente, o critério de escôlha do Chefe da Instituição, que passa a
ser recrutado nos seus próprios quadros de servidores.

Pela Constituição de 1947. cm Minas Gerais, o Procurador-Geral do
Estado, a exemplo do que ocorria - e ainda ocorre - na União, é escolhido
entre bacharéis em Direito, de notório saber jurídico e idoneidade moral.
øm mais de 35 anos e lO de prática forense, nomeado pelo Governador do

Estado, com a aprovação prévia da Assembléia. Este processo de nomeação
da Carta de 47, que é praticamente uma reprodução do disposto na Consti-
tuição Federal de 67 e na Constituição de 46. foi profundamente modificado.
no Projeto do Govêrno do Estado. Agora, pelo Projeto o Procurador-Geral,
segundo o art. 143, passa a ser nomeado, em comissão, pelo Chefe do Exe-



cutivo, com prévia aprovação da Assembléia, mas escolhido o titular no li-
mitado círculo dos Procuradores do Estado. Restringe-se a área da escolha.

Autoridades na matéria têm criticado, com energia, esta norma de in-
vestidura que se afasta da legislação tradicional, dos preceitos constitucio-
nais anteriores, embora encontre ela exemplos em outros Estados da Federa-
ção. O argumento é de que ficaria o Ministério Público fechado pelos seus
titulares, perdendo o Poder Executivo as prerrogativas de que dispunha de
escolha do chefe dêste destacado setor do Estado.

Mas se contraditou tal tese com aquela outra de que o Ministério Públi-
co precisa, realmente, de mais independência para realizar a tarefa que se lhe
impõe no Estado, n() só compondo, como peça processual, o desdobramento
das lides judiciárias, mas também exercendo a função fiscalizadora de de-
núncia contra atos que muitas vêzcs podem ser praticados por elementos vin-
culados aos mais altos escalões do próprio Govêrno.

A verdade é que houve, na evolução desta instituição, um desloca-
mento ou desvio do papel específico que lhe deve caber dentro da comuni-
dade [x)lítica hodierna. A princípio êle era o representante da ('orna para
apontar, Junto dos Tribunais, os criminosos. Depois se transformou no repre-
sentante do titular do Executivo republicano para defender OS interêsses do
Estado.

lnlelizmcnte. o Ministério Público, entre nós. não alcançou a emanci-
pação desejada. leni ficado êle prêso aos critérios e conveniências do Go-
vernante, distanciando-se da mais ampla função tiscalitadora, Ultimamente,
só nos meios Judiciários encontra certa independência, o que deveria ser o
apanágio permanente de sua ação institucional. Impõe-se a reforma federal
do Ministério Público para que possa vigiar, apontar, denunciar, levar às pe-
nas da Justiça todo aquêle que pratique atos contrários às leis, inclusive os
próprios agentes dos Poderes do Estado, em qualquer de suas esferas.

Se tivemos dúvidas, a princípio, a respeito da disposição inovadora que
o projeto consagra no tocante à investidura do Procurador-Geral, agora es-
tamos convencidos, depois de melhor reflexão, de que se impõe um passo,
pequeno que sela, nêste sentido da sua emancipação institucional, para que
exerça o papel que é hoje lacuna no Estado Brasileiro e possa, assim, denun-
ciar não só certo tipo de infrações legais, mas tôda e qualquer uma, sem en-
traves e obstáculos.



li) DO MUNICÍPIO

O município, após a Constituição do Império de 1824, aparece como
circunscrição administrativa, através da Lei de 12 de outubro de 1828, que
lhe deu normas de organização e de funcionamento.

No Império, e mais ainda durante a fase Colonial, foi o município o
esteio, a base político-administrativa em que se sustenta a organização na-
cional. A Independência se fêi graças aos levantes das Câmaras locais, des-
tacando-se a do Rio, a de São Paulo, a de Ouro Preto e Salvador. O Fico
nasceu no Senado da Câmara Carioca. Daí, a importância daquele diploma
legal, para a época.

Essa lei que organiza no Brasil emancipado o município vai perdurar
nos seus elementos substanciais ainda hoje, como ontem. Na I República. o
município guarda, pràticamcnte, as características que lhe deu o Primeiro
Reinado.

A República. em 1891, eleva a estrutura municipal para as linhas da
Constituição, no seu ari 68. com o título "í)o município' Mas, se está
mencionada ali a sua autonomia, não vai ela adquirir, de maneira 1)lCI. a
sua concretização na legislação dos Estados.

A Carta Mineira de 151(61891 de fato abre para o município o Título II
e, através de Vários artigos, cuida dos princípios da sua organização, da es-
trutura das Câmaras Municipais. do seu orçamento e de outras questões liga-
das à sua existência.

Conclui-se, porém, que, apesar do texto da Cana Magna consagrar a
autonomia municipal em 1891. ela depende de definição do Estado e fica as-
sim submissa às tendências do Constituinte estadual.

Em 1934, já a matéria passa a ter tratamento diverso porque a Consti-
tuição, no seu art. 13, não SOS menciona e assegura a autonomia, mas ainda
indica em três itens os requisitos, as características do ente autônomo, ou
seja, a eletividade dos seus dirigentes, a decretação dos seus tributos e arre-
cadação das suas rendas e, finalmente, a organização dos serviços de sua
competência. Abre exceção para os municípios da capital e das estâncias hi-
drominerais, cujo titular poderá ser de nomeação do (iovernador do Estado.
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Ainda essa Constituição dispõe sôbre órgãos de fiscalização das finan-
ças do município e de assistência técnica, o que seria facultado ao Estado
criar, como ainda prevê a intervenção nos municípios, a fim de regularizar as
finanças, em virtude de impontualidade dos serviços de empréstimos, garan-
tidos pelo Estado, ou falta de pagamento de sua dívida fundada por 2 anos
consecutivos.

Adquire, assim, a autonomia munici pal uma definição mais larga e, ao
mesmo tempo, mais clara, apontando elementos indispensáveis que os Esta-
dos, as suas leis magnas e os dispositivos de organização municipal não po-
derão ignorar.

Em 46, a Constituição dá tratamento à autonomia municipal no art. 28,
repetindo na prática o disposto no art. 13 da Constituição de 34. Faz também
referência a um órgão de assistência técnica e fixa outro tipo de município
que foge à regra inicial de autonomia municipal, com a nomeação do Pre-
feito, aquéle que fôr considerado base ou pôrto militar de importância para a
defesa externa do País

No art. 23, São indicadas as mesmas hipóteses da Constituição de 34
para intervenção no município, e, no art. 29, são disciplinados os tributos lo-
cais, a exemplo do que faz a Constituição de 34 no § 2 do ari. 3.

Pelo art. 22. a Constituição de 46 permite aos Estados fiscalizar, atra-
vés do que dispuser as Constituições Estaduais, a vida financeira das unida-
des municipais.

Com a Lei de Organização Municipal de n 28. em Minas, se estrutu-
rou, nestes últimos 20 anos, a vida municipal.

Não contém a nossa Carta Estadual, de forma metódica e funcional, os
mandamentos ordenadores, que eram de se esperar, de disciplina do municí-
pio mineiro.

No art. 78 da nossa Constituição e nos seguintes, até o 103, distri-
buem-se artigos que não obedecem a um desdobramento lógico, o que difi-
culta ao intérprete a compreensão das instituições municipais. Como afirma o
Prof. Raul Machado Horta, ocorreu um processo de 'desconstitucionaliza-
ção" da norma básica, "com alargamento do campo da legislação ordinária
em detrimento da regra constitucional".
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A Constituição de 1935 dá ao assunto um tratamento mais adequado.

No atual Projeto do Govêrno, as diretrizes adotadas se afastam da con-
cepção restrita e concisa. Dá-se à organização municipal, segundo o que se
entende de melhor conveniência, mais pormenorizada disposição, tendo em
vista precisar, definir e compor, dentro da própria Carta Básica, a fisionomia
da unidade municipal.

Pretende-se configurar uma hierarquia de normas que, pouco a pouco,
partindo da Constituição Federal até as regras da organização municipal, em
Lei Complementar do Estado, possa formar urna pirâmide harmoniosa, que,
tendo seu vértice nas linhas constitucionais da Federação, venha assentar a
sua base na área local, de maneira que se possa edificar o município cm
construção sólida e duradoura.

Como ocorria no sistema de 46, entre nós, na Constituição da Repúbli-
ca, estavam as linhas mestras da autonomia local. Na Constituição Estadual,
mal distribuídas as pedras de um segundo alicerce, deu-se um crescimento
anormal na legislação ordinária, dificultando tudo isso a melhor compreen-
são da instituição municipal.

A verdade é que a Constituição de 1967 abre novas perspectivas para o
município brasileiro. A atenção que lhe devota a Carta Magna é digna de
aplausos, porque procura, justamente, nos seus aspectos basilares, defen-
dê-lo e preservá-lo dos desvios comuns, das distorções costumeiras, que o
têm sacrificado em todo o País, impedindo o seu natural desenvolvimento. A
criação desordenada e imprudente, sem fundamento legal, de municípios
pelo País afora; a monotonia da sua estrutura padronizada, pràticamente
idêntica em todos os Estados; a improcedente defesa da autonomia munici-
pal, no que diz respeito à administração financeira, com prejuizos para a li-
sura das contas e aplicação de seus recursos; as deficientes prestações de
contas do Govêrno local; os elevados níveis da remuneração dos vereadores
em muitos pontos do País: a complexidade dos problemas de govêrno nas
grandes áreas metropolitanas: as necessidade da associação de municípios
para, em conjunto, explorar serviços de interêsse comum, tôdas essas ques-
tões encontram, na atual Carta Magna, diretrizes seguras para as respectivas
soluções.

Pelo art. 14, a lei complementar federal terá faculdades de fixar OS re-
quisitos mínimos de população e renda pública e a forma de consulta prévia
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às populações locais para criação dos novos municípios. Pelo art. 15, a or-
ganização municipal poderá variar, tendo em vista as peculiaridades locais,
entendendo-se que o distrito será a unidade administrativa em que se dividirá
o município.

A autonomia municipal consagrada no art. 16 do nôvo Diploma Federal
é muito mais ampla na sua conceituação e característica que aquela definida
na Constituição de 1946, na de 1934 e na de 1891. Além de manter como
elemento de sua substância a eleição dos dirigentes municipais, a auto-admi-
nistração no que concerne ao seu peculiar interêsse, especialmente quanto à
organização dos serviços públicos locais, menciona, como sua prerrogativa,
a decretação e arrecadação dos tributos de sua competência. Inclui, porém,
de forma taxativa, o princípio da obrigatoriedade da prestação de contas e
publicação de balancetes nos prazos fixados em lei estadual. E curiosa esta
norma que, introduzida em nosso Direito Constitucional, torna-se garantia
não apenas de uma defesa dos interêsses municipais, contra as pressões por-
ventura existentes por parte de outros órgãos do Poder Público, mas ainda
constitui-se elemento preservador do bom andamento da coisa pública, atra-
vés de obrigatória prestação ao povo das contas da administração municipal.

A autonomia adquire, assim, nova fôrça democratizadora e dinâmica,
pois o que se quer é que, na própria comunidade municipal, possam seus
membros exigir dos dirigentes a publicação dos atos do Govêmo financeiro.
E êsse ângulo, que se propõe enfático, vai ainda se projetar em outro insti-
tuto constitucional da organização municipal: a intervenção que o Estado
pode promover no município. Na Constituição de 67, a técnica da interven-
ção consagra, a exemplo das Constituições de 46 e 34, além das hipóteses de
impontualidade no pagamento de empréstimos garantidos pelo Estado e da
falta de pagamento por parte do Município, por dois anos consecutivos, de
sua dívida fundada, uma outra hipótese de intervenção, justamente aquela
que se verifica "quando a administração não presta contas a que esteja obri-
gada na forma da lei estadual".

Este ordenamento, contendo remédio tão vigoroso para castigar o go-
vêrno municipal que não preste contas ao povo, evidencia as práticas finan-
ceiras e orçamentárias da comunidade local.

Ao lado destas providências para organização da comuna brasileira, o §
12 do art. 16, ao contrário de facultar ao Estado, torna imperativa a nomea-
ção do Prefeito das Capitais, dos municípios considerados estâncias hidro-
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minerais por lei estadual e daqueles outros declarados de interêsse da segu-
rança nacional.

A experiência da plena autonomia nesse tipo de municipalidade levou o
legislador federal a uma solução diversa, a da semi-autonomia, em que o ti-
tular do Govêrno local passa a ser o delegado do Estado, preservando-se, no
entanto, a Câmara Municipal, através dos processos normais de eleição e
composição.

O § 22 do art. 16 transfere para a lei complementar federal os limites e
critérios referentes à remuneração de vereadores dos municípios de mais de
cem mil habitantes.

A intervenção nos municípios haverá de ser disciplinada pela Consti-
tuição do Estado.

O art. 157, no seu § lO (dez), acena para uma perspectiva singular no
tocante às chamadas áreas metropolitanas, permitindo-se aí uma revolução
administrativa, que ultrapassará as fronteiras da autonomia municipal e, de
certa maneira, até mesmo da autonomia estadual.

O objetivo é criar governos e técnicas de planejamento nas grandes
áreas urbanas que envolvem um ou mais municípios, dentro do mesmo ou de
mais de um Estado, para fazer face aos imperativos econômicos e sociais das
grandes aglomerações urbanas, hoje sem adequados aparelhos de administra-
ção.

Ao lado destas soluções singulares e anômalas na tradição do Direito
Municipal Brasileiro, mas que se impõem como dado nôvo de uma realidade
com traços de dinamismo político-econômico. a Constituição de 1967 acena
para as unidades municipais, com outra meta, até agora não mencionada no
Direito Constitucional Federal: a associação dos municípios, através de con-
vênios, para realização de obras ou exploração de serviços públicos de inte-
rêsse comum, que terá que ser aprovada pelas respectivas Camaras Munici-
pais, segundo o que reza o § 42 do art. 16.

O que se pretende, nas áreas dos grandes aglomerados urbanos. através
dos cometimentos previstos na disposição citada, é apontar aos municípios
possibilidades modernas de realização governamental. Admite-se a reunião
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dos governos locais para enfrentar obstáculos comuns ou para conjugação de
recursos, objetivando-se alcançar alvos de desenvolvimento.

O Prof. Heli Lopes Meirelies, autoridade indiscutível em Direito Ad-
ministrativo e também em questões municipais, tem ventilado, em vários es-
critos, o rico teôr político-administrativo que essas técnicas de congraça-
mento de municípios podem significar para o progresso regional e para o
bom êxito das municipalidades, que se congregam com tais propósitos.

Coloca, portanto, a Constituição de 1967 o problema da autonomia
municipal sob ângulos e atualidades inovadoras, que poderão dar ao municí-
pio brasileiro horizontes até agora ignorados em nossas normas políticas
fundamentais. As Constituições Estaduais não podem perder essa oportuni-
dade para reorganizar o município, quer reformulando as estruturas antigas,
quer promovendo a sua substituição por outras mais capacitadas a fornecer.
nas grandes cidades e nas localidades menores, instituições eficazes de pro-
gresso.

O Projeto Governamental ficou bem atento aos imperativos da renova-
ção do município e da sua articulação com entidades regionais que permitam
o processamento dos planos de Govêrno nas vánas regiões. E interessante
frisar. não só a título de ilustração, mas ainda para justificar a orientação
adotada pela ('omissão que elaborou o citado Projeto, (JUC êle mereceu os
encômios de altas autoridades do nosso pensamento jurídico e administrati-
vo, quando de certame especializado sôbre municípios realizado no Rio (lC
Janeiro de 31 de março a 2 de abril dêste ano De fato, o Instituto de Direito
Público e de Direito Político da Fundação Getúlio Vargas e o Instituto Bra-
sileiro de Administração Municipal promoveram, naquela data, um Simpósio
Nacional sôbre organização municipal que contou com uma assessoria de es-
col, composta de eminentes especialistas de nosso l)ireito, como o Prolessor
'Femístocles Cavalcanti, o Ministro e Professor Aliomar Baleeiro, Professor
Orlando de Carvalho. Professor Hely Lopes Meireiles. Professor Paulo Ne-
ves de Carvalho, Protessor l)iogo 1 Â)rdelo de Meio, Professor ( 'ëlio Borja,
além de muitos outros técnicos de admlnlstraçã), de planejamento, de urba-
nismo, e deputados e Secretários de Estado.

A êsse Simpósio, a que compareceu delegação de Minas Gerais, com-
posta dos Deputados Lourival Brasil, Nelson Lombardi e Bonifácio de An-
drada, foram levados vários opúscuks, contendo o Projeto de Constituição
ora localizado

95



Nos diversos debates, quer nas Comissões, quer no grande Plenário do
Simpósio, ficou plenamente vitoriosa a doutrina do documento mineiro, que
se transformou pràticamente em várias recomendaçõe daquele conclave.

Na publicação do 113AM (Instituto Brasileiro de Administração Muni-
cipal), a respeito do certame, verifica-se à pág. 27, logo na primeira reco-
mendação, adoção de uma metodologia para o capítulo da organização muni-
cipal nas Constituições Estaduais que é a do Projeto do Govêrno de Minas.

Distribuindo-se por cêrca de 47 artigos, o Capítulo VIII do projeto em
tela organiza o município mineiro segundo diretrizes afinadas com a nossa
realidade. A Organização Municipal será disciplinada por lei complementar
estadual. A Divisão Administrativa se dará de 5 em 5 anos. Os topônimos
com mais de 15 anos só poderão ser alterados mediante lei complementar,
resolução aprovada por 213 dos membros da Câmara Municipal e consulta
prévia à população interessada.

A figura do Intendente desaparece. A fiscalização financeira e orça-
mentária continuará sob o contrôle do Tribunal de Contas, introduzindo-se
outras medidas de eficiência para essas atividades.

A Câmara Municipal é regulada de maneira a que possa enquadrar-se
dentro das exigências legislativas, que a Constituição Federal preceitua para
o Estado e para a União.

O processo legislativo, no que se pode adaptar, coincide com o do Es-
tado, cabendo ao Prefeito a liderança administrativa que o Executivo Federal
e Estadual possuem nas outras esferas do Poder Público, permitindo maior
participação das fôrças não estatais do Município na feitura da lei, pois a
Câmara poderá receber proposições que lhe forem encaminhadas por entida-
des técnicas, culturais e representativas de classe, bastando, para tanto, que a
Mesa as transforme em projeto de lei.

O instituto do veto segue as linhas do processo legislativo federal no
que fôr aplicável. E, pelo art. 172, § 79 , considera-se mantido o veto não
apreciado pela Câmara Municipal dentro dos 20 dias seguintes à entrada
dêste na edilidade.

A obrigatoriedade da publicação do Orçamento Municipal é colocada
em têrinos de exigência e penalidade para os órgãos administrativos.



Prevê-se, ainda, a figura do Auditor Municipal para fiscalizar a admi-
nistração financeira, cuja investidura se fará através de concurso público,
com bancada presidida por representante do Tribunal de Contas.

O comportamento do Prefeito e do Vice-Prefeito, aquêle titular da ad-
ministração e êste seu sucessor, é objeto de clara disciplina, quer no mo-
mento de posse, quer nas atribuições, quer na responsabilidade administrati-
va. Nos municípios considerados estâncias hidrominerais, nos declarados de
interêsse da segurança nacional e nas capitais não haverá Vice-Prefeito. A
competência do Chefe do Executivo local está nos seus elementos principais,
indicada no art 180, podendo a Lei Complementar acrescer a lista com ou-
tras atribuições.

O projeto adota uma posição doutrinária, no tocante 1 responsabilidade
do Prefeito. No art. 18 1. diz textualmente: 'perderá o cargo o Prefeito que
fôr julgado e condenado por crime de responsabilidade, sofrer privação dos
direitos políticos e praticar as seguintes infrações político-administrativas.
"E aí se lixa o rol das transgressões funcionais. Fêz bem o projeto cm não
regular o processo do crime de responsabilidade, preferindo se afastar de tô-
das as normas legais que lhe dizem respeito. Tem se manifestado uma ten-
dência no Direito Constitucional Brasileiro de localizar, cada vez mais, na
área de competência (Ia União, os diversos institutos ligados ao crime de
responsabilidade, quer no Município, quer no kstado.

Aliás o Decreto-Lei 201, de fevereiro de 1967, e a lei federal datada de
1958 que fixa a responsabilidade do Prefeito mostram esta tendência que re-
presenta, a nosso ver, eficiente solução para a configuração imparcial de re-
gras juridicas nêsse setor.

Enumera, portanto, o projeto cio Govêrno, as infrações político-admi-
nistrativas, aquelas ligadas ao titular do (iovêrno, no exercício das suas tare-
fas funcionais.

O Projeto de Constituição do Govêrno de Minas, no seu art. 184, ofe-
rece urna eficaz contribuição ao Direito Estadual e à Organização Municipal,
quando institui órgãos de administração regional, de administração local,
dentro do Estado. A experiência de Minas, neste particular como em alguns
Estados da Federação, se reveste de marcos históricos curiosos, desde a pri-
meira Constituinte de 1891, até as tentativas que mais tarde foram promovi-
das.
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O Prof. Orlando de Carvalho, no seu conceituado estudo "Política do
Município", no tocante à administração regional, referiu-se à emenda de
Olinto de Magalhães, constituinte de 1891, no Congresso Mineiro, que pro-
pôs a criação de entidades polftico-administrativas cm Minas Gerais, a
exemplo dos cantões suíços, dando-lhes até essa denominação. Embora com
outros objetivos e outra denominação, João Mangabeira, que participou da
elaboração do Projeto de Constituição Federal de 1934, defendeu a institui-
ção da Região Administrativa nos grandes Estados brasileiros, como forma
descentralizadora do seu Govêrno, segundo mencionou o Prof. Levi Carnei-
ro em erudito trabalho (Organização do Município e do Distrito Federal - ed.
particular).

Durante a gestão do Governador Magalhães Pinto, tentou-se, em Mi-
nas, em têrmos concretos, a experiência das chamadas Administrações Re-
gionais, que não resultaram em maior êxito, em virtude da precária estrutura
legal em que se firmavam. Todavia, a idéia ficou e a tentativa iniciada, em-
bora com certa deficiência, deixou algumas sementes e serviu para indicar
diretrizes à sua organização e funcionamento.

O projeto do Govêrno contém boa investida neste setor. Encontra êle,
no atual ordenamento federal, inspirações indiscutíveis a respeito, quando o
Constituinte se refere às áreas metropolitanas e indica as possibilidades da
associação de Municípios. A Região de Administração Estadual foi instituída
pelo Projeto. Será organizada em decreto pelo Governador do Estado, ouvi-
do o Conselho Estadual de Desenvolvimento, em área nunca inferior à de
três municípios, e com população, no mínimo, de 100 mil habitantes. O ato
do Poder Executivo determinará o território, as bases da coordenação regio-
nal dos serviços públicos e a respectiva sede, bem como outras providências.
O seu titular, o Administrador Regional, e seus auxiliares serão nomeados,
em comissão, pelo Governador do Estado. Prevê-se, ainda, o Conselho Re-
gional, órgão que fará sugestões, debaterá os problemas regionais e fiscaliza-
rá as atividades da Região, eleito pelos Prefeitos e Vereadores.

Para acautelar, no entanto, o princípio da autonomia municipal. o Pro-
jeto não torna obrigatória a participação dos dirigentes municipais na forma-
ção do Conselho Regional, que poderá ser escolhido pela Assembléia Le-
gislativa. Após três anos de funcionamento, confirmado o seu êxito, a Re-
gião da Administração Estadual poderá se estruturar em lei de iniciativa do
Governador do Estado. Ao lado dêsse organismo regional de administração.
o Projeto cuida tambem do Govêrno local das pequenas comunidades. Cria
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um Conselho Distrital da Comunidade, que cuidará dos interêsses adminis-
trativos dos distritos e dos bairros das grandes cidades. Em princípio deverá
êle colaborar com os Departamentos do Estado para fiscalização e bom an-
damento dos serviços públicos. Mas lhe será facultado, uma vez disposto em
lei municipal, desempenhar funções ligadas ao Govêrno do Município.

Aos dirigentes partidzírios caberá, de acôrdo com as respectivas vota-
ções dos seus grêmios políticos na localidade, indicar os conselheiros, cujos
nomes serão enviados à Secretaria de Estado do Interior, para publicação no
órgão oficial do Estado

Procura-se, segundo se deduz dos dispositivos do Projeto. instituciona-
lizar. em PCUCflOS núcleos de população, estruturas governativas que pos-
sam despertar as comunidades menores para as suas obrigações cívicas.

No é desconhecido, no Direito Constitucional Brasileiro, o Conselho
Distrital, pois que, na vigência da Constituição de 91, instalou-se, entre nós,
a administração distrital, embora sem maior êxito, o que acarretou o seu de-
saparecimento lO anos depois. A figura do Suhpreleito, todavia, já consta da
nossa estrutura municipal, com caráter facultativo. A verdade é que se im-
põe, com urgência, dentro da ordem local, a presença de tais entidades, a
exemplo do que ocorre na Inglaterra. em Portugal. na  América do Norte, na
Iugoslávia e em outros países, pennitindo-se às lideranças populares, da or-
bita das pequenas comunidades, o exercício destas funções menores, mas de
participação no funcionamento do Estado. Gustavo 1 .cssa, em trabalho edita-
do pela Fundação Getúlio Vargas. (O DISTRITO NA ORGANIZAÇA()
MIJN!('ll'AL, nos recorda ângulos interessantíssimos a respeito dessa maté-
ria. E curioso verificar que num país como os Estados Unidos existem
175.418 organizações político-administrativas dentro da estrutura da Nação
americana. Fica evidente, aí corno em outras nações, sobretudo a Iugoslávia
e a Inglaterra, a riqueza sem par que isto representa para a vida cívica do ci-
dadão. Na imensa Federação Brasileira nós encontramos apenas três entida-
des político-administrativas padronizadas e de monótona organização - o
Município, o Estado e a União - tão distanciadas do concurso do homem
comum.

Na parte referente à intervenção no Município, é relevante salientar um
maior contrôle, por parte dos administrados, dos atos praticados pelos admi-
nistradores, quer pela imprensa local onde houver, quer por editais nos luga-
res de costume, havendo, com relação a lei de meios, outras exigências. A
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prestação de contas passa a ser conceito amplo resultante do diálogo do diri-
gente municipal com o povo, em que êstc precisa ser informado de tudo para
tudo fiscalizar. Ao fim dos mandatos efetivos, poderá refletir e fazer o jul-
gamento definitivo pelas umas.

O projeto pretende, assim, ampliar, dentro de melhor espírito democrá-
tico, os meios de comunicação entre o titular do poder local e os municípios,
interpretando, em têrmos salutares, e a nosso ver, bem exatos, a pretensão do
ordenamento federal, quando incluiu em dois dispositivos do conceito da
nova autonomia municipal, essa espécie de prestação de contas perante o
povo.

A intervenção no Município adquire, com o projeto, um mecanismo
semelhante ao da Carta anterior e ao da Constituição de 1935 sem, contudo,
se permitir a hipótese da eleição do Interventor pela Assembléia. corno ocor-
reu antes do Estado Novo.

Com esta secção concluiu-se o ordenamento organizatóno do Municí -
pio no projeto do Govêrno.

12) [X)S DIREITOS E GARANTIAS

O Título li do projeto menciona, através do art. 195. os direitos e ga-
rantias individuais assegurados na Constituição Federal, retèrindo-se aos
dispositivos enumerados no art. 150 e seus parágrafos. Embora, em breves
palavras, ali se ache expresso o reconhecimento do Estado às normas nuclea-
res do regime, que representam a própria substância política da Constituição.

E essa substância, predominantemente democrática, institui, ao lado
das prerrogativas magnas. aquela soma de direitos políticos que permitem o
exercício da instituição representativa através do funcionamento dos parti-
dos, estuários legítimos da vontade do povo.

O Estado, desta forma, assegura, no seu território e nos limites de sua
competência, aqueles preceitos fundamentais, vinculando-se, o que não po-
deria deixar de fazer, à Declaração de Direitos, que não é, por certo, a mes-
ma da Constituição de 46 ou da Constituição de 34. A atual Constituição de
67, tendo em vista a conjuntura política em que vivemos, reformulou as ins-
tituições nesta parte da Carta Magna, introduzindo dispositivos herdados da
fase de exceção que se seguiu ao Movimento Revolucionário de 64 lmplí-
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cita está a presença do art. 151, que autoriza a suspensão dos direitos através
de processo que competirá à Justiça Militar, mas cuja decisão final será do
Supremo Tribunal Federal. A atual Constituição alemã, de Bonn, contém
dispositivo análogo: o art. 18 da Constituição da República Federal da Ale-
manha. Também a figura constitucional do estado de sítio obedece a manda-
mento nôvo, sendo de assinalar-se que três tipos de situação de emergência
constitucional poderão ocorrer entre nós. O do art. 152, nos seus § 1 9 e 2,
que disciplina a primeira destas situações de emergência; o § 39 do mesmo
artigo, que permite a ampliação das medidas de segurança com o fim de pre-
servar a independência e a integridade do País; e o do art. 154, que vai abrir
a possibilidade de agravamento do estado de sítio, através da suspensão de
garantias constitucionais, mediante lei votada pelo Congresso Nacional.

O que se quer na Carta de 1967, com êstes preceitos acauteladores da
segurança nacional, é prevenir tentativas de subversão da ordem, com graves
riscos para o funcionamento das instituições e, ainda, com perigos para a
própria existência da nacionalidade.

Contudo, ficam-nos as reflexões sôbre outros temores que se pode ter.
() uso inadequado do remédio resultará em conseqüências graves para o re-
gime e para o País.

Aliis, as medidas de exceção da Constituição de 1967, mais rigorosas
que as previstas nas Constituições de 1946, 1934 e 1891, só encontram a sua
razão de ser no tumultuado ambiente de nossos dias, em que as nações vivem
sob os riscos das guerras revolucionárias e sob o bombardeio das armas psi-
cológicas e ideológicas, que se tornaram bem mais eficientes que as explo-
sões atômicas.

Nas mãos do titular do Poder Excutivo da União se encontram, por-
tanto, atribuições muito latas concernentes à preservação da ordem nacional.
Daí a sua responsabilidade, que é de grau superior ao de seus antecessores,
escolhidos nas épocas de normal idade constitucional.

13) DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL.

"Da Ordem Econômica e Social" é o Título III da Constituição de
1967. Fixa, através de diretrizes programáticas, variados dispositivos, todos
êles de conteúdo social e econômico a indicar metas de progresso para a co-
munidade brasileira.

-
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O art. 157 adota princípios para a realização da justiça social, ligados à
liberdade de iniciativa, à valorização do trabalho, como condição da digni-
dade humana, à função social da propriedade, à harmonia de solidariedade
entre os fatores de produção, ao desenvolvimento econômico, à repressão ao
abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio dos mercados, a eli-
minação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros.

Trata, em seguida, da reforma agrária, da desapropriação de terra para
a reformulação da economia campesina, permitindo à lei ordinária definir os
tipos de áreas desapropriáveis e apontando, para fins da reforma rural, pia-
nos que envolvem áreas agrícolas, mas prevendo a presença de órgãos cole-
giados constituídos por brasileiros de notável saber, cuja competência abran-
gerá a execução das citadas providências reformuladoras do ambiente nirí-
cola. A intervenção na economia, a proibição de greve nos serviços públi-
cos, a instituição de regiões metropolitanas, a referência aos bens supérfluos
dão a essas matrizes da ordem econômica e social, que se propõem, um arti-
culado de preceitos que são superiores aos das duas Constituições que pre-
cederam a atual. Também, a parte referente aos direitos do trabalhador, à
enumeração de suas prerrogativas, no tocante ao salário, higiene, segurança,
estabilidade, convenções coletivas, previdência social, seguro obrigatório,
colônia de férias, greve, direito sindical, reúne dispositivos que, urna vez
disciplinados em lei ordinária, poderão gerar uma situação sócio-econômica
mais promissora para o trabalho e para a produção. As empresas concessio-
nárias, o direito de minas e águas, petróleo, navegação de cabotagem, aqui-
sição e alienação de terras públicas e a conceituação da atividade supletiva
do Estado na economia permitem que a Constituição de 1967 revolva ques-
tões políticas, econômicas e sociais, com mais desenvoltura que o conteúdo
excessivamente genérico que encontramos na Carta de 34 e, ainda retraído.
na Carta de 1946.

O Projeto do fiovêrno, no seu art. 196, reproduz os princípios básicos
da Constituição de 67 e repete como obrigatórios vários incisos do nôvo di-
ploma constitucional brasileiro. Mas acrescenta àqueles alguns elementos de
significação na ordem do Estado,menciona plano de assistência social aos
que dela necessitarem, com a colaboração dos municípios. Dará necessária
assistência à maternidade, à infância e à adolescência. Reafirma OS propósi-
tos da Previdência Social dos servidores civis de Minas, com extensão de
benefícios aos servidores do município, o que tem ocorrido Adota decidido
apoio à tese de desenvolvimento econômico-social, mediante planejamento
ajustado ao sistema nacional respectivo em articulação com os municípios e
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outros órgãos. Refere-se aos planejamentos em níveis gerais e setoriais e
mantém o Conselho Estadual de Desenvolvimento, como órgão central de
Coordenação do Planejamento. Em seguida fixa a sua preocupação para com
certos problemas econômicos peculiares a Minas, quando diz que o Estado
incentivará a política agrícola de defesa das reservas florestais e de combate
à erosão e quando alude à industrialização das riquezas do nosso subsolo pa-
ra se alcançar e mobilizar recursos para o desenvolvimento do Estado. A
Constituição de 47 e a Constituição de 35 são bem mais restritas neste título,
que não constitui tema da Carta de 1891, cuja concepção clássica não per-
mite a presença de normas programáticas.

14) DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Esta a denominação do Título IV do projeto do Govêrno. A Constitui-
ção Federal de 67, a exemplo da Carta Brasileira de 46, indica aí diretrizes e
os elementos normativos para o processo educacional do País. A experiência
conseguida através dêstes 20 anos de vigência da última Carta permitiu ao
Constituinte de Brasília elaborar um conjunto de artigos que reproduzem
bem os ensinamentos adquiridos.

Os sistemas de ensino federal e estadual acham-se consagrados na
Carta em vigor, o que facilita a continuidade do nosso processo educativo
iniciado na vigência do outro Diploma Constitucional.

Permite, assim, organizar e dispôr, dentro da área da União, regras es-
pecíficas surgidas dos imperativos educacionais, quer na Capital do País,
quer nos Territórios. Dando ao Estado certa liberdade para legislar sôbre
suas instituições escolares e sôbre os princípios pedagógicos, a Constituição
favorece o progresso educacional, que só pode realizar-se em plenitude atra-
vés de critérios em que as motivações e as peculiaridades das comunidades
estejam presentes dentro da unidade escolar, na administração educacional e
nas diretrizes políticas da coletividade estadual.

Cumpre, aqui, assinalar um episódio histórico na elaboração da atual
Carta, ora cm vigor. O projeto remetido pelo Govêrno da República ao Con-
gresso Nacional, nêste capítulo, continha impropriedades e deficiências tais,
que o desenvolvimento da educação brasileira poderia ser ferido nas suas li-
nhas basilares. Coube ao Deputado Adauto Lúcio Cardoso apresentar emen-
da que, aprovada, substituiu os dispositivos daquela proposição governa-
mental, transformando-se no texto da atual Constituição e contendo toda
aquela conquista da experiência educacional do País.
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O projeto do Govêrno de Minas, no tocante à educação e à cultura,
reafirma os princípios fundamentais da Lei Maior; define o Conselho Esta-
dual de Educação, dando-lhe a competência de planejar e supervisionar, na
forma da lei, a organização e o funcionamento do Sistema Estadual de Ensi-
no, nos seus diferentes graus e ramos, respeitadas as diretrizes e bases fixa-
das pela União e confere a êste órgão uma alta importância no processo edu-
cacional do Estado, a ponto de exigir que a nomeação de seus membros seja
precedida de prévia aprovação da Assembléia. Quanto aos princípios e nor-
mas que deve adotar, reproduz tôdas as contidas na Carta Magna, acrescen-
tando, no entanto, alguns outros, frutos da experiência do Estado neste cam-
po, em que se apresenta um desenvolvimento animador, sobretudo na área do
ensino primário e do ensino complementar.

A Carta Federal consagra seis princípios:

- formação moral e cívica obrigatória nos diversos currículos, graus e
ramos;

- ensino técnico a ser incrementado como complemento do Curso Pri-
mário;

- distribuição do livro didático, através de bibliotecas ou de outros
meios que o Estado estabelecer;

- expansão dos cursos de ensino técnico industrial, agrícola e comer-
cial, tendo em vista as peculiaridades regionais e as características de grupos
sociais.

O Projeto, desta forma, enriquece o Documento Constitucional da Fe-
deração Brasileira, indicando, através da formação moral e cívica, a necessi-
dade urgente para a Comunidade Nacional de moldar caracteres, que possam
ter consciência dos imperativos da Pátria, sobretudo nesses instantes amea-
çadores, em que certas doutrinas políticas procuram confundir os ideais e as-
pirações nacionais.

O ensino técnico elementar através dos chamados cursos complementa-
res é o primeiro passo para uma objetiva educação, que tenha em vista o de-
senvolvimento econômico. Só através de preparo técnico, da formação de
mão-de-obra qualificada, poderão o Estado e o País obter as pequenas ala-



vancas, capazes de anunciar o advento de outras maiores que seriam as dos
educandários de ensino médio e superior.

A distribuição do livro didático constitui um dos pontos nevrálgicos de
nossa vida escolar. Na adoção de livros para os programas das diversas ca-
deiras, no ensino médio, ginasial e colegial, o espetáculo comum, de quase
todos os estabelecimentos de ensino, consiste no abuso praticado por certos
lentes que recomendam manuais, que pouco se distinguem uns dos outros,
quase que só pela tipografia e pela impressão da capa, tudo infelizmente para
satisfazer, em detrimento do aluno e do estudante pobre, de um ano para ou-
tro, certos interêsses inconfessáveis, que mancham o cenário educacional do
País.

Urgem medidas enérgicas por parte dos departamentos estudantis de
administração educacional para que se possam enfrentar tais despropósitos,
que não só dificultam o acesso à cultura, mas devem produzir mesmo difi-
culdades de ordem pedagógica, criando um clima de inquietação nos meios
estudantis, quando não geram problemas de desajustamento social dentro das
famílias menos abastadas, onde a compra dêsses livros de prêços tão altos
representa encargos pesados para os orçamentos domésticos.

O projeto do Govérno focalizando taxativamente essa questão e inclu-
sive optando pela a distribuição do livro didático, através de bibliotecas, re-
vela uma sensibilidade humana para com problemas que afligem a nossa vida
escolar. E de se esperar que o legislador ordinário, ao disciplinar êsse inciso,
possa oferecer contribuição, em têrmos mais concretos, capazes de prover,
com medidas eficazes, ôsse setor. A expansão dos cursos técnico segundo as
peculiaridades regionais e as características dos grupos socias de ensino téc-
nicos industrial, agrícola e comercial, constitui outra louvável preocupação
do Projeto, que vincula a instalação do estabelecimento escolar aos imperati-
vos do próprio planejamento regional, não desconhecendo a escola CO()
instrumento sociológico poderoso na dinamização das próprias metas que
têm em vista as medidas, na região.

15) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

O documento do Govêrno, enviado à Assembléia de Minas, termina
com o seu título V a disciplinação da matéria constitucional.
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Reúne, aqui, normas diversas para a solução dos problemas constitu-
cionais, que lhe remete o constituinte federal. Adapta no transitório a situa-
ção do Estado às exigências da nova Carta Constitucional. e acrescenta. co-
mo seria de esperar, normas transitórias ligadas aos problemas estaduais.
quando tem em vista acomodar a situação antiga às linhas da situação nova,
que o inciso constitucional começa a criar.

Os mandatos do Governador e do Vice-Governador, eleitos em 1965,
findarão cm 15 de março de 1971. A regra já estava na Lei Magna.

O Projeto. em seguida, reproduz normas que beneficiam o servidor pú-
blico, no tocante à aposentadoria, que vencerá até IS de março de 1968,
permitindo-lhe afastar-se da atividade com os direitos e vantagens previstas
na legislação anterior.

Estabiliza OS atuais servidores do Estado e dos Municípios com mais de
5 anos de serviço público, nos tênnos da Constituição Federal. Assegura aos
ex-combatentes da Fôrça Expedicionária Brasileira, da nossa Fôrça Aérea
Brasileira, da Marinha de Guerra e da Marinha Mercante, que tenham parti-
cipado das operações da Segunda Guerra Mundial, os direitos consignados
na Carta Magna. Assegura, a exemplo da Lei Maior, a vitaliciedade aos Pro-
lessôres Catedráticos nomeados até março de 1967. Nos artigos 224 e 225
dispõe, relativamente ao mandato em curso de Prefeitos de Municípios, cua
investidura deixa de ser eletiva, respeitando-lhes o período de govêrno e. nas
mesmas condiçoes, o dos eleitos em 15111166. Os mandatos dos prefeitos.
vice-prelcitos, vereadores e juízes de pai que forem eleitos em 1511 1/70 fin-
darão com a posse dos eleitos para os mesmos cargos a 15111172 Esta nor-
ina de caráter transitório tem sua razão de ser para adaptar os mandatos ele-
tivos municipais ao que preceitua o ari. 1 (. 11cm 1. da Constituição Federal
quando determina para o pleito nos municípios época diversa daquela em
que se darão as eleições para Governador. ('(miara dos Deputados e Assem-
bléia Legislativa, estabelecendo assim. cm todo o País e em tôdas as locali-
dades, a realização de eleições de dois cm dois anos, o que será salutar me-
dida para o aprimoramento dos nossos costumes democráticos.

A ( 'omissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha e o incen-
tivo e amparo à pesquisa científica tecnológica. a cargo de fundação ou Uni-
versidade. aparelhada, enquanto não se elaborar o orçamento plurianual de
investimento, ficam mantidos nos têrmos das normas instituidoras
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O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais
fica mantido e se lhe atribui, ainda, a finalidade de promover atividades li-
gadas ao seguro, determinando-se a sua reestruturação.

Finalmente, fica expressa a necessidade de prévia autorização legislati-
va para alienação, permuta, empréstimo ou doação de bens do Estado e dos
Municípios

No último artigo, de n 234, fica estabelecido que a Constituição será
promulgada pela Mesa da Assembléia Legislativa e entrará cm vigor ime-
diatamente à sua promulgação.

16 - ('ONSIDFRAÇ'OES FINAIS

O Projeto de Constituição do (ovêrno de Minas, encaminhado ao Po-
der Legislativo. compreende. portanto. um complexo de dispositivos que po-
derão disciplinar a Organiíação do l'stado e permitir o funcionamento de
seus Podêres e as realizações administrativas do (;ovêmo

A técnica constitucional adotada na distribuição das matérias, na enu-
meração dos títulos, capítulos. seções e artigos, evidencia a presença de uma
orientação segura e eficiente, deixando a impressão animadora de que, de
lato, o código proposto poderá significar urna conquista para o Direito
Constitucional do Estado

Cabe, aqui, a homenagem devida ao Professor Raul Machado Horta.
Relator-( eral da ('omissão o qual, com o brilhantismo que lhe e peculiar e
o lastro de conhecimento que lhe C notono, pte orientar a elaboração dôste
Projeto sob diretrizes tão atualizadas corno adequadas à nossa época e ao
nosso tempo.

Mas não e so a forma que ai esta a nnstrar a excelência do trabalho,
pois que o conteúdo, a matéria dos artigos que no Projeto se desdobram.
ajustam-se às realidades de Minas e se enquadram nos precisos têrrnos da
Constituição Federal de 67

O Senador Milton Campos. Relator do Projeto de 1935, em lapidar
conceito mencionado nas páginas de apresentação do documento, refere-se à
missão do constituinte estadual. observando nela as tareias que se impõem
ao "intérprete e legislador'

107



Realmente, é preciso despertar o representante do povo para o papel
que desenvolverá nos debates e discussões, na aprovação dos dispositivos ou
nas votações das emendas. A primeira operação mental há de ser a do intér-
prete, a do hermeneuta. O que primeiro se impõe é saber, do campo cm que
se vai operar, quais são as fronteiras, os limites jurídicos que a Constituição
Federal deixa para a área do Estado, para a competência da Unidade Federa-
da. Há de se perquirir, analisar, meditar sõbre a norma da Lei Superior. Só
dessa forma é que poderemos então perceber o que nos foi atribuído, qual o
nosso legado constitucional, o terreno e as divisas em que poderemos edifi-
car, as cêrcas jurídicas que marcam o espaço que nos foi destinado.

Uma vez esclarecido tudo isto, assentadas as linhas da nossa ação le-
gislativa, elucidada a nossa competência e conhecendo-se realmente os con-
tornos do nosso desempenho, do flOSSO papel, poderemos sair em busca das
metas que nos cumpre atingir, alcançá-las e mesmo possuí-las.

Esta é a segunda operação. Cabe ao legislador, ao constituinte, edificar
a lei. O edifício há de ser seguro. sem os riSCOS dos alicerces enfraquecidos.
ou de construções indevidas.

Pode-se, então, dar asas ao entendimento, desde que os projetos iiao se
afastem das duras realidades, que devem estar presentes a todo Constituinte.
autêntico representante do povo.

Hoje, mais do que nunca, o Direito Constitucional tende a ser um ramo
especializado, para o qual convergem todos os demais da especialização ju-
rídica.

Por isto, as cautelas não devem ser poucas, para que a norma constitu-
cional, a se elaborar, fique honrosamente presa aos estritos mandamentos da
Lei Maior.

O Projeto, que mereceu a nossa análise e que vai por certo ser aprimo-
rado pelo trabalho constituinte da Assembléia Legislativa de Minas, tem o
nosso parecer favorável, para que se transforme em Constituição. após as
modificações que o representante do povo oferecer. no desempenho do man-
dato da representação popular
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Cremos, todavia, que as linhas mestras do trabalho que nos foi dado
estudar, contém um manancial singular, que nos permite considerá-lo contri-
buição ao Direito, ao País.

O Presidente desta Casa, o Deputado Manoel Costa e outros membros
do Legislativo Mineiro, que puderam experimentar as manifestações de De-
putados, professôres e juristas de outros Estados, são todos acordes em que o
trabalho, que serve de referência à adaptação da Constituição Mineira à nova
Carta do País, constitui uma obra de merecido agrado de quantos, atenta-
mente, lhe fizeram a leitura dos diversos dispositivos.

Propondo, assim, a sua aprovação pelas considerações expostas e espe-
rando o seu enriquecimento pelas emendas que lhe serão apresentadas, da-
mos ao mesmo o nosso parecer favorável.

Bonifácio de Andrada
Relator-Geral

DECLARAÇÃO DE VOTO

Por fôrça de disposição maior, faz-se, nesta Casa, a adaptação da Carta
Estadual à Federal.

Sob os influxos de Atos Institucionais. Atos Complementares e Decre-
tos-Leis, elaborou-se uma Constituição. revogando aquela de 1946 que.
embora emendada, retalhada e muitas vêzes ultrajada, ainda assim era um
dos últimos baluartes da democracia e da liberdade em nossa Pátria.

Constituição redigida e aprovada em regime ditatorial, natural seria -
como de fato sucedeu - contivesse ela em seu bojo dispositivos que encapas-
sem o regime de fôrça contra a fôrça de velhos princípios jurídicos.

As expressões anteriores de "defesa do País", "segurança externa" ou
"defesa de fronteiras" acatadas, na velha Carta teriam que ser forçosamente
substituídas pela expressão mais clássica de "segurança nacional", cujos
têrmos seriam definidos em lei complementar, mas que o regime então vi-
gente, a ela logo após se adiantou conceituando-a em Decreto-Lei.
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Infelizmente, porém, a fim de marcar ainda mais o regime de fôrça, re-
tiraram da nova Carta - ela que deveria ser a maior garantia de todos os di-
reitos - a própria liberdade de escôlha de dirigentes, violentando a vontade
popular, consagrando-se exatamente nos grandes centros, naqueles onde o
eleitorado mais se condensa e a democracia mais se manifesta, o princípio de
nomeação, em detrimento do sistema eletivo democrático.

Êste odioso princípio acatado na Carta de 1967 será por nós repudiado
em plenário, como o é, nesta oportunidade, nesta Comissão, eis que preferi-
mos que sua adaptação se processasse automàticamente, mas jamais como
nosso voto e a nossa colaboração.

Ainda mais, insatisfeita a Federação Ditatorial, asfixiou-se o Estado -
membro, transformando-o em simples "quota-parte" e em mísero pedinte de
esmolas à União toda-poderosa. Nosso grito de rebeldia e protestos. como
mineiros, não poderia deixar-se de eclodir.

Por tudo isso e por muitos outros motivos que merecerão nossos repa-
ros, reconhecendo o magnífico trabalho da comissão de alto nível, elabora-
dora do Anteprojeto, onde, mais uma Vez, a cultura e a inteligência mineira
se impuseram perante a Pátria, trabalho êste ressaltado agora no brilhante pa-
recer emitido pelo relator Deputado Bonifácio Andrada, parecer êste à altura
da inteligência do seu prolator, um dos expoentes da cultura jurídica de Mi-
nas, é que VOTAMOS "COM RESTRIÇAO", certos de que com êste pro-
nunciamento permaneceremos fiéis à nossa convicção e dos nossos ideais.

Sala "José Proença". 18 de abril de 1967

Luiz Baccarini
José Raimundo
Amilcar Padovani
Emílio Haddad
Silvio Meniccuci

h) Data de promulgação da Constituição do Estado: 13105167.
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5 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GE-
RAIS NO EXERCÍCIO DO PODER CONSTITUINTE - 1969 -
Constituição Estadual 1969 - promulgada em 12 de outubro de 1970

a) Ato Convocatório - Art. 200 da Emenda Constitucional de 1969:
Encaminhando a Proposta de Emenda Constitucional que dá nova redação à
Constituição do Estado de Minas Gerais

Mensagem n 9 531 de 28 de novembro de 1969, do Sr. Governador Is-
rael Pinheiro

Sr. Presidente,

Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, para ser sub-
metida ao exame da egrégia Assembléia Legislativa do Estado, a proposta de
emenda constitucional, que se acha consubstanciada na Constituição do Es-
tado, com a redação que ora lhe é dada.

A elaboração do texto constitucional, como apresentada, decorre dos
estudos realizados pela Comissão Especial instituída por decreto do Executi-
vo, com a finalidade de atualizar a disciplina básica da organização do Esta-
do, nela incorporando as diretrizes introduzidas na Constituição do Brasil,
por fôrça da Emenda Constitucional n 2 1. de 17 de outubro de 1969.

Esse trabalho de adaptação impôs a modificação e supressão de dispo-
sitivos que constam da Constituição em vigor, bem assim a consideração de
matéria nova nela introduzida através de processo aditivo.

A revisão, com a amplitude assim ditada pelas alterações introduzidas
na Lei Maior, está a recomendar que as modificações, tôdas em caráter de
emenda, sejam desde já assimiladas à Constituição, cujo texto, com a nova
redação, submeto ao conhecimento e exame dessa douta Casa, no exercício
da prerrogativa que me confere a ordem constitucional em vigor.

Apresento a Vossa Excelência, na oportunidade, as expressões do meu
alto aprêço e distinta consideração.

Israel Pinheiro da Silva
Governador do Estado de Minas Gerais



Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Orlando Andrada,
Digníssimo Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
CAPITAL

b) Data de Início dos Trabalhos de Adaptação Constitucional - novem-
bro de 1969

c) Composição: ARENA: 64
MDB: 15

d) Relação dos Deputados que atuaram na adaptação da Constituição
Estadual de 1969:

ARENA:

- Augusto Zenun - Substituiu Raul Bernardo de 23-03-1968 a
09-12-1969, data em que foi efetivado em face da vaga resultante do faleci-
mento do Deputado José Marcus Cherém.

- Domingos Jório - Atuou em substituição a Raul Bernardo de
09-12-1969 a 12-01-1970.

- Bonifácio José Tamm de Andrada
- Manuel da Silva Costa
- Jairo Monteiro da Cunha Magalhães
- Ibrahim Abi-Ackel
- Delson Scarano
- Ronaldo Passos Canedo
- João Carlos Ribeiro de Navarro
- Homero dos Santos
- Álvaro Salies
- João de Araújo Ferraz
- Athos Vieira de Andrade
- Dênio Moreira de Carvalho
- Jorge Vargas
- Lourival Brasil Filho
- Geraldo Pau lino Santana
- Jarbas Nogueira de Medeiros Silva
- João Beilo de Oliveira Filho
- Waithon de Andrade Goulart
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- Arthur Fagundes de Oliveira
- João Carlos de Almeida Peixoto
- Altair Chagas
- Joaquim de Meio Freire
- Mário Assad
- Sebastião Navarro Vieira
- Alvimar Mourão
- Dermeval José Pimenta Filho
- Carlos Eloy Carvalho Guimarães
- Geraldo Martins Silveira
- Agostinho Campos Neto
- José Pires da Luz
- Sebastião Alves do Nascimento
- Rafael Caio Nunes Coelho
- Heráclito Cunha Ortiga
- Milton Salomon Sailes - Etétivado por ocasião da renuncia do Depu-

tado Sebastião Anastácio de Paula, devido a sua nomeação para Ministro do
Tribunal de Contas do Estado.

- Lúcio de Souza Cruz
- (;enu-do Henrique Machado Renault
- João Vidal de Carvalho
- José Mendes Honário
- Expedito de Faria Tavares
- Mário Hugo Ladeira

Fábio Vasconcelos
- Cícero 1 )umont
- Feliciano de Oliveira
- Joaquim Roberto Leão Borges - Atuou apenas no período compreen-

dido entre 13-01-1970 e 1-10-1970.
- Leopoldo Porto - Substituindo Leão Borges, atuou de novembro de

1969 até 13-01-1970.
- Christovam Chiaradia
- Valdir Melgaço Barbosa
- José Marcus Cherém - atuou até 08-12-1969, quando veio a falecer,

sendo substituído posteriormente por Augusto ?enu ri.
- Cyro de Aguiar Maciel
- Fuclides Pereira Cintra
- Luiz Fernando Faria de Azevedo
- Wilson Alvarenga de Oliveira
- Maria Jose Nogueira Pena
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- Paulino Cícero de Vasconceilos
- José Gomes Domingues
- Geraldo Morais Quintão
- Orlando de Andrade
- Francisco Bilac Moreira Pinto - Atuou apenas a partir de 13-01-1970,

pois licenciou-se de 19-04-1967 a 13-01-1970 para exercer a Secretaria de
Estado da Administração.

- Ulisses Escobar - Atuou, substituindo Francisco Bilac Pinto, de no-
vembro de 1969 a 13 de janeiro de 1970.

- Edgard de Vasconceilos Barros
- Maurício Miranda Cambraia
- Waldir Mendes Morato de Andrade

MDB:
- Wilson Luis Tanure
- José Luiz Baccarini
- Fábio Botelho Notini
- Joaquim Mariano da Silva
- Jorge Ferraz
- Fuhad Fadei Sahione
- Nelson José Lombardi
- Carlos Alberto Cotta
- Nflson Gontijo dos Santos
- Eurípedes Craide
- Dalton Moreira Canabrava
- Amilcar Campos Padovani
- Targino Raimundo de Figueiredo
- José Raimundo Soares da Silva
- Emílio Haddad Filho

e) Mesa:
Y Sessão Legislativa da 64 Legislatura (69)
Presidente: Orlando Andrade
1 9-Vice: Valdir Meigaço
22-Vice: Ciro Maciel
1 2-Secretário: Jairo Magalhães
22-Secretário: Luiz Baccarini
32-Secretário: Maria Pena
49-Secretário: Nelson Lombardi
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4 Sessão Legislativa da 6 Legislatura (1970)
Presidente: Homem Santos
1 2-Vice: Carlos Eloy
29-Vice: Nunes Coelho
1 2-Secretário: Maurifio Cambraia
22-Secretário: Amilcar Padovani
32-Secretário: Targino Raimundo
49-Secretário: Dalton Canabrava

f) Comissão especial para proceder a estudos e elaborar anteprojeto de
Emenda à Constituição do Estado a fim de adaptá-la à Lei Maior Federal:

- Deputado Manoel Costa - Presidente
- Deputado Bonifácio Andrada - Relator
- Deputado Gerardo Renault
- Deputado Paulino Cícero
- Deputado Feliciano Oliveira
- Deputado Emílio Haddad
- Deputado José Raimundo

g) Parecer geral sobre a Proposta de Emenda Constitucional.

Relator: Bonifácio José Tamm de Andrada

Por determinação da nova Constituição Federal de 17-10-69, no seu
artigo 200, o Sr. Governador do Estado enviou à Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais a proposta de emenda constitucional para adaptação
da Constituição Mineira, em 13-5-67. aos mandamentos da nova Carta Mag-
na Brasileira.

Recebida pela Assembléia a Mensagem n 531, do Exm 2 Sr. Dr. Israel
Pinheiro da Silva, foi imediatamente constituída a Comissão da Reforma
Constitucional, composta pelos Deputados: Manoel Costa, Presidente; Boni-
fácio de Andrada, Relator-Geral; Gerardo Renault, Relator da parte referente
à Organização do Estado, Disposições Preliminares e competência do Estado
e Municípios e Sistema Tributário: Deputado Paulino Cícero, Relator da
parte referente ao Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário;
Deputado Emílio Haddad, da parte referente aos Funcionários Públicos; De-
putado José Raimundo, da parte referente ao Ministério Publico e Saúde Pú-
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blica, e Deputado Feliciano Oliveira, da parte referente à Ordem Econômica
e Social e Educação e Cultura, cabendo ao Relator-Geral, ainda, como Re-
lator parcial, a parte referente à Organização do Município, e Disposições
Gerais e Transitórias.

A Comissão iniciou os seus trabalhos êste ano, logo após início da Ses-
são Legislativa, porque a Proposta de Emenda Constitucional só no presente
exercício completou o prazo aberto para a apresentação de emendas dos Se-
nhores Deputados.

Os Representantes do Povo na Assembleia Legislativa apresentaram
110 emendas referentes aos diversos dispositivos da proposta do Governador
do Estado. Várias reuniões foram feitas para debater os relatórios parciais
dos respectivos autores acima mencionados, e discussões e debates se segui-
ram aos pareceres relativos à matéria contida nas emendas e nos trabalhos
dos Relatores, sendo aprovadas várias daquelas.

Terminados os trabalhos da Comissão e encaminhados ao Relator-Geral
os relatórios parciais, foi feita a redação do Projeto Substitutivo, aprovado
pela Comissão, o qual, encaminhado ao Plenário, reúne conjunto de disposi-
tivos constitucionais que não só adapta a Constituição Mineira às exigências
da nova Constituição Federal, mas ainda aperfeiçoa c melhora o disposto na
Carta Magna Estadual.

Passemos agora a algumas observações referentes ao projeto aprovado
pela comissão, para que fique o Plenário conhecedor das razões alinhadas
para o nôvo texto.

Os acontecimentos políticos de setembro e outubro de 1969 acarreta-
ram no País modificações que repercutiram de forma marcante no sistema
constitucional brasileiro. Indiscutivelmente, a nova Constituição, promulga-
da pelos Ministros Militares-Almirante Augusto Hamann Rademaker Grune-
wald, Aurélio de Lira Tavares e Marechal Márcio de Souza e Meio em 17 de
outubro de 1969, logo após o impedimento do Presidente Costa e Silva, re-
presenta mais um desdobramento do processo revolucionário, iniciado em
1964 com o Governo do Presidente Castelo Branco. Daquela época até os
dias de agora nota-se uma crescente tendência para a centralização político-
administrativa dentro do País e, concomitantemente, o fortalecimento do Po-
der Executivo nas funções que dizem respeito à manutenção da ordem e da
segurança nacional.
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A Carta Federal de 1967 teria de trazer no seu bojo os sinais e as cica-
trizes da crise política que, de meados de 1968 até princípios de 1969, assi-
nalou nova etapa do movimento revolucionário.

Outro passo foi dado, o que se verifica nos seus próprios dispositivos,
em favor de maior soma de poderes para a União e com revigoramento da
ação do Chefe do Govêmo no tocante aos problemas da segurança. Mas, ao
lado desta evidente tendência, uma outra a Revolução vem demonstrando
possuir desde os seus primeiros dias: a preocupação constante em fortificar a
estrutura dos municípios, de lhes dar os intrumentos necessários para o de-
senvolvimento econômico e social das comunas brasileiras. Na Carta Federal
de 17 de outubro, ficou bem claro o crescimento de sua presença no texto
novo. O número de artigos cresceu, como ainda a Constituição Federal defe-
riu à Legislação da União consideráveis providências ligadas à organização
da unidade local. Verificamos mesmo uma forte vocação para tirar do Esta-
do-membro certas competências básicas rio tocante à estruturação municipal.
De certa maneira, o Município se transforma num ente federal colocado
dentro do Estado, mas vinculado, ligado, jungido a determinações do man-
damento constitucional federal.

Êste aspecto do Decreto constitucional, brotado da Revolução, é um
fato constitucional de relêvo e cuja significação o constituinte estadual não
pode perder de vista. No mais, a Constituição Federal não trouxe maiores
inovações de repercussão para a estrutura estadual, que, no entanto, há de se
submeter às novas técnicas constitucionais referentes à repartição de com-
petência, às modificações no sistema tributário, aliás, pequenas, às alterações
havidas flOS Capítulos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, na parte
referente aos funcionários públicos e aos preceitos das l)isposiçõcs Gerais e
Transitórias.

A repartição de competência da Carta Federal de 1969 contém modifi-
cações que ampliam mais a área legislativa da União, decepando das atribui-
ções do Estado matérias que, não sendo fundamentais, repercutem de alguma
maneira na sua estrutura. Mas o artigo 13 do diploma de outubro apresenta
novos princípios obrigatórios para a organização do Estado.

Na parte que diz respeito ao Poder Legislativo, verifica-se, na análise
dos seus dispositivos, que é justamente aí que as cicatrizes da crise política
de 68 ficam evidentes e claras: e é justamente na disciplinação do instituto
das imunidades, profundamente alterado, que se sente a influência daqueles
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eventos, restringindo o privilégio parlamentar a um raio de ação bem maior
que o existente no Direito Constitucional tradicional.

O Processo Legislativo foi modificado no setor que regula a tramitação
da Proposta de Emenda Constitucional. Ao contrário da maioria absoluta
hoje se exige "quoruni" de dois terços para a aprovação da reforma consti-
tucional. Na parte referente à fiscalização financeira, a posição do Tribunal
de Contas fica alterada, sobretudo, quando a Constituição faz menção ao ór-
gão de Contas estadual, que perde muito da sua posição e influência fiscali-
zadora sôbre os municípios. Passa ele hoje a fiscalizar, porém dentro de uma
outra concepção, isto é, ao lado da Câmara Municipal.

Outra inovação no Direito Constitucional Brasileiro é a que se refere à
colocação do Ministério Público como instituição dentro da Carta Magna.
Como sabemos, êsse órgão. na Constituição de 46, tinha lugar de grande
destaque e chegava mesmo a abrir um título da Constituição. No Diploma
Federal de janeiro de 67, foi êle incluído na estrutura do Poder Judiciário
como seu auxiliar, aproximando-se muito as suas funções das atividades ju-
diciárias. Agora, em 1969, há uma alteração expressiva. O Ministério Públi-
co se desloca do lugar que possui dentro da estrutura judiciária e é incluído
na estrutura do Poder Executivo, o que constitui inovação de repercussão na
teoria da sua formação, pois se transforma êle, atualmente, num instrumento
do Poder Executivo, mantida porém tôda a sua sistemática, a sua finalidade e
as suas atividades parajudiciais. E peça do processo judiciário, mas as suas
decisões centrais se ligam ao Poder Executivo e aos objetivos da sua ação
dentro do Estado. Talvez as tendências de revigoramento do Poder Executi-
vo, como principal responsável pela Segurança Nacional, tenham logrado
exigir êsse vínculo que a Carta de 1969 sancionou para o Ministério Público.
A transferência de certas atribuições tradicionais do Poder Judiciário, no
campo da Justiça Comum, para a Justiça Militar também deve ser arrolada
nestas tendências do atual Direito Constitucional.

A parte referente aos Funcionários Públicos não trouxe maiores novi-
dades a não ser aquela, de conhecimento geral, proibindo a agentes do fisco
de participar, percentualmente, das multas impostas ao contribuinte.

O Poder Judiciário também reflete na estrutura que lhe foi dada a voca-
ção centralista do processo revolucionário, iniciado em 1964. O Judiciário
Estadual possui, na Constituição de 1967, uma seção denominada "Da Justi-
ça dos Estados", o que lhe ficou da herança do título que a Constituição de
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1946, com ênfase, lhe tinha aberto. No atual texto de 1969 está reduzido a
uma situação de maior dependência. Não há mais "Justiça dos Estados". O
que há, agora, na Constituição Federal é uma secção intitulada "Tribunais e
Juízes Estaduais", como que peças de um bloco único, o Poder Judiciário.
Peças federais e estaduais, bem articuladas, evidenciam que não está longe o
dia do "engate" total e o Judiciário Estadual largamente se submeterá ao Ju-
diciário Federal.

No título referente à "Declaração de Direitos", a Constituição Federal
em vigor modifica a Constituição de 1967 e, disciplinando os abusos de di-
ieitos individuais ou políticos, estende, de forma taxativa, as implicações
penais decorrentes desta infração criminal aos parlamentares, sem que fi-
quem aqui acauteladas as exceções anteriormente estabelecidas pelo instituto
das imunidades.

Na parte referente às Disposições Gerais e Transitórias, introduz dispo-
sitivo revolucionário de grande alcance e que só agora a Revolução entendeu
de consagrar, compreendendo a evidente realidade em que vivemos nesta fa-
se de transição política.

Ao Presidente da República são dadas as atribuições decorrentes do
Ato Institucional n 5 e dos demais atos posteriormente baixados. Ficam es-
tes de certa forma em vigor, ao lado do ordenamento constitucional perma-
nente, na Constituição. Julgando conveniente, poderá o Presidente da Repú-
blica decretar a cessação da vigência de qualquer dêsses atos, ouvido o Con-
selho de Segurança Nacional. Com isto a Constituição atual edifica duas or-
dens: uma revolucionária, discricionária, excepcional - a ordem política que
dá atribuição institucional ao Presidente da República, mas que existindo em
potencial só será executada, transformada em realidade jurídica positiva,
uma vez o Chefe da Nação julgue indispensável a medida, em face dos pro-
blemas do desenvolvimento e da segurança nacional - outra, a ordem cons-
titucional permanente, normal, reunindo todos os artigos desta Constituição e
codificando, através deles, um regime democrático, atento às exigências po-
líticas e econômicas de nosso tempo.

A primeira, podemos chamar de Ordem Institucional e, a segunda, de
Ordem Constitucional. As medidas jurídicas de exceção, emanadas da Or-
dem Institucional, são anormais e têm um sentido terapêutico, quando o
diagnóstico dos acontecimentos revelar a presença da subversão e da corrup-
ção cm alta dose, impondo-se, assim, um tratamento cirúrgico mais exigente,



e de maior eficácia. Tais instrumentos ficam à mercê do Presidente da Repú-
blica e de órgão especial, para tais análises e exames, que é o Conselho de
Segurança Nacional. Esta legislação de exceção, composta dos Atos Institu-
cionais n 2 5, e dos que lhe seguiram, e tambem de vários Atos Complemen-
tares e decretos-leis, está em vigor; mas a sua aplicação depende da decisão
do Chefe do Govêrno. São podêres extraordinários que a Constituição lhe
outorga e a que o Constituinte Federal ou Estadual não pode fazer menção
nem referência, nem fundamentar o seu comportamento legislativo, porque aí
tudo 6 privativo do Presidente da República.

À Constituinte estadual, portanto, cabe tomar conhecimento da presen-
ça desta ordem institucional, mas não lhe cabe fazer uso dela ou buscar nos
preceitos que contém dispositivos para o texto da Constituição Estadual. Ao
Legislativo dos Estados, para efeito de elaboração da adaptação constitucio-
nal, o que cabe são as normas permanentes da Constituição Federal, as téc-
nicas delas decorrentes com a competência que abriga as diretrizes agora
adotadas. Quando um ato institucional se refere à vida municipal, a faculda-
de da sua execução não cabe a nenhuma outra autoridade senão ao Presi-
dente da República e por conseguinte, na prática, não tem validade para a
construção da Carta Magna Estadual.

A presença das atribuições institucionais do Presidente da República na
Constituição de 1969 constitui para o processo revolucionário uma novida-
de, cujos resultados e cuja eficiência, em têrmos de Revolução, estão aí à
vista de todos. Tal técnica, porém, não é desconhecida do Direito brasileiro.
e nem tampouco do Sistema Constitucional de outros povos.

Sob certa forma, o Poder Moderador, no Império, conferia ao Chefe do
Estado tais prerrogativas. A França de De Gaulle também admitiu, ao lado
de outros estados modernos, esta missão de emergência, excepcional, super
constitucional, ao Chefe de Estado, para fazer face às crises e aos problemas
ligados à Segurança, hoje se multiplicando em todas as partes do inundo.

No mais, as Disposições Gerais e Transitórias oferecem poucas modifi-
cações de importância, como a eleição do Governador do Estado, pelo pro-
cesso indireto, através da Assembléia Legislativa: reafirma, para os servido-
res públicos, os direitos estabelecidos na Carta de 67 no tocante a estabilida-
de, aposentadoria e prerrogativas daqueles que participaram das operações
bélicas durante a conflagração mundial em 1944.
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Estas são, de modo geral, as novas linhas do Direito Constitucional
Brasileiro que obrigam o constituinte estadual, na feitura do Diploma Magno
do Estado.

O Substitutivo e a Proposta Governamental

No exame do substitutivo que ora a Comissão encaminha ao Plenário
da Assembléia Legislativa, devemos nos referir aos seguintes aspectos: 1 9) a
elaboração do substitutivo e as determinações constitucionais que discipli-
nam a sua tramitação; 2) a área de competência estadual que nos deferiu a
nova Constituição; 32) a titulação da matéria constitucional; 42) as principais
modificações introduzidas no Projeto, posto em comparação com a Carta
Mineira de 1967: 59) considerações finais.

O trabalho que ora é encaminhado ao Plenário da Assembléia Legisla-
tiva do Estado de Minas Gerais, elaborado pela Comissão de Reforma Cons-
titucional, valendo-se da Proposta de Emenda Constitucional do Governo do
Estado e subsídios da Assessoria Técnica da Casa, que acompanhou o tra-
balho de vários membros da Comissão Constitucional, teve como base para
seu roteiro a atual Constituição de Minas Gerais, promulgada em 1967, que
aliás seguiu no seu enunciado, de maneira coerente, a técnica da Constitui-
ção Federal daquele ano.

O primeiro problema que foi colocado para a Comissão adveio da pró-
pria tramitação da matéria, que nos foi remetida como Proposta de Emenda
pelo Poder Executivo do Estado. A Comissão estudou o assunto e, por una-
nimidade, chegou à conclusão de que está o Poder Legislativo mineiro, nesta
fase de alteração constitucional, submetido às exigências do artigo 200 da
Constituição da República. Ali está escrito que "as disposições constantes
da Constituição Federal ficam incorporadas, no que couber, ao Direito Cons-
titucional legislado nos Estados", dispondo o parágrafo único que as Cartas
estaduais podem adotar o regime de leis delegadas e nunca o de decretos-lei.
Éste artigo é a transposição para o atual diploma federal do art. 188 da Carta
de 67, que rezava que os Estados deverão reformar suas Constituiçóes,den-
tro de 60 dias, para adaptá-las, no que couber, às normas da Constituição
Federal e que, findo êste prazo, ficariam incorporados aqueles preceitos,
automàticamente, às Cartas dos Estados. Há, assim, entre os dois dispositi-
vos, alguns elementos de identidade e, por certo, um conteúdo muito seme-
lhante. Em ambos há uma determinação imperativa aos Estados para que re-
formem a sua Constituição e também uma determinação para que essa refor-
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ma se faça tendo por finalidade adaptar a Carta Estadual à Constituição Fe-
deral.

A Constituição de 1967 marca prazo para a tarefa constitucional. Já a
Constituição de 1969 não estabelece tempo definido para o trabalho de ela-
boração constitucional. É indiscutível, pois, que o projeto ora em tramitação
na Assembléia de Minas decorre de uma determinação da Carta Magna Fede-
ral.

Temos, aqui, a presença do chamado Poder Constituinte originário, que
forjou a Constituição Federal, formulando uma ordem para o Estado-mem-
bro. Quer dizer, êle se estende aqui de maneira dinâmica aos Estados-mem-
bros, determinando a reforma constitucional nos têrmos das novas linhas da
Constituição Federal. Não se trata, portanto, de uma reforma constitucional
proveniente de proposta de emenda, em época normal, de acôrdo com o que
preceitua o art. 46 e seguintes da Constituição Federal, o que está inscrito na
atual Constituição mineira, no seu art. 45, produto do chamado Poder Cons-
tituinte de Revisão. Não é, assim, uma reforma constitucional enquadrada
nos dispositivos que permitem uma providência facultativa ao Poder Execu-
tivo ou ao Poder Legislativo. Não está aqui livre e desimpedido o autor da
proposta para a escôlha dos artigos ou capítulos a serem reformados. Na pre-
sente etapa que estamos atravessando, o que se há de fazer é uma adaptação.
Não há faculdade, há um imperativo; não há opção, quanto ao que se refor-
mar. Mas já está traçado o nosso destino, a nossa obrigação constitucional de
moldar a Constituição Mineira aos novos contôrnos estabelecidos pela
Constituição Federal. Ora, se é assim uma determinação a que não podemos
fugir, e cuja obrigação não pode ter prazos, porque ela há de se fazer de
qualquer maneira, como um imperativo estabelecido pelo Poder Constituinte
originário em tôda a Nação, não há que se falar em tempo e, nem tampouco,
em formalidade constitucional, estabelecida pela norma permanente da
Constituição para a época de normalidade constitucional. O que temos é de
realizar, é de cumprir, e de nos curvarmos à determinação imperativa que
veio do Poder Revolucionário e, para tanto, as normas regimentais devem ser
elaboradas excepcionalmente por nós, o que já foi de acôrdo com as normas
especiais apresentadas pela Comissão, em novembro do ano passado, o que
foi aprovado pelo Plenário, as quais regulamentam o nosso trabalho e de-
vem, de fato, presidir à tramitação desta proposta de emenda.

Sendo de autoria da própria Assembléia e tendo em vista o fim que
procura colimar, o de reformar a Constituição de acôrdo com as exigências
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do art. 200 da Carta Federal, podemos nós, Poder Legislativo que somos,
alterar aquelas normas regulamentares de acôrdo com as necessidades da
própria elaboração Constitucional. Não há, portanto, outras formalidades
nem outro prazo senão aquêles que nós mesmos estabelecemos, dentro desta
fase especialíssima de elaboração constitucional em que, na realidade, não
somos causa eficiente, mas um instrumento político estabelecido pelo próprio
Poder Constituinte Originário que outorgou ao País a Constituição reformada
de 1969.

A área da nossa competência é, portanto, de sentido formal. Temos de
dar uma norma forma à Constituição mineira, para que se adapte às normas
constitucionais do novo Diploma da República. O que nos cumpre é verificar
as alterações procedidas nos mandamentos constitucionais federais e analisar
as repercussões daí resultantes no Direito Constitucional Estadual. Podemos,
é certo, aproveitar a oportunidade para alterar, em um ou outro ponto, a
Carta Mineira, tendo em vista os altos interêsses do Estado e a melhor ma-
neira de ajustá-los às novas determinações da Carta Federal.

A tarefa não é, porém, tão simples quanto parece, porque o complexo
dos dispositivos constitucionais contém uma série de articulações e de reper-
cussões internas que precisam ser anotadas e percebidas, sem o que o texto
ficará incoerente OU deficitário na disposição da matéria. Há, por isto, um
trabalho de interpretação constitucional, de interpretação do texto federal,
para conhecer seu significado e suas exigências. Na elaboração dos disposi-
tivos da Carta Estadual é preciso que os limites decorrentes da competência
estadual não sejam burlados ou atingidos, riscos êstes que poderiam levar a
Casta Mineira para o campo das impugnações de inconstitucionalidade. O
constituinte estadual não tem a liberdade dos titulares do Poder Constituinte
Originário. Eles são delegados, em parte, de um poder superior que elaborou
a Carta Federal. O Estado-membro quando se organiza já encontra os alicer-
ces e as paredes-bases de seu edifício, tudo construído de acôrdo com a filo-
sofia e os princípios gerais que presidiram a construção política nacional.

Verifica-se assim uma forte tendência, acima mencionada, da centrali-
zação política brasileira, longa, mas bem caracterizada, escalada, de 1891 até
nossos dias, em que pouco a pouco as franquias estaduais são decepadas
pela Constituição Federal que, por isso mesmo, dia a dia, fica menos federal
e mais centralizadora. É o federalismo centralizador. Os chamados princípios
obrigatórios para o Estado, do artigo 13 da Constituição de 1967 para o arti-
go 13 da Constituição de 1969, foram ampliados, trazendo para a unidade
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federada um inevitável enfraquecimento das suas atribuições, se bem que
ainda aproximado das linhas de 1967. Mas, nesse Capítulo da Competência
dos Estados e Municípios, a Constituição reformada de 1969 aumentou o
mimem de artigos referentes ao Município. O Município agora se federaliza
ainda mais. Se em 1891 a autonomia estadual dependia da definição dos Es-
tados, se em 1934 esta autonomia sumàriamente está inscrita na Constituição
Federal e se assim acontece também em 1946, já em 1967 e, principalmente
agora em 1969, não só a autonomia está formulada com maiores detalhes,
porém, ainda, numerosos dispositivos foram introduzidos na Carta Magna,
disciplinando a vida e a organização municipal.

O parágrafo terceiro do art. 13 que fala da execução de convênios entre
os municípios e os Estados ou União é seguido do art. 14 que mantém o dis-
posto na Constituição de 1967 a respeito de lei complementar sôbre os requi-
sitos mínimos de população e renda pública, bem como sôbre a forma de
consulta prévia às populações para a criação de municípios. E, ainda, o pa-
rágrafo único deste artigo dispõe a respeito da organização municipal variá-
vel segundo as vinculações locais, a criação de municípios e a nova divisão,
em distritos, colocando todos, de certa forma, em dependência da lei federal.
É, pois, a União interferindo, intervindo, participando, manipulando, in-
fluindo no próprio nascimento e estruturação da vida municipal.

O art. 15 repete nos seus itens 1 e 2 dos seus § l'- e 2 k-' a Constituição
anterior, mas o § 32 do mesmo art. 13, ao rezar a respeito da intervenção nos
municípios, cria rio texto do Diploma Magno mecanismo pormenorizado dês-
se remédio excepcional, dando-lhe, de certa maneira, uma situação paralela à
intervenção nos Estados, mas deixando explícito que a intervenção será re-
gulada na Constituição do Estado.

O artigo 16, que trata da fiscalização financeira e orçamentária, não só
concebe outra filosofia a respeito da presença do Tribuna] de Contas, como
passa a proibir, indiretamente, que as Constituições Estaduais forneçam a
êste órgão funções outras que não sejam aquelas de superior assessoria, de
orientadores da Câmara Municipal, no exame das contas do Executivo do
Município. Não admite, portanto, a nova Constituição, uma outra interferên-
cia que não seja de assistência, de auxílio à fiscalização financeira e orça-
mentária no município. Altera, assim, a conceituação adotada pela Constitui-
ção Mineira de 1967 e, indiscutivelmente, reforça e revigora, neste particu-
lar, a autonomia municipal, impedindo que o Tribunal de Contas venha in-
tervir na sua vida financeira, embora o parágrafo 2 2 do ari. 16 confira a êste
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Órgão a função de elaborar parecer prévio para as Câmaras Municipais sôbre
as contas do Prefeito, parecer êste que só pode ser recusado pelo Plenário
daquelas edilidades pelo voto de dois terços dos seus integrantes. Há, assim,
uma preocupação da Carta Magna, como já aludimos em parágrafos anterio-
res, de regulamentar o funcionamento das municipalidades, dando a esses
órgãos de Governo local maior projeção e relêvo no nôvo sistema constitu-
cional.

As alterações propostas devem, em primeiro lugar, focalizar a distri-
buição dos títulos, capítulos e seções da Constituição. Julgamos, de acôrdo
com a boa técnica do Direito Constitucional moderno, nos Estados-membros,
seguir, no que fôr possível na Constituição do Estado, os mesmos títulos da
Constituição Federal. Esta foi a metodologia adotada em 1967 depois de dis-
cutido o assunto por uma comissão, com alguns nomes de alto nível da qual
participaram deputados estaduais, ao lado daqueles representantes autoriza-
dos do Direito Constitucional brasileiro. No entanto, a atual Comissão jul-
gou por bem fazer algumas modificações que representam um reflexo da ho-
ra e uma conseqüência da experiência adquirida com o próprio funciona-
mento da instituição constitucional entre nós.

No Título 1 - Da Organização do Estado - foi mantido o Capitulo 1 -
Disposições Preliminares -. Já os Capítulos II e Ill da Constituição anterior
ficaram englobados num único Capítulo, sob a denominação: "Da Compe-
tência do Estado e dos Municípios". O Capítulo referente ao "Sistema Tri-
butário" não foi mantido.

A Comissão preferiu incluir as atribuições tributárias do Estado no ca-
pítulo que versa a respeito da competência da unidade federada. Resolveu
também incluir na parte dêste mesmo capítulo que trata da competência dos
municípios as suas atribuições tributárias, dando assim a esta matéria na
Constituição Estadual uma posição de menor significação e mesmo de de-
pendência ao sistema federal. Há justificação para êste comportamento. Na
verdade, o Estado e o Município não possuem um sistema tributário próprio.
Êles, na realidade, hoje se curvam, participam, enquadram-se numa sistemá-
tica tributária, que é da União e cujas decisões fundamentais estão no poder
da União, a quem cabe de fato uma liderança tributária exclusiva e ampla.
Aliás, é traço do nosso sistema constitucional vigente o comando econômi-
co-financeiro retido pela União, ficando para os Estados e para os Municí-
pios nada mais nada menos do que uma competência precaríssima e uma su-
bordinação que, dia a dia, aumenta ante as exigências e as normas não só le-
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gais, mas também regulamentares estabelecidas pelo Govêrno Federal.
Constatando esta realidade que dá peculiar sentido à federação brasileira, o
constituinte estadual trará para o texto da nossa Constituição um (lado irre-
versível da convivência político-administrativa dentro do ambiente federal
em que nos encontramos.

O Capítulo III, do Poder Legislativo, mantém a mesma distribuição dos
títulos, e aliás pouco ou nada há que alterar neste setor

O Poder Legislativo, no Substitutivo, apresenta as modificações deter-
minadas pela Carta Magna de outubro, completada com providências acau-
teladoras para prestigiar a atividade parlamentar e a eficiência legislativa. A
primeira inovação que se destaca é a redução do número de parlamentares.
que agora passa a ser, em Minas Gerais, de 58 representantes. quando, pela
Constituição de 67, o número de deputados era de 82. O Processo Legislati-
vo, no tocante às Propostas de Emendas Constitucionais, apresenta, primei-
ramente, a alteração do 'quorum", para aprovação (Ia proposta de emenda
constitucional, que sobe para dois têrços, ao contrário do de maioria absolu-
ta, que era o exigido pela Carta de 1967

O veto será agora apreciado pela Assembléia, phlicamente, não mais
sendo secreta a sua votação.

As imunidades parlamentares sofreram restrições constitucionais. Só
nas reuniões e quando estiverem se dirigindo para as mesmas e quando delas
regressarem é que prevalecem as imunidades para o deputado.

A licença para processsar o deputado, no entanto, continua como prer-
rogativa parlamentar, em face do que se conclui do artigo 154 da Constitui-
ção Federal, que permite tal entendimento. Agora, porém, o deputado pode
ser processado, quando suas opiniões, palavras e votos resultarem injúria, di-
famação ou calúnia e ainda nos casos previstos pela legislação de segurança
nacional. No entanto, há de se ter sempre presente que aquela hipótese de
processo crime contra o Deputado se situa numa conceitução diversa, menos
ampla, daquela que é sancionada pelas leis penais. Muito do que o deputado
afirma da Tribuna não pode ser tido como injúria, difamação e calúnia, des-
de que dentro das finalidades do mandato parlamentar. que é função de fis-
calização e crítica das atividades governamentais e administrativas.
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Ao Poder Executivo ficou consagrado o direito de emendas no proces-
so legislativo. Tais emendas porém, para acautelar o direito do mandatário
do povo, reabrem o prazo para o exercício da mesma prerrogativa pelos de-
putados. Também estabeleceu-se idêntico mecanismo no caso de Mensagem
contendo emenda ao Projeto do Orçamento em tramitação na Assembléia.

O Orçamento e a Fiscalização Financeira e Orçamentária, pràticamente
reproduzem OS preceitos da Constituição anterior, porém nota-se que a expe-
riência forneceu novos dados para a regulamentação plurianual.

Adota-se a denominação — Dos Servidores Públicos" no lugar de 'Fun-
cionários Públicos - .Há também modificações no tocante a formulação do
conceito de segurança nacional. Procurou-se no texto atual colocar êste ins-
tituto constitucional dentro das linhas federais, consubstanciadas flO disposto
na Carta Federal na Legislação Complementar e na chamada Doutrina do
Poder Nacional da Escola Superior de Guerra. A Polícia Civil e a Polícia
Militar, esta no seu aspecto operacional, ficam subordinadas ao Comando
único da Secretaria de Segurança Pública. Também esta última vai se sub-
meter ao ('ornando da Região Militar quando por convocação do Govêmo
Federal, em caso de guerra externa ou nas hipóteses de grave subversão da
ordem ou ameaça de sua irrupção deve compor um mecanismo eficiente de
defesa das instituições constitucionais e dos objetivos nacionais permanen-
tes.

() Capítulo IV do Poder Executivo foi acrescido de mais duas seções:
uma. o Ministério Público e outra. a Administração Regional. Aquêle se
desloca de lugar por imperativo estabelecido no nôvo modêlo federal. Já a
transferência da Administração Regional. moderno instrumento governativo,
que a Constituição de 67 criou no Estado, a exemplo das técnicas governa-
mentais adotadas nos países de maior civilização, sobretudo na Europa, foi
decisão da ('omissão que a entendeu como um nôvo setor da administração
governamental e muito mais um elemento do Executivo Estadual do que da
vida intermunicipal como estava considerado nos dispositivos da Constitui-
ção de 67

Tôda a Seção relativa à Segurança Pública apresenta um enunciado que
foge ao texto da Carta anterior, para se submeter à nova orientação de Di-
reito Constitucional inspirado na Revolução.
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O Ministério Público, como parte do Poder Executivo, mantém as suas
peças existentes na Constituição Estadual de 13 de maio de 1967. submeti-
das às técnicas introduzidas no Sistema Constitucional.

A seção que trata dos Funcionários Públicos, sob a denominação de
"Servidor Público", de acôrdo com a determinação da própria Constituição
Federal, é pràticamente uma transplantação do Texto Federal da República
para o texto da unidade federada. Incluiu-se, também, neste capítulo, como
instrumento do Poder Executivo Seção referente à Administração Regional.
Simplificaram-se as linhas gerais desta entidade que poderá desempenhar o
papel fundamental do planejamento e da execução do mesmo, tendo-se em
vista o desenvolvimento do Estado. Ao contrário do que pretendia a proposta
de emenda governamental, não foi eliminada, nesta instituição administrati-
va, a participação, no seu Conselho Regional, de representante das munici-
palidades, ao lado de elemento nomeado pelo Governador. A Comissão en-
tende que, sem a participação direta dos órgãos municipais, das lideranças
regionais e locais, difícil será a execução de qualquer plano governamental
que há de estar alicerçado no Povo, através de seus líderes e dirigentes.

O Poder Judiciário oferece, de modo geral. POUCS alterações. Duas
inovações são de real significado para as instituições judiciárias estaduais.
Uma de repercussão generalizada no Estado e outra de repercussões locais.
A primeira advém do artigo 144. § 5, que dá ao Tribunal de Justiça a com-
petência para, em resolução, dispôr sôbre a divisão e a organização judiciá-
ria, de cinco em cinco anos. A outra diz respeito à chamada Justiça de Paz
temporária que, em virtude de dispositivo da legislação revolucionária insti-
tucional, não está mais sujeita ao processo de eleição e à escolha popular. A
primeira, de fato, constitui modificação substancial neste setor, visto que re-
tira do Poder Legislativo Estadual a faculdade de proceder em lei à divisão e
à organização judiciária. É assim uma técnica de sérias repercussões. dando
ao Tribunal de Justiça, por meio de resolução. a competência de realizar os
atos estruturadores da ordem judiciária estadual.

Logo de início ao intérprete surge a indagação a respeito dos limites
desta competência, quando, como e que fronteiras jurídico-administrativas
tem o Tribunal de Justiça para dividir e organizar judiciàriamente o Estado!
Vários debates vêm sendo travados a respeito dêste tema, que implica em
problemas de certa significação no tocante às prerrogativas daquela ('ôrte
Judiciária de criar serviços, de criar órgãos, de fixar vencimentos, de esta-
belecer divisas para comarcas.
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Nota-se que o ponto de vista dominante, logo após a promulgação da
Constituição Reformada de Outubro, é de que ao Tribunal falecem atribui-
ções para dispor sôbre meios financeiros, resultando, daí, também, a sua im-
possiblidade de criar órgãos e serviços. Por êsse entendimento o Tribunal de
Justiça ficaria à mercê dos outros Poderes do Estado para exercitar a com-
petência constitucional que lhe foi destinada pela nova Carta Magna.

Entendemos que dividir e organizar judiciàriamente o Estado compre-
ende atribuições certas como, em virtude delas, outras há implícitas mas ne-
cessárias e indispensáveis à ficalização das mesmas.

O Tribunal de Justiça pode criar órgãos, pode criai' serviços, porque a
providência é, evidentemente, tarefa de organização. Também, possui atri-
buição para dividir judiciàriamente o Estado, criar comarcas, alterar suas
fronteiras e extinguir aquelas que julgar incapazes de sobrevivência. O que o
Tribunal de Justiça não pode, porque dentro do flOSSO Direito Constitucional
é matéria privativa, exclusiva, de competência do Executivo e do Legislati-
vo, é dispor sôbre vencimentos, dotações orçamentárias, enfim dispor sôbre
matéria financeira. E como então procederá o Tribunal ele Justiça na tarefa
orgamzatóno-iudiciária do Estado' ('riará êle órgãos. serviços, disporá sobre
a divisão judiciária do Estado. mas não estabelecerá, concomitantemente.
nem sõhre vencimentos, nem sôbre dotações, enfim, matéria financeira. A
instalação e manutenção da organização judiciária que êle criar ficará de-
pendendo da lei orçamentária, através da Proposta de Orçamento ou de ou-
tras leis orçamentárias cabíveis no caso Quer dizer, a organização judiciária
será estruturada pelo Judiciário, mas as medidas financeiras, de custeio, ven-
cimentos. ficarão dependendo da lei respectiva. A organização que o Tribu-
nal estruturar só alcançará existência. pràticarnente, quanto tiver a indispen-
sável estrutura orçamentária. Após, então. tal medida. deflagrar-se-á o pro-
cesso administrativo de implantação da nova organização tudiciária

Se assim não tôsse, esta atribuição nova e tão dinamizadora da Organi-
/.ação Judiciária ficaria á mercê dos outros Poderes do Estado e resultaria em
nulidade. O problema do Juizado de Paz em Minas Gerais sofreu, com a le-
gislação revolucionária, radical alteração. A nossa tradição constitucional é
de permitir a eleição de Juízes de Paz nos distritos. Aquêle mandamento re-
volucionário fulminou a escôlha popular. A Constituição Federal restituiu ao
Estado a competência de dispor sôbre o Juizado de Paz. Poderia o Projeto da

omissão restabelecer o princípio da eleição, mas ficou decidido. primeira-
mente, que a lei ordinária deveria estabelecer outro tipo de investidura com a
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nomeação pelo Governador, ou por outro órgão e. entre esses, até mesmo o
Poder Judiciário.

A Justiça Militar de Minas foi amparada por disposições transitórias da
Constituição, quando o seu artigo determina que os Tribunais anteriormente
existentes poderiam continuar a funcionar nos Estados.

É o que reza o artigo 192, mantendo como órgãos de segunda instância
a Justiça Militar Estadual, criados antes de 15 de março de 1967.

A "Organização do Município" apresenta modificações advindas dos
imperativos da Constituição Federal sejam como as relativas à fiscalização
financeira e orçamentária em face do Tribunal de Contas e a nova regula-
mentação do Instituto de Intervenção do Município.

No mais, a Comissão cuidou de fazer algumas alterações para melhorar
o texto e para adaptá-lo às atuais exigências constitucionais.

O Tribunal de Contas será o órgão de assistência à Câmara Municipal,
oferecendo-lhe Parecer que terá fôrça excepcional na decisão da Câmara lo-
cal, visto que somente dois têrços de seus integrantes poderão recusar suas
conclusões.

Todavia, considera de real valia contribuição do Tribunal de Contas
para a vida financeira dos municípios e cria outros mecanismos capazes de
dar maior eficiência à sua ação fiscalizadora, sobretudo à sua interferência
para orientar e para melhorar a gestão dos dinheiros públicos municipais.
Também o princípio da publicação das Atos Administrativos de interêsse fi-
nanceiro foi plenamente consagrado no nôvo texto, exigindo-se das Prefeitu-
ras reproduzirem nos jornais locais o teor das contas, dos lançamentos de
tributos e das decisões dos órgão legislativos locais

Na parte referente a responsabilidade do Prefeito, manteve-se a mesma
técnica de 1967, assegurando ao Estado-membro capacidade de dispor sôbre
as transgressões político-administrativas que são da sua alçada e que já se
acham enumeradas, ficando para a legislação federal, como lhe compete, a
enumeração dos crimes de responsabilidade e o respectivo processo.

À lei de Organização Municipal ficará a incumbência de disciplinar o
processo de responsabilidade, no tocante às transgressões político-adminis-
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trativas. "Reuniram-se os artigos" sôbre fiscalização financeira e orçamentá-
ria numa Seção, sob essa denominação.

A Intervenção no Município contém inovação promissora criada pela
Carta Federal e transplantada para o texto constitucional estadual. O pará-
grafo Y do art. 15 da Constituição Federal estabelece que será regulada pela
Constituição do Estado e enumera OS casos em que deverá ocorrer. Na letra
d do mesmo parágrafo cria um intervencionalismo semelhante ao instituto na
esfera federal e faz menção a princípios indicados na Carta Estadual. O
Substitutivo aproveita o conteúdo dêste dispositivo para estabelecer tais
princípios e, com a inovação, alcançar meio de sanear alguns problemas da
órbita local, sobretudo aqueles de que decorre as chamadas duplicidades de
Câmaras Municipais, fenômeno comum cm nossa evolução política. O texto
sôbre a intervenção no município se prende à lei estadual, fixando que o
modo e as coiidiçocs do processo interventono devam ser por ela regulados.

decreto governamental será uma peça contida na lei. Afastou-se assim do
modêlo da atual Constituição, consagrou-se no texto uma das modalidades
conhecidas na Constituição de 46. Quanto à Administração Regional, ficou
transferida a Seção para o Capítulo "l)o Poder Executivo". Mantém-se a es-
trutura da administração local, segundo o disposto em 1967.

O titulo referente aos Direitos e ( ;arantias Individuais, como objeto
central do Diploma Constitucional, está inscrito num artigo apenas, conli) cru
1967, na atual ('onstituição, consubstanciando aquêle conjunto de preceitos
e princípios que marcam o regime e assinalam a doutrina política da Carta
Magna.

título Da Ordem Económico Municipal é objeto de alterações. con-
tendo o Substitutivo disposiçoes em que se dá ênfase ao planejamento para o
desenvolvimento estadual, visando com isso, o constituinte, despertar a co-
munidade mineira para suas grandes possibilidades sócio-económicas.

A Educação e ('ultura, outro título que permanece rio texto do Substi-
tutivo, reúne. praticamente. as mesmas diretrizes educacionais e culturais da
Constituição anterior, mas se faz ali tambem referência a um sistema de pla-
nejamento da educação estadual. o usino oCoITCfld() com o Título V Da
Saúde Pública -. cuja redação pouco difere da Caria anteflor,

As Disposições (gerais e lransitórias que compõem o Título VI com-
preendem um agrupamento de artigos sem maiores articulações, o que flO ca-

131



so é comum, reunindo disposições gerais e permanentes, ao lado de disposi-
ções transitórias e específicas. A Comissão corrigiu a duração do mandato
do atual Governador e para tanto se fundamentou em argumentos constitu-
cionais irrefutáveis, apesar do voto contrário de dois de seus membros. O
prazo de duração do mandato do atual Governador e do Vice-Governador do
Estado excederia em 45 dias que significariam excesso em face do mandato
presidencial do Presidente Costa e Silva, do qual, nos têrmos da Constitui-
ção de 1967, dependia em têrmos de duração.

As garantias dadas aos ex-combatentes que participaram de operações
bélicas na Segunda Guerra Mundial decorrentes do regime anterior para apo-
sentadoria e estabilidade, o dispositivo relativo aos antigos juízes munici-
pais, à Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha, do Instituto
de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, às medidas de
conservação do patrimônio histórico e artístico de cidades antigas de Mi-
nas Gerais, aos direitos dos serventuários, m face do Instituto de Previdên-
cia, à vitaliciedade dos professores catedráticos e titulares de ofício, na Jus-
tiça, nomeados até 15T3167, e, ainda, às recomendações para o auxilio e am-
paro às fundações de assistência ao menor e de educação, foram mantidas,
como se achavam, pràticamente, no texto da Constituição anterior. A criação
da Secretaria de Turismo, as garantias ao mandato em curso dos Prefeitos
dos Municípios de estâncias hidrominerais, providências para dar aos ex-
Governadores do Estado, a título de representação, subsídio mensal igual ao
dos desembargadores: planos de incentivo à produção hortigranjeira, garan-
tias aos servidores deslocados de sua repartição para outros órgãos, validade
dos concursos públicos que se prorrogarão até a nomeação dos candidatos
nas vagas existentes ao tempo da sua realização e outros dispositivos de inte-
rêsse público foram incluídos neste último título. A eleição do Governador
do Estado se fará, neste ano de 70, por processo indireto, no dia 3 de outu-
bro, através do voto dos membros da Assembléia Legislativa, na forma da
Constituição Federal. O mandato dos prefeitos em 15 de novembro dêste ano
terminará em 31 de janeiro de 1963, em obediência ao mandamento Constitu-
cional federal, que exige a não coincidência de mandatos municipais com os
estaduais e federais.

Estas são, de um modo geral, as disposições constitucionais que o
substitutivo ao projeto apresenta para a apreciação, deliberação e votação do
Plenário da Assembléia Legislativa de Minas Gerais. De modo geral, o tra-
balho da Comissão se orientou pelas técnicas modernas do Direito Constitu-
cional, afastando-se, em parte, dos modelos sintéticos da Constituição, para
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adotar a metodologia das Cartas expansivas. Estas devem ser um instrumento
de Govêrno.

O Substitutivo se ateve aos imperativos da Constituição Federal e fixou
para o Estado área de competência, sob certo aspecto precária, da atual
Constituição Federal.

Nota-se, porém, que o trabalho acima se identifica com os grandes inte-
rêsses da comunhão mineira, ao prever, com ênfase, a promoção do seu pro-
gresso e do seu desenvolvimento. Não apenas ali se acham mencionadas as
técnicas de planejamento, mas a Constituição criou instrumentos próprios pa-
ra fazer face à execução dos programas governamentais. O planejamento re-
gional terá eficazes meios governamentais para ser aplicado nos pequenos
núcleos de população; nas vilas e distritos, terá os Conselhos de Comunida-
de e subprefeitos, lideranças eficientes para auxiliarem a ampla execução
daquele com uma somatória de providências nas pequenas comunidades. Nas
vastas áreas territoriais terá a Região da Administração Estadual, que deverá
contribuir para o êxito das suas metas.

Procuraram-se, portanto, novas estruturas de Govêrno, aprimorando as
existentes e integrando ao Poder Executivo variados meios institucionais pa-
ra realizar a grande obra que os mineiros esperam de redenção econômica e
social do Estado, hoje cm lamentável situação financeira e com baixo índice
de produtividade.

Ao final dessas considerações. a Comissão de Reforma Constitucional
deixa aqui expressos os votos que fêz, de que a Assembléia de Minas possa,
mercê de Deus, ao fim do trabalho constitucional, promulgar uma Constitui-
ção digna das melhores tradições do povo mineiro.

Manoel Costa - Presidente
Bonifácio de Andrada - Relator-Geral
Emilio l-laddad
Feliciano Oliveira
Gerardo Renault
José Raimundo
Paulino Cícero

h) Data de Promulgação da Constituição do Estado: 1 2 de outubro de
1970.
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6 - REPRESENTAÇÃO MINEIRA - Constituintes Mineiros nas Assem-
bléias Nacional Constituinte e no Congresso Nacional de 1967.

a) Constituição de 1891 - Promulgada em 241211891

Composição do Congresso Nacional Constituinte:

63 Senadores
205 Deputados

SENADORES:
Dr. Joaquim Felício dos Santos
Dr. Américo Lobo Leite Pereira
Dr. José Cesário de Faria Alvim

DEPUTADOS:
Dr. Antônio Olyntho dos Santos Pires
Dr. Pacífico Gonçalves da Silva Mascarenhas
Dr. Gabriel de Paula Almeida Magalhães
Dr. João das Chagas Lobato
Dr. Antônio Jacob da Paixão
Dr. Alexandre Stoker Pinto de Menezes
Dr. Francisco Luiz da Veiga
Dr. José Cândido da Costa Senna
Dr. Antônio Affonso Laniounier Godofredo
Dr. Alvaro Augusto de Andrade Botelho
Dr. Feliciano Augusto de Oliveira Penna
Dr. Américo Gomes Ribeiro da Luz
Dr. Francisco Coelho Duarte Badaró
Dr. José Joaquim Monteiro da Silva - Barão de Santa Helena
Dr. João Pinheiro da Silva (um dos 21 integrantes da Comissão Espe-

cial para dar parecer sobre a Constituição)
Dr. Joaquim Leonel de Rezende Filho
Coronel João Luiz de Campos
Dr. Antônio Gonçalves Chaves
Dr. Francisco de Paula Amaral
Dr. Domingos José da Rocha
Dr. Domingos da Silva Porto
Dr. José da Costa Machado e Souza
Dr. João da Mata Machado- Primeiro-Secretário
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Dr. Polycarpo Rodrigues Viotti
Dr. Antônio Dutra Nicácio
Dr. Francisco Correia Ferreira Rabeilo
Dr. Manoel Fulgêncio Alves Pereira
Dr. Astolpho Pio da Silva Pinto
Dr. Aristides de Araújo Maia
Dr. Joaquim Gonçalves Ramos
Comendador Carlos Justiniano das Chagas
Dr. Constantino Luiz Palieta
Dr. João Antônio de Aveilar
Dr. José Joaquim Ferreira Rabeilo
Dr. Francisco Álvaro Bueno de Paiva
Dr. Francisco Honório Ferreira Brandão

b) Constituição de 1934 - Promulgada em 16fl134

Composição da Assembléia Nacional Constituinte:
254 Deputados
40 classistas

Relação dos Constituintes Mineiros na Assembléia Nacional Consti-
tuinte:

JOSÉ FRANCISCO BIAS FORTES
(Progressista)

ANTÓNIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRAI)A
(Progressista) - Presidente da Assembléia Constituinte

VIRGÍLIO ALVIM DE MELLO FRANCO
(Progressista) - Líder da Bancada mineira

josÉ MONTEIRO RIBEIRO JUNQUEIRA
(Progressista)

josÉ BRAZ PEREIRA GOMES
(Progressista)

ADÉLIO DIAS MACIEL
(Progressista)
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LUIZ MARTINS SOARES
(Progressista)

LEVINIX) EDUARDO COELHO
(Republicano Mineiro)

JOÃO JOSÉ ALVES
(Progressista) -* Assumiu em virtude do falecimento do Deputado João

Pandiá Calógeras, ocorrido em 21 de abril de 1934.

PEDRO ALEIXO
(Progressista)

ANTHERO DE ANI)RAI)F. ROTELH()
(Progressista) -	'\ssurniu em virtude do falecimento do Deputado

Antônio Augusto de Lima, ocorrido em 22 de abril de 1934.
FRANCISCO NEGRÃO DE LIMA
(Progressista)

GAI3RIËI. DE RL'LENI)Ë PASSOS
(Progressista)

AU( LJSiï) DAS CHAGAS VIEGAS
(Progressista)

PEDRO DA MATI'A MACHADO
(Progressista)

DELPIIIM MOREIRA JUNIOR
(Progressista)

JOSÉ MARIA DE ALKMJM
(Progressista)

ODILON DUARTE BRAGA
(Progressista) - * Representante do Estado de Minas Gerais e dos Gru-

pos Profissionais na Comissão Constitucional integrada por 26 membros.

JOSÉ VIEIRA MARQUES
(Progressista)



CLEMENTE MEDRADO FERNANDES
(Progressista)

JOÃO NOGUEIRA PENIDO
(Progressista)

RAUL DE NORONHA SÁ
(Progressista)

SIMÃO DA CUNHA PEREIRA
(Progressista)

JOÃO TAVARES CORRÊA BERALDO
(Progressista)

JOAQUIM FURTADO DE MENEZES
(Republicano Mineiro)

CHRISTIANO MONTEIRO MACHADO
(Republicano Mineiro)

POLYCANO DE MAGALHÃES VIOTI1
(Republicano Mineiro)

DANIEL SERAPIÃO DE CARVALHO
(Republicano Mineiro)

ALEIXO PARAGUASSU
(Progressista)

WALDOMIRO DE BARROS MAGALHÃES (Progressista) - Líder da
Bancada mineira

* Substituiu Dr. Virgílio Atvim de Mello Franco

LYCURGO LEITE
(Progressista)

BELMIRO DE MEDEIROS SILVA
(Progressista)
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CELSO PORPHIRIO DE ARAUJO MACHADO
(Progressista)

OCTÁVIO CAMPOS DO AMARAL
(Progressista)

JÚLIO BUENO BRANDÃO FILHO
(Progressista)

JOSÉ CARNEIRO [)E REZENDE
(Republicano Mineiro) - Líder da Bancada mineira
* Assumiu a vaga de Dano de Almeida Magalhães. que não chegou a

empossar-se.

JOÃO JACQUES MONTANIX)N
(Progressista)
* Passou, em 20 de dezembro de 1933, a deputado em virtude de re-

núncia do Deputado Benedicto Valiadares Ribeiro, que foi nomeado Inter
ventor Federal em Minas Gerais.

Representantes ('1 assistas (Empregadores
JOa() Pinheiro Filho
Fuvaldo LOdI + Integrou a ( +) llll5Sã() ( onstitucional dos 20 como n'

presentante classista dos empregadores

e) Constituição de I94( Promulgada em 11914

Composição do Congresso Nacional
42 Senadores
286 Deputados

Constituintes Mineiros na Assembléia Nacional Constituinte 40

Senadores
I.cVin(h) ( oelho P51)
Mello Viaruia - PSI)

139



Deputados:
Alfredo Sá - PSD
Arthur da Silva Bernardes - PR/UDN
Augusto das Chagas Viegas - PSD
Benedito Valiadares Ribeiro - PS[)
Arthur da Silva Bernardes Filho - PR
José Francisco Bias Fortes - PS[)
Celso Porffrio de Araújo Machado - PSD
Cristiano Monteiro Machado - PSD
Daniel Serapião de Carvalho - PR
Francisco Duque de Mesquita - PSD
Ezequiel da Silva Mendes (Suplente) - PTB
Felipe Baldi - PR
Gabriel Rezende Passos - IJDN
Gustavo Capanema - PSD
Israel Pinheiro da Silva - PSD
Jacy de Figueiredo - PD
João Henrique Sampaio Vieira da Silva - PSI)
Joaquim Libânio Leite Ribeiro - PSD
José Maria Alkmin - PSD
José Bonifácio Lalayette de Andrada - UDN
Juscelino Kubitschck de Oliveira - PSD
Lahyr Paleta de Rezende Tostes (Suplente) - PSD
Jarbas Lecy Santos - PTB
Lycurgo Leite Filho - UDN
José Maria Lopes Cançado - UL)N
José de Magalhães Pinto - UDN
Augusto Mário Caldeira Brant - PR
Milton Soares Campos - UDN
Luiz Milton Prates (Suplente) - PSE)
Luiz Gedás de Moura Carvalho (Suplente) - PSD
Nelson da Silva Parilós - PSI)
José Rocha Ribas (Suplente) - PSD.

d) Constituição de 1967

Deputados Federais da 6 Legislatura por Minas Gerais - 1967 1971

Abel Rafael Pinto - 1969
Aécio Ferreira da ('unha



António Aureliano (haves de Mendonça
'\quiles Diniz
Austregésilo Ribeiro Mendonça
t3Cflto Gonçalves Filho
Celso Gabriel de Rezende Passos - 1967 - 1969
('hrispim Jacqucs I3ias Fortes
Edgar de Godói da Matta Machado - 1967 - 1969
Edgar Martins Pereira
Elias de Souza ('armo
Francelino Pereira dos Santos
Geraldo Freire da Silva
( ,ilherto de Andrade I'aria
Gilberto Antunes dc Almeida
iuilhenne Machado

( juilhermino de ( )Iiveira 1967 1968
iustavo ( apanema

1 lélio ( arvalho (
Hugo Aguiar
Israel Pinheiro Filho
.Jacdcr Soares Albergaria
.Ioa() Batista Miranda
Joâo Elerculino de Soti,i 1 opes 1967 1969
João Nogueira de Reicndc
Jose Ronitácio 1 alayetk de Andrada
Pose de Magalhães Pinto 1967 1969 e 197 1
Pose Maria AIkmin 197() 1971
Posé Maria Magalhães 1967 1969
Jose Maurício de Andrade
Jose Monteiro de ('astro
José de Souza Nobre (Padre)
1 cvindo ()zanan Coelho
1 uii de Paula Ferreira
Manoel José de Almeida
Manoel 1'aveira de Souza
Marcial do Lago - 1967 1969
Milton Reis - 1967 1969
Murilo Paulino l3adaró
Nysia ('oirnhra Flores ('arone 1967 1969
Ovídio Xavier de Abreu 16- -67 a 174-67
Paulo l-'reire de Araújo 1967 1969
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Paulo Pinheiro Chagas
Pedro Maciel Vidigal (Padre)
Renato Mário de Avelar Azevedo
Rondon Pacheco - 1967 e 1969 - 1971
Ruy da Costa Vai - 1968 - 1969
Simão Vianna da Cunha Pereira - 1967 - 1969
Sinval Boaventura
Tancredo de Almeida Neves
Ultimo de Carvalho
Walter Passos

Senadores por Minas Gerais

Mílton Campos
Benedito Valadares
Nogueira da Gama

e) Bancada Mineira na Assembléia Nacional Constituinte de 1987188

SENADORES

Alfredo José de Campos Meio
Itamar Augusto Cautieiro Franco
Ronan Tito de Almeida

Deputados Federais
PMDB

Aécio Neves da Cunha
Aloísio Marcos Vasconcelos Novais
Álvaro Antônio Teixeira Dias
Arnaldo Rosa Prata
Carlos Alberto Cotta
Carlos Eduardo Venturelli Mosconi
Célio de Castro
Dálton Moreira Canabrava
Genésio Bernardino de Souza
Gil César Moreira de Abreu
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l-Iéli() Calixto da Costa
Israel Pinheiro Filho*
João Pimenta da Veiga Filho
Joaquim de Meio Freire
José da Conceição Santos
José Geraldo Ribeiro
José Mendonça Morais*
José Ulisses de Oliveira
Leopoldo Pacheco Bessone
Luiz Alberto Rodrigues
Lui, (ionzaga Soares Leal
Luiz Otávio Ziza Mota Valadares
Marcos Guimarães Cerqueira Lima
Mário Bouchardet Scriior
Mário Oliveira
Maurício 1'klua Souza
M auro Fernando Orou no Campos
Mílton Lima Filho
Mílton Reis
Octávio Elísio Alves de Brito
Paulo Marcos Almada Abreu*
Raimundo Monteiro de Rezende
Raul Décio de Belém Miguel
Roberto Lúcio Rocha l3rant
Roberto Vital Ferreira
Ronaldo de Azevedo Carvalho
Sérgio Augusto Naya*
Sérgio Ladeira Furquim Werneck
Sílvio  de Andrade Abreu Júnior

Suplentes

PEI

Alysson Pauliricili
Christovam('hiaradia
Homero dos Santos
Humberto Guimarães Souto
José Santana Vasconcellos Moreira
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Lael Vieira Varelia
Mário Assad
Maurício de Freitas Teixeira Campos
Oscar Dias Corrêa Júnior
Ronaro Machado Correa

vr

João Paulo Pires de Vasconcelos
Paulo Gabriel Godinho Delgado
Virgílio Guimarães de Paula

PDS

Bonifácio José Tamm de Andrada
Francisco Antônio de Mello Reis
Virgílio Galassi

PDT

Francisco Humberto Freitas Azevedo

PTB

José Elias Murad
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7 - OS ANTECEDENTES DO CONSTITUCIONALISMO DO ES-
TADO DE MINAS GERAIS

José Alfredo de Oliveira Baracho

Os trabalhos preparatórios da nova Constituição mineira não poderiam
deixar de abranger o exame de questões prévias, tão significativas para o de-
senvolvimento desta nova etapa de constitucionalização dos Estados Federa-
rados. A Mesa da Assembléia e a Comissão Preparatória dos Trabalhos da
IV Assembléia Constituinte, objetivando oferecer subsídios necessários à
nova etapa de exercício do Poder Constituinte Estadual, bem como propondo
recompor a memória do Legislativo Estadual, iniciou várias publicações e
estudos que têm, também, a finalidade de acompanhamento da nossa trajetó-
ria política e institucional.

Compõem a presente publicação documentos essenciais que traçam, de
certa maneira, o perfil dos Constituintes de 1851. 1935 e 1947, ressaltando,
também, as fases de adaptação da Constituição Estadual à Constituição Fe-
deral de 1967 e à Emenda n 9 9, de 1969.

Os elementos inseridos na presente publicação (as datas de instalação e
de encerramento dos trabalhos; as relações nominais dos Constituintes, bem
como dos Deputados, nas tarefas de mera adaptação; as relações nominais
das Mesas Diretoras e das Comissões Constitucionais e os Relatórios das
Comissões Constitucionais que exerceram significativo papel no processo
constituinte) compoém acervo indispensável ao acompanhamento do consti-
tucionalismo ao nível deste Estado-membro da Federação brasileira.

Esses trabalhos permitem-nos acompanhar, em cada uma de suas fases
de elaboração, as tendências que particularizam cada uma daquelas etapas,
ao lado da definição das matérias constitucionais e do perfil político da his-
tória republicana deste Estado.

PARECER DA COMISSÃO CONSTITUCIONAL DE 1891

No processo de elaboração da Constituição Política do Estado de Mi-
nas Gerais, promulgada em 15 de junho de 1891, a Comissão Constitucional
(Comissão dos Onze), encarregada de dar parecer sobre o projeto de Cons-
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tituição enviado pelo Governo Provisório, ressalta, inicialmente. as dificul-
dades que ocorreram, tendo em vista a delicadeza das questões políticas le-
vantadas. A ('omissão manifestou-se sobre dois projetos substitutivos, acei-
tando, preferencialmente, o encaminhado pelo Governo, tomando-o corno
base para discussão e chegando mesmo a aceitá-lo cm seus aspectos gerais,
apesar das emendas apresentadas.

Revelando a metodologia escolhida, ressalta aquela ilustre ('omissão
que não iria fazer obra doutrinária nem filosófica, mas apenas legislar, ape-
sar da pluralidade de interesses, assentando-se nos hábitos, usos e costumes.
Apesar de ressaltar a importância dos princípios abstratos, procurou configu-
rá-los dentro da realidade na qual seriam aplicados.

Conforme o princípio da Federação, entendeu a ('omissão que a ('ons
tituição Federal delimitava a força de atuação organizacional da vida política
dos Estados, com modelo inspirado no sistema político americano. Ressalte-
se que o federalismo norte-americano não teve aplicabilidade completa na
experiência brasileira, devido às particularidades da evolução constitucional
do País, que não se originara de forma de governo republicana, mas de uma
monarquia estabelecida há mais de meio século.

Numa reflexão sobre as circunstâncias históricas que influenciaram
aquele período, o documento menciona as tradições centralizadoras que
"criam interesses, estabeleceram práticas profundamente radicadas que hão
de constituir sério embaraço ao bom andamento do regime que o Congresso

chamado a organizar"

Na consagração da estrutura organizacional dos Poderes ressalte-se
o Interesse em conciliar os fundamentos teóricos da separação com a inde-
pendência e hannonia entre os mesmos, que deveriam refletir a idéia de so-
berania popular. Houve preocupação no documento em ressaltar os critérios
fundamentais da separação clássica dos Poderes, como instrumento básico do
modelo liberal do Estado, propiciador não do isolamento, mas de urna coe-
xistência independente. Ressalta o documento de 191 a preocupação com a
estruturação dos Poderes Executivo e Legislativo, alicerçados nos princípios
de um governo democrático, com participação direta do povo.

Apesar de tomar como base o projeto do Governo, preferiu a ('omissão
afastar-se do mesmo, no que se refere a práticas eleitorais, entendendo que
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seria mais conveniente 'dar ao Poder Executivo do Estado, na investidura de
seu primeiro magistrado, uma origem puramente popular"

Com referência a outras experiências, como as da França e dos Estados
Unidos, ressalta o valor e a legitimidade das urnas populares. Convém desta-
car, pelo seu alto espírito democrático, a crítica que e feita à eleição indireta
do Poder Executivo, aceita pela Constituição americana.

O documento é uma sábia lição democrática, merecendo ressaltar-se,
dentre os seus múltiplos ensinamentos: "Para o bom desempenho de suas
elevadas funções, deve o presidente do Estado ser revestido de maior prestí-
gio e força moral. Exercendo a atribuição constitucional de cooperar na for-
mação da lei, pela sanção, é necessário que seja de origem popular, e não
oriundo das outras ramas do Poder Legislativo."

Dentro de suas grandes preocupações, no que se refere ao Poder Exe-
cutivo, a Comissão acrescentou um capítulo definindo as bases da responsa-
bilidade do chefe de Estado.

Convém destacar as justificativas em torno da criação de uma segunda
Câmara ou Senado, mantida naquelas discussões: "Nas tradições reformado-
ras da patriótica geração de 1831 encontramos já a indicação da necessidade
de um Senado Provincial, como se vê no projeto de reforma de Constituição
lido pela Comissão respectiva na sessão da Câmara dos Deputados de 8 de
julho de 1831, devendo ser eleito pelos mesmos eleitores, a quem incumbia
eleger os deputados."

A defesa da existência do Senado é contundente nesse documento,
quando ressalta o seu alcance político na organização do Estado, tendo em
vista o seu papel conciliador: " a fim de evitar conflitos, sempre perigosos,
entre o Chefe do Poder Executivo e a Câmara e exercendo as funções im-
portantes de Câmara revisora, evitando assim que as leis sejam votadas sob o
influxo de arrebatamento, paixões e surpresas do momento."

As reflexões sobre o Senado, como elemento ponderador e contrapeso
à instabilidade, são de grande importância, uma vez que se fazem acompa-
nhar de conceituações políticas de grande significado.
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No que se refere ao Poder Judiciâno. o documento e também, da maior
expressividade, quando afirma que ele'deve pairar em esfera serena. onde
não penetrem as paixões e variações da política'

Ressaltem-se algumas conclusões, pela sua atualidade

a) "Nesta importante matéria. cuja dificuldade não é preciso encarecer
a Comissão procurou ater-se a teses fundamentais, garantidoras da indepen-
dência do Poder Judiciário e da boa escolha do pessoal que o tem de exer-
cer"

bi 'Tendo em vista as lições da experiência das antigas assembléias
provinciais, procurou a Comissão obstar, fX)Í meio de medidas adequadas. a
reprodução de certos abusos que prejudicam a boa administração da Justiça.
comprometendo os interesses do Tesouro"

c) ''A boa dotação da magistratura é uma das condições de sua mdc.
pendência e meio seguro de atrair para a carreira os homens de mérito e real
vocação"

No que se refere ao governo local, a ('omissão procurou reforçá-lo.
quando entende que " constituindo o Município uma das grandes forças
da nossa organização interna E na vida local, autónoma e independente, que
deve descansar a solução de todos os negócios que lhe são peculiare. com .
petindo aos Municípios exercer a vigilância e a fiscalização ativa na marcha
que aos negócios for dada por aqueles a quem for conferido o mandato para
gen-los"

No levantamento de temática consagrada naquele texto, ressalte-se a
preocupação com a discriminação de rendas, para atendimento da vida muni-
cipal Por mais de uma ve,. apura-se a preocupação da ('omissão com os
gastos públicos. ''('onstituindo o Município com todos os elementos de vida
e dotado de larga autonomia, sendo-lhe entregue a tarefa de regular e admi-
nistrar os negócios locais, parece à (omissão supérflua. ;enão prejudicial, a
criação de prefeituras"

Os pronunciamento-., da ('omissão objetivaram. conforme ressalta,
melhorar as disposições do projeto de ( 'onstiluição estudando-o à fui dos

principio-, e das exigências da vida prática. mas não alimenta a presunção de
haver resolvido t(xlas as questões de modo completo e satislalório

148



O voto em separado, proferido por Dr. Olynto Máximo de Magalhães,
merece destaque pela sua bravura republicana.

PARECER DA COMISSÃO CONSTITUCIONAL DE 1935

A Comissão Constitucional elaborou o seu trabalho tomando como ba-
se o anteprojeto organizado pela comissão de juristas e encaminhado pelo
Governo à Assembléia.

Deteve-se nos limites estabelecidos aos Estados pela Constituição Fe-
deral, que reduziu as possibilidades de organização local. Nesse sentido res-
saltou: "De 1891 para 1934, é sensível o enfraquecimento da autonomia es-
tadual em benefício da União"

E um documento sintético, chegando a afirmar: — Desse modo, ao
(onstituinte Estadual se depara em grande parte já feita a organização que
lhe compete E. ao lado do problema político. que é o da estrutura do Esta-
do, defronta ele um problema técnico-jurídico, que é o da delimitação da
competência. Até onde vai sua esfera de ação? Quais são precisamente os
limites Impostos pela Constituição da República ao direito de auto-organiza-
ção dos Estados?"

O documento levantou diversas perplexidades e indagações, ressaltan-
do a solução de controvérsias através do Plenário. Convém, entretanto, res-
saltar que, no seu espírito de síntese, o parecer destacou: "Foi com essas
inspirações de ordem geral que a Comissão Constitucional procurou cumprir
sua missão, que é modesta, mas delicada, como a própria missão da Assem-
bléia Constituinte. Conciliando em plano elevado os pontos de vista de seus
membros e meditando sempre nos rumos vários que lhe ofereciam para es-
colher os que lhe pareceram melhores, a Comissão esboçou a organização do
Estado, abrangendo os poderes constitucionais, o município, os órgãos de
cooperação, os princípios da ordem social, política, econômica e financeira,
e, enfim, as normas necessárias ao pleno desenvolvimento das atividades da
comunidade mineira."
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RELATÓRIO DA COMISSÃO CONSTITUCIONAL DE 1947

A Comissão Constitucional, através do Relator-Geral, assentando-se no
Regimento, elaborou o Projeto da Constituição do Estado de Minas Gcrais,
iniciando por dizer que não tinha como objetivo realizar obra original, mas
"assegurar ao Estado uma estrutura jurídica que, sem romper com o que há
de imperioso em suas tradições, atendesse às tendências da vida moderna"

Partindo de premissas adequadas, entende que as Constituições devem
estar assentadas na realidade política, social e econômica do meio em que
irão efetivar-se.

Não esconde que o projeto é eclético, ao mesmo tempo que proclama
não ter intenção de conciliar princípios antagônicos

Apesar de ter evitado introduzir dispositivos de caráter legislativo ou
regulamentar, não esconde que poderiam surgir objeções neste sentido. Não
deixa de ressaltar que "preferiu seguir as pegadas dos ilustres juristas orga-
nizadores do projeto que serviu de base à Constituição Estadual de 1935"

Em exame que procura acentuar as dificuldades do Federalismo brasi-
leiro, ressalta que: "O Constituinte Federal de 1946 acentuou ainda mais a
tendência, já verificada na Constituição de 1934, de restringir as autonomias
estaduais. A Magna Carta de 1891 caracterizava-se pela hipertrofia das com-
petências regionais, o que levou Rui Barbosa, na sua campanha revisionista,
a denominá-la de "pacto ultrafederalista" Em 1934. porém, predominaram
os interesses da União, cujo fortalecimento foi assegurado contra as forças
dissolventes de certos regionalismos exacerbados. A Constituição de 18 de
setembro de 1946, por sua vez, salienta-se das demais, entre outros aspectos.
por ser eminentemente municipalis(a.'

Apesar de falar na revit.alização dos Municípios, não esconde o robus-
tecimento da União, tanto em 1934, como em 1946, para entretanto consig-
nar: "... com o revigoramento das energias municipais, sofreu o Estado o sa-
crifício de prerrogativas e vantagens de ordem política e econômica, a que se
habituaram, debilitando-se como entidade autônoma no sistema de forças do
nosso regime federativo."

"Acertada, porém, se nos afigura essa orientação do nosso 1 )ireito
Constitucional. Uma Federação só pode subsistir e desenvolver-se na lista do
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fortalecimento dos Poderes da União, sem o que predominariam os interesses
inconciliáveis do provincialismo lançando-a na desordem ou no desmem-
bramento.

Traçando o perfil da relação do Legislativo com o Executivo, procurou
fixar a correlação das atribuições de cada uma destas instâncias, destacando:
"Decorre daí o papel eminente das Assembléias no regime presidencial. Ca-
be-lhes impulsionar o Executivo ou contê-lo nos limites de sua ação, forçan-
do-o a cumprir os seus deveres."

Em análise minuciosa levanta questões essenciais sobre o funciona-
mento do Legislativo, a delegação de poderes, a organização do Poder Judi-
ciário Estadual, fornecendo dados teóricos para compreensão dos fenômenos
ligados à estrutura do Estado-membro.

O Relatório destaca, por mais de uma vez, a questão da estruturação
dos Municípios, mostrando o interesse com que foi o assunto tratado: "O
antimunicipalismo das Constituições anteriores, agravado pela centralização
asfixiante da Carta de 37, ia reduzindo as comunas brasileiras a um estado
de extrema penúria. Desprovidas de recursos, empobrecidas e desanimadas,
jaziam impotentes para solucionar os seus problemas fundamentais. A nova
Constituição marca uma nova etapa na história dos nossos Municípios, com
o fato de lhes haver dado elementos para sua restauração econômica e social.
Dentro dos limites por ela fixados, cuidou-se de fortalecer economicamente
as nossas instituições locais. Foi-lhes assegurada, sem uma só exceção, a
mais ampla autonomia, dotando-os criteriosamente de encargos compatíveis
com a sua índole."

Seguindo os preceitos assentados pela Constituição Federal, no que se
refere à Discriminação de Renda, foram estabelecidas as diretrizes que da-
riam ao legislador ordinário estadual e municipal possibilidade de efetiva
atuação.

A Comissão Constitucional entendeu que, no Plenário, os membros das
diversas subcomissões em que estava dividida a Comissão Constitucional,
explanariam e justificariam os princípios consagrados no projeto.

151



PARECER SOBRE O PROJETO DE REFORMA DA CONSTITUIÇÃO
ENVIADO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PELO

GOVERNADOR DO ESTADO

1967

Conforme salienta nas considerações gerais, a Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, em 7 de abril de 1967, recebeu o Projeto de Reforma
Constitucional, encaminhado pelo Governador do Estado, com a finalidade
de cumprir o que dispunha o artigo 178 da Constituição do Brasil, objeti-
vando a adaptação da Constituição do Estado às normas do texto federal.

Entendeu-se, naquela ocasião, que, de conformidade com o parágrafo
do artigo 22 do Decreto-Lei n2 216, de 27 de fevereiro de 1967, aplicar-se-ia
à tramitação do Projeto de Reforma Constitucional do Estado as normas e
prazos estabelecidos no Ato Institucional n 2 4. de 7 de dezembro de 1966,
relativamente ao processo de elaboração da Constituição Federal. Assentan-
do-se nos preceitos acima mencionados, completados pelos dispositivos re-
gimentais, precedeu-se da seguinte maneira:

a) encaminhamento à Assembléia Legislativa do projeto de adaptação
da Constituição Estadual à Constituição Federal de 1967:

b) publicação do projeto e nomeação de Comissão Especial, composta
de 15 membros, assegurada a representação proporcional;

c) reunião da Comissão para eleição do Presidente e do Vice-Presi-
dente, ao lado da designação do Relator.

O projeto encaminhado à Assembléia Legislativa era formalizado atra-
vés de um texto elaborado pela Comissão Especial nomeada pelo Governa-
dor do Estado e presidida pelo Senador Mílton Campos. Foram designados
Relatores parciais, de conformidade com os seguintes temas: Da Organiza-
ção do Estado; Disposições Preliminares; Competência do Estado; Compe-
tência do Município - Sistema Tributário; Orçamento; Fiscalização Financei-
ra e Orçamento e parte da Ordem Econômica e Social - Poder Legislativo -
Poder Executivo - Poder Judiciário - Ministério Público - Organização do
Município - Direitos e Garantias Individuais - Educação e Cultura.
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O Relatório Final, elaborado pelo Prof. Raul Machado Horta, foi
acompanhado do relatório da Comissão, ocasião em que foram especificados
os princípios que orientaram os trabalhos, destacando-se a conceituação da
noção de autonomia estadual; as diretrizes seguidas no que se refere à orga-
nização do Estado; enumeração da competência legislativa, administrativa
e tributária; organização do Município; normas programáticas; e disposições
gerais e transitórias.

Entendeu o mencionado Relator que a tarefa da Comissão seria a
adaptação, mas que esta demandaria o trabalho de sistematização do texto,
que se fragmentou em 19 emendas.

O projeto encaminhado à Assembléia Legislativa ficou distribuído em
cinco títulos, vários capítulos e seções e em 234 artigos.

No que se refere à competência, apesar de mantida a autonomia esta-
dual, consagrou-se no Projeto o federalismo centralizado, apesar de ser dada
maior flexibilidade ao princípio da colaboração entre as três esferas do poder
público.

O centralismo da Constituição Federal reduziu as atribuições essenciais
do Estado-membro, afastando-se do Federalismo de 1946 e 1934. A orienta-
ção federal, em decorrência do regime implantado em 1964, iria aparecer, de
maneira clara, na Constituição Federal, com consequências para a autonomia
estadual, na determinação de princípios obrigatórios, na fixação de princi-
pios estabelecidos expressos e nos princípios indicativos, como regras impe-
rativas.

O Projeto de Governo do Estado, no que se refere ao Poder Legislati-
vo, não apresentou novidades em relação ao texto federal, inovando, contu-
do, a tradição estadual.

Inaugurou-se a supremacia do Poder Executivo, acentuando-se o siste-
ma presidencial de governo, nas esferas federal e estadual. Dentre várias al-
terações convém mencionar as que incidiram sobre as imunidades dos parla-
mentares.

O processo legislativo foi destacado no Relatório, quando disciplina a
produção das normas de estruturação dos poderes.
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O Poder Executivo saiu reforçado, tendo em vista a supremacia que
adquiriu com o movimento de março de 1964.

No destaque dado aos vários temas específicos, o Relatório aborda as
questões referentes à segurança pública.

O Projeto do Governo não trouxe modificações substanciais no que se
refere à justiça dos Estados, o mesmo ocorrendo com relação ao Ministério
Público.

O Município, com a tendência centralizadora, sofreria restrições em sua
autonomia.

No que se refere aos direitos e garantias, como assinala o Relatório, o
Estado não poderia afastar-se dos preceitos fundamentais elencados pelo
texto federal.

A Constituição abriga capítulos que têm aparecido em várias Constitui-
ções, quando estipula as regras da ordem econômica e social, com a determi-
nação de diretrizes programáticas.

O Projeto do Governo de Minas, no que toca à educação e cultura, se-
gue os princípios fundamentais do texto federal.

Seguindo a orientação do constitucionalismo brasileiro, o Projeto en-
cerra-se com Disposições Gerais e Transitórias.

O Relatório, em suas considerações finais, expõe: "0 Projeto de Cons-
tituição do Governo de Minas, encaminhado ao Poder Legislativo, compre-
ende, portanto, um complexo de dispositivos que poderão disciplinar a Or-
ganização do Estado e permitir o funcionamento de seus Poderes e as reali-
zações administrativas do Governo."

PARTE GERAL SOBRE A PROPOSTA DE
EMENDA CONSTITUCIONAL

1969
Seguindo determinação da Emenda Constitucional n y 1, de 17110169,

em seu artigo 200, o Governo do Estado enviou à Assembléia Legislativa do
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Estado de Minas Gerais proposta de emenda constitucional, objetivando sua
adaptação ao texto federal.

Para atender à solicitação, foi constituída a Comissão de Reforma
Constitucional com a distribuição de matérias específicas aos seus respecti-
vos componentes.

Foram apresentadas 110 emendas, em torno das varias propostas do
Governo do Estado. Após os trabalhos da Comissão, foram os relatórios par-
ciais entregues ao Relator-Geral e, sendo feita a redação do Projeto Substi-
tutivo aprovado pela Comissão, foi este encaminhado ao Plenário.

Após considerações gerais sobre os acontecimentos de setembro e ou-
tubro de 1969, bem como sobre suas conseqüências no constitucionalismo
brasileiro, destaca o Parecer Geral:

"Outro passo foi dado, o que se verifica nos seus próprios dispositivos,
em favor de maior soma de poderes para a União e com o revigoramento da
ação do chefe do governo no tocante aos problemas de segurança.'

O parecer faz detida análise das repercussões do constitucionalismo de
1964, 1967 e 1969 e seus desdobramentos no texto estadual, salientando:
"No mais, a Constituição Federal nos trouxe maiores inovações de repercus-
são para a estrutura estadual que. no entanto, há de se submeter às novas
técnicas constitucionais referentes à repartição de competência, às modifica-
ções no sistema tributário, aliás, pequenas, às alterações havidas nos capítu-
los do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, na parte referente aos Fun-
cionários Públicos e aos preceitos das Disposições Gerais e Transitórias.

Na comparação entre o Substitutivo e a Proposta Governamental foram
feitos alguns destaques, como: "1 2) a elaboração do substitutivo e as deter-
minações constitucionais que disciplinam a sua tramitação: 29) a área de
competência estadual que nos deferiu a nova Constituição: 39) a titulação da
matéria constitucional; 49) as principais modificações introduzidas no proje-
to, posto era comparação com a Carta Mineira de 1967:5 £ ) considerações fi-
nais'

Entendeu a Comissão de Reforma Constitucional as limitações de seu
papel, quando acentua: "A área de nossa competência é, portanto, de sentido
formal. Temos de dar uma nova forma à Constituição mineira para que se
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adapte às normas constitucionais do novo Diploma da República. O que nos
cumpre é verificar as alterações procedidas nos mandamentos constitucionais
federais e analisar as repercussões daí resultantes no Direito Constitucional
Estadual. Podemos, é certo, aproveitar a oportunidade para alterar, em um ou
outro ponto, a Carta Mineira, tendo em vista os altos interesses do Estado e a
melhor maneira de ajustá-los às novas determinações da Carta Federal".

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Assim, a presente publicação, ao resgatar os relatórios apresentados
pelas distintas Comissões Constitucionais, não terá apenas valor histórico
e jurídico, mas servirá para aprimorar as reflexões em torno da evolução do
Direito Constitucional Brasileiro, principalmente através de sua incidência
no Estado-membro.

Foram Constituições elaboradas ou adaptadas em momentos e circuns-
tâncias diferentes, daí terem refletido aspectos e tendências democráticas,
autoritárias, centralizadoras ou descentralizantes. Em determinados momen-
tos valorizam-se a Federação e o governo local, em outros acentua-se o po-
der da União, que concentra inúmeros mecanismos centralizadores, com re-
forço de seus poderes.
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IV ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

-



8 - IV ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - 1988 - 1989

a) Comissão Preparatória dos Trabalhos da IV Assembléia Constituinte
do Estado de Minas Gerais.

Início dos trabalhos: 17109187

Presidente: Kemil Said Kuinaira
Vice-Presidente: Camilo Machado de Miranda
Secretário: Márcio Lemos Soares Maia
Relator: José Bonifácio Tamm de Andrada

Membros:
Bernardo Rubinger de Queiroz
Clêubcr Brandão Carneiro
Domingos Sávio Teixeira Lanna
Eduardo Benedito Ottoni
João Batista Rosa
José Bonifácio Mourão
José Rodrigues Duarte
José Ferraz da Silva
José Maria de Mendonça Chaves
Manuel Nelinho Rezende de Mattos Cabra!
Paulo César (hiitnarães
Rubens Pinto (;areia
Ronaldo Vasconcellos Novais
Sandra Meira Starling
Wellington Balhino de Castro

b) Ato convocatório: Artigo 11, Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.

Art. 11 - "Cada Assembléia Legislativa, com poderes constituintes,
elaborará a Constituição do Estado, no prazo de um ano, contado da
promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios
desta."

c) Data de instalação: 7 de outubro de 1988.
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d) Composição partidária na data da instalação:

PMDB: 37
PFL: 15
PSDB: 5
VI': 5
PDC: 5
PDT: 2
PDS: 4
PL: 1
PMB: 2
VFR:l

e) Relação dos Constituintes:
Pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Adelino Pereira Dias
Antônio da Cunha Resende Ninico
Antônio Genaro Oliveira
Armando Gonçalves Costa
Bernardo Rubinger de Queiroz i
Carlos Eduardo Antunes Pereira
Dirceu Pereira de Araújo
Elmo Braz Soares
Eurípedes Craide
Felipe Néri de Almeida
José Ferraz Caldas i
Geraldo da Costa Pereira
Geraldo Gornes Rezende
Irani Vieira Barbosa
Jamill Salim Sales Júnior
João Batista Rosa
João Pinto Ribeiro
Jorge Gibram Sobrinho
José Adamo Belato
José Bonifácio Mourão
José Ferraz da Silva
José Laviola Matos

'1 Suplentes empossados nas vagas docor,enteç do atestamento dos Deputados Abismo Teueua Ga,-
cio. Luis Certos Ralbino Gambogi. Serafim Lopes Godinho Filho e Tancredo Antônio Naves, investidos
no cargo de Secretário de Estado.
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José Maria de Mendonça Chaves
José Neif Jabur
José Renato Novaes
Kemil Said Kumaira
Maria Elvira de Sales Ferreira
Maurício Dutra Moreira
Paulo Pereira
Paulo César de Carvalho Pettersen
Romeu Ferreira de Queiroz
Ronaldo Vasconceilos Novais
Saint'Clair Martins Souto
Sebastião Helvécio Ramos de Castro
Sebastião Mendes Barros
Sérgio Emílio Brant de Vasconcelos Costa
Sílvio Carvalho Mitre

- Os Deputados Bernardo Rubinger o José Ferraz Caldas, que exerciam mandato na condiçéo de su-
plentes. foram efetivados em janeiro do 1989 em decorrência da renúncia dos Deputados Ademir Lucas
(efeito pelo PMDB, filiou-se posteriormente ao PSDB) e Sérgio Emilio, eleitos para o cargo de Prefeito
Municipal. Substituindo os dois primeiros, foram empossados, na mesma data, os suplentes Aflton Tor-
res Neves e Lacyr Dias de Andrade.

- O Deputado Silvio Mltre filiou-se ao PSDB em 14 de março de 1989.
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Pelo Partido da Frente Liberal

Agostinho Patnís
Antônio Mílton Salies
Camilo Machado de Miranda
Clêubcr Brandão Carneiro
Delfim Carvalho Ribeiro
Domingos Sávio Teixeira Lanna
Elmiro Alves do Nascimento
Jaime Martins do Espírito Santo
João Lamego Netto
Jorge Hannas
José Rodrigues Duarte
Mauro Pinto de Moraes
Narciso Paulo MicheHi
Otacílio Oliveira de Miranda
Vítor Penido de Barros 2

Pelo Partido Democrata Cristão

José Maria Pinto (PTB)
Milton Pereira da Cruz (PTB)
Paulo César Guimarães (P1)'!')
Paulo Fernando Soares de Oliveira (PL)
Rubens Pinto Garcia (PTB)

Pelo Partido da Social Democracia Brasileira

Ademir Lucas Gomes* (PMDB)
Jairo Magalhães (PMDB)
João Pedro Gustin (PFL)
Luiz Vicente Ribeiro Calicchio (PFL)
Márcio Lemos Soares Maia (PMDB)

O Deputado Olacflio Mí,nde empossou-se na vaga docorrento do atcislíi,rrento do Deputado Antônio
Fagundes, que renunciou a seu mandato em 4 de outubro de 1988 para assumir o cargo do Reito, da
Universidade Federal de Viçosa. Em janeiro do 1989 filiou-se ao PDT.

- O Deputado Vftor Penldo, eleito para o cargo de Prefeito Municipal, foi substituído. ora 4 de janeiroite 1989. polo suplente Jond Mili?9o. que posteriormente Se filiou ao PSDB.

- O Doputuijo Adüemir Locas, ulolto pelo PMDB. filiou-Se posteriormonfo ao PSDB. vindo a renunciar a
sou mandato em virtude do suo olelçáo pais o cargo de Prefeito Municipal.
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Pelo Partido dos Trabalhadores

Agostinho César Valente
Francisco Carlos Chico Ferramenta Delfino *
Nilmário Miranda
Raul Messias Franco
Sandra Meira Starling

Pelo Partido Democrático Social

José Bonifácio Taram de Andrada
Péricles Ferreira dos Anjos
Raimundo Silva de Albergaria
Roberto Luiz Soares de Mello *

Pelo Partido Democrático Trabalhista

João ROSCo Martins
Manoel Nelinho Rezende de Mattos Cabral

Pelo Partido Liberal

Eduardo Benedito Ottoni

Pelo Partido Municipalista Brasileiro

Anderson Adauto Pereira (PMDB)
Wellington Balhino de ('astro (PlYl')

Pelo Partido Trabalhista Renovador

Amilcar Campos Padovani (PDT)

Obs.: As siglas entre parênteses se referem ao partido pelo qual o
Deputado foi eleito em 15 de novembro de 1986.

• A Suplente Maria José Haueisen se empossou, em 4 CIO Janeiro de 1989, na vaga decorrente da re-
núncia do Deputado Chico Ferramenta, eleito para o cargo de Prefeito Municipal.

Suplente empossado na vaga decorrente do ataslamento do Deputado Samur larinús, investido no
cargo de Secretário de Estado.
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f) Mesa da IV Assembléia Constituinte do Estado de Minas Gerais

1) Período de 7/10188 a 28102189:

Presidente
19-Vice-Presidente
22-Vice-Presidente

1 2-Secretário
29-Secretário
35?-Secretário
49-Secretário

José Neif Jabur
Saint'Clair Souto
Raimundo Silva de Albergaria
José Laviola Matos
Amilcar Campos Padovani
José Maria Pinto
Carlos Eduardo Antunes Pereira

2) A partir de 12103189.

Kemil Said Kumaira
Clêuber Brandão Carneiro
Geraldo Gomes Rezende
Elmo Braz Soares
Márcio Lemos Soares Maia
Paulo César Guimarães
Romeu Ferreira de Queiroz

1 - Jaime Martins do Espírito Santo
2 - Eduardo Benedito Ottoni
3 - Andersori Adauto Pereira
49 - Adelino Pereira Dias

Presidente:
12-Vice-Presidente:
22-Vice-Presidente:

1 2-Secretário:
22-Secretário:
32-Secretário:
42-Secretário:

Suplentes:

g) Comissão Constitucional (eleita em 22112189)

Presidente:
1 2-Vice-Presidente:
22-Vice-Presidente:

1 2-Secretário:
29-Secretário:

Relator:
Relator Adjunto:

Camilo Machado de Miranda - PFL
Mana Elvira Sales Ferreira - PMDB
Paulo Fernando Soares de Oliveira - PDC
Bernardo Rubinger de Queiroz - PMDB
José Rodrigues Duarte - PFL
José Bonifácio Mourão - PMDB
Eduardo Benedito Ottoni - PI- e PTR
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Membros

Agostinho Patrús - PFL
Anderson Adauto Pereira - PMB
Narciso Paulo Micheili - PFL
Irani Vieira Barbosa - PMDB
João Batista Rosa - PMDB
José Bonifácio Taram de Andrada - PDS
José Ferraz da Silva - PMDB
José Maria Chaves - PMDB
Adelino Pereira Dias - PMDB
Luiz Vicente Ribeiro Calicchio - PSDB
Manoel Nelinho Rezende de
Mattos Cabral - PDT
Ronaldo Vasconcelios Novais - PMDB
Sandra Meira Starling - PT
Sebastião Helvécio Ramos de
Castro - PMDB

Suplentes:

PMDB - José Ferraz Caldas, Carlos Eduardo Antunes Pereira, Dirceu Perei-
ra de Araújo, Geraldo da Costa Pereira, Geraldo Gomes Rezende, Jorge Gi-
bram Sobrinho, Maurício Dutra Moreira, Antônio da Cunha Rezende Ninico
- Saint'Clair Martins Souto.

PFL - Jaime Martins do Espírito Santo, Elmiro Alves do Nascimento, Jorge
Hannas.

PDC - Paulo César Guimarães

PT - Agostinho César Valente

PSDB - Márcio Lemos Soares Maia

PDS - Roberto Luiz Soares

• Os Deputados Ciéuber Brandio Carneiro (PFL) e Kemil S,sld Kumaire (PMDB) integrarem a COiTIISS&O Constitucio-
nal até 28 de fevereiro de 1989, data em que ae atestarem em virtude de sua eleição para membros da Mesa da As-
sembléia.
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PMB - Wellington Balbmo de Castro

PDT - João Bosco Martins

PI- e PTR - Amflcar Campos Padovani

h) Relatório Geral sobre o Projeto de Constituição do Estado de Minas
Gerais:

O Projeto de Constituição que esta Comissão Constitucional ora enca-
minha à apreciação do Plenário da IV Assembléia Constituinte do Estado de
Minas Gerais resultou de processo peculiar em nossa história constitucional,
• qual necessariamente lhe atribuiu características próprias e específicas.

Deve-se ressaltar, de início, que o propósito maior desta Comissão foi
• de elaborar, no prazo regimental e com base nas aspirações populares, um
texto que, em consonância com a nossa realidade, possibilitasse o desenvol-
vimento do Estado e do povo mineiro.

Para a efetiva compreensão do projeto em apreço, inclusive de suas
eventuais contradições, e visando a identificação de suas virtualidades, im-
põe-se que retomemos cada etapa do seu processo de elaboração.

O Relatório sobre o Anteprojeto de Constituição, publicado no "Diário
do Legislativo" de lO de março de 1989. descreve as atividades desenvolvi-
das em toda a fase preparatória da Constituinte, bem como no processo
constituinte propriamente dito, vivido no âmbito da Comissão Constitucio-
nal. Relativamente a esse período, o texto ressalta o trabalho de coleta de
sugestões populares e o de preparo do Anteprojeto, a partir dos esboços ofe-
recidos pelas Coordenações Temáticas. Ademais, explicita os pressupostos,
fundamentos e diretrizes norteadores da elaboração do mesmo Anteprojeto,
delineando sua estrutura. Elementos que, de resto, permanecem praticamente
inalterados no Projeto ora apresentado.

Para que possamos fornecer uma ampla visão do desenvolvimento dos
trabalhos em suas várias fases, transcreveremos, de início, o Relatório acima
mencionado. "A posteriori", apresentaremos breve comentário sobre as
emendas oferecidas e os pareceres emitidos e, em seguida, procederemos à
análise das principais alterações aprovadas.

168



I - Relatório sobre o Anteprojeto de Constituição do Estado de Minas
Gerais:

O Anteprojeto de Constituição do Estado de Minas Gerais, que ora
submeto à aprecição dos nobres pares desta Comissão, é, por seu próprio
processo de elaboração, a um só tempo, marco e frito da participação popu-
lar direta, que o singulariza na história constitucional do Estado. História
que nos permite confrontar as experiências e, em conseqüência, perceber di-
ferenças específicas que revelam as virtualidades do atual processo consti-
tuinte. Dele deverá efetivamente originar-se uma nova Minas Gerais, também
considerada como realidade sócio-econômica e não apenas político-jurídica.

É que o processo constituinte, tanto em nível federal quanto nos Esta-
dos, coincide com grave crise econômica, concorrendo também com o fim do
período autocrático que se arrastava desde 1964. Isso naturalmente deixa re-
flexos na Constituição da República que continuarão presentes na Constitui-
ção do Estado.

Esse quadro de fatores sócio-econômicos e políticos somado às diver-
sas vicissitudes por que passa o povo brasileiro leva-o a um nível de or-
ganização relativamente satisfatória para empreender mudanças, perfilar al-
ternativas de base para uma nova sociedade, coadjuvando o caminho de re-
criação de um novo sistema democrático.

Emergindo, portanto, de crises que se podem caracterizar mais como de
regime que de governo, as forças sociais passam a participar do processo de-
cisório político, fazendo da Assembléia Nacional Constituinte um canal para
as expectativas democráticas principalmente alentadas por uma classe média
cada vez mais diluída entre as camadas mais simples.

Dessa forma, a Constituição Federal resultou, inovando e renovando a
história constitucional, de processo amplamente participativo, que diuturna-
mente penetrou em todos os lares, envolvendo integralmente a Nação na dis-
cussão de seu Estatuto Fundamental.

Oriunda desse processo, a Constituição da República revelou-se, assim,
enriquecida de novos matizes, que indicavam, se quiséssemos levar a bom
termo a missão a nós delegada, a necessidade de buscar formas e mecanis-
mos de integração da sociedade no processo de elaboração da Constituição
do Estado.
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Essa preocupação se fez presente na Assembléia de Minas, que engen-
drou esforços no sentido de modernizar suas relações com a sociedade para
que pudesse adequadamente se preparar para se desincumbir da magna tarefa
de elaborar a nova Constituição Mineira, de reconstruir a nova ordem jurídi-
ca.

ATIVIDADES PREPARATÓRIAS

Rever o passado, o percurso que trilhamos até hoje para a consecução
desses objetivos, é algo que a ocasião nos impõe. A celeridade do processo
constituinte nos tem remetido apenas ao futuro, dada a imperativa necessida-
de de se cumprirem os prazos assinalados para cada fase da tarefa constitu-
cional, que se deverá ultimar até 5 de outubro vindouro.

Hoje, contudo, creio justo nos permitirmos um recuo no tempo, evo-
cando momentos significativos que engendraram, conectados, o Anteprojeto
da Constituição.

Na verdade, desde 1986, vimo-nos preparando para a elaboração da
nova Carta Estadual. Pusemo-nos há cerca de três anos a trilhar os caminhos
que conduzem à ordem por tanto tempo aguardada.

Com efeito, a realização do Simpósio "Minas e a Constituinte - e o "1
Encontro de Presidentes de Assembléias", culminando com a divulgação do
Manifesto de Ouro Preto, eram presságios de um novo tempo nas relações do
Poder Legislativo Estadual com a sociedade e com instituições congêneres.
Denotavam tais eventos a preocupação de se evitarem soluções herméticas,
reconhecendo-se como legítimo e necessário o intercâmbio de idéias e a ab-
sorção da vontade popular, matéria-prima, por excelência, da lei.

Destarte, já em 8110187, instalávamos a Comissão Preparatória dos
Trabalhos da IV Constituinte Mineira, fruto de requerimento unânime das li-
deranças partidárias datado de 1519187, a qual, nomeada pelo Presidente da
Assembléia em 1919187, sob a presidência do Deputado Rubens Garcia, ins-
talou-se em 8110187, quando elegeu a Mesa para direção dos trabalhos pre-
paratórios, composta pelos Deputados Kemil Kumaira, Presidente; Luiz Vi-
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cente Calicchio, Vice-Presidente; Márcio Maia, Secretário; e, para a função
de Relator, o Deputado José Bonifácio Tamm de Andrada. Integraram a co-
missão na condição de membros os Deputados Aloísio Teixeira Garcia, An-
derson Adauto Pereira, Camilo Machado de Miranda, Clêuber Brandão Car-
neiro, Eduardo Benedito Ouoni, José Bonifácio Mourão, José Ferraz da Sil-
va, José Maria de Mendonça Chaves, José Rodrigues Duarte, Paulo César
Guimarães, Rubens Pinto Garcia, Sandra Meira Starling e Sérgio Emilio
Brant de Vasconcelos Costa.

Bem andou a Comissão Preparatória dos Trabalhos da IV Assembléia
Constituinte do Estado de Minas Gerais. Ao elaborar o Anteprojeto de Re-
gimento Interno da Constituinte, soube aquilatar a importância do fato de
que, desta feita, o processo constituinte decorrente, na sua integralidade, se-
ria delegado à representação parlamentar do Estado, e que, portanto, era im-
prescindível que antes de ser apenas instrumento de reestruturação do poder
político e da administração pública viabilizasse a lapidação de todo um pro-
jeto global de um novo Estado fundado e comprometido com a construção
conjunta de uma nova ordem social, econômica, política e jurídica.

Nesse ponto, entendeu a Comissão a necessidade de que o Constituinte
resgatasse a própria história constitucional de Minas, para que pudesse mes-
mo avançar, assumindo o papel de real condutor de um novo momento histó-
rico. Adotou diversas medidas nesse sentido, entre as quais merece encômios
o Projeto História, de sua iniciativa, desenvolvido em colaboração com a
Mesa da Assembléia, em projetos editoriais como as "Constituições do Esta-
do de Minas Gerais - 1891, 1935, 1945, 1947 e 1967 e suas alterações",
"Coletâneas de Regimentos Internos das Assembléias Constituintes Minei-
ras" e ainda pesquisa de dados básicos sobre as constituintes estaduais, me-
diante os quais se pode ter uma visão clara e imediata da evolução no trato
da matéria constitucional.

Ainda com o objetivo de subsidiar a atividade da Assembléia Consti-
tuinte em momento oportuno, é mister lembrar o acompanhamento do pro-
cesso constituinte federal a Brasília, mediante visitas de Deputados e asses-
sores da Casa.

De outra parte, a elaboração e execução de um Projeto de Divulgação
permitiria à Assembléia estabelecer canal aberto de comunicação com a so-
ciedade, informando com eficiência, agilidade e fidelidade as diversas fases
do processo constituinte, mediante fluxo permanente de informações, por

171



meio de instrumentos disponíveis como "Jornal da Constituinte", programas
televisivos e da rede de informação radiofônica.

Sem a pretensão de esgotar as múltiplas atividades desempenhadas pela
Comissão Preparatória, no curso de sua missão, vale ressaltar ainda a "dé-
marrage" de um vultoso processo de informatização que permitiria uma
maior agilização do processo, viabilizando a ampla participação popular,
tanto através de sugestões para o Anteprojeto quanto de emendas ao futuro
Projeto.

Dessa forma, a Mesa da Assembléia Constituinte e a Comissão Prepa-
ratória levaram a cabo todos os trabalhos preliminares necessários ao exercí-
cio do Poder Constituinte Estadual.

Quando finalmente em 5 de outubro de 1988 foi promulgada a Consti-
tuição Federal, abrindo-se o prazo de um ano para a redação das Constitui-
ções Estaduais, Minas mostrou ao Brasil que não assistira inerte à evolução
dos trabalhos no Congresso Nacional.

Em sessão solene de 7 de outubro de 1988, a Mesa da IV Assembléia
Constituinte, composta pelos Deputados Neif Jabur, Presidente; Saint'Clair
Martins Souto, 1 9-Vice-Presidente; Raimundo Silva de Albergaria, 2v-Vice-
Presidente; José Laviola Matos, 1 2-Secretário: Amilcar Campos Padovani,
29-Secretário; José Maria Pinto, 3 2-Secretário, e Carlos Eduardo Antunes
Pereira, 42-Secretário, instala pioneira e solenemente OS trabalhos consti-
tuintes. Paralelamente, marcando a deflagração do processo constituinte do
Estado, a Assembléia inaugura o Monumento à Inconfidência, tendo em vista
o transcurso do Bicentenário da Inconfidência Mineira cm 1989 e o sentido
maior que marca o Compromisso de Minas com os ideais de liberdade, de
igualdade e de um federalismo efetivo.

Esse evento resgata o ideario dos Inconfidentes, associando-o aos an-
seios e ao novo projeto político da sociedade.

O Regimento Interno da IV Assembléia Constituinte do Estado de Mi-
nas Gerais, oriundo de anteprojeto da Comissão Preparatória, promulgado
cm 22112188, absorvendo a tendência democrática da Constituinte, estabele-
ceu o prazo de cinqüenta dias contados a partir da data de sua promulgação,
para apresentação de sugestões populares à Comissão Constitucional, com-
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posta de vinte e um membros e eleita para a finalidade precípua de elabora-
ção do projeto de Constituição.

Com o objetivo de viabilizar o oferecimento dessas sugestões para ela-
boração do Anteprojeto de Constituição e atendendo ao disposto no art. 12
do Regimento Interno da Comissão Constitucional, foram promovidas au-
diências públicas regionais em 17 cidades do Estado, que, por fatores vários,
polarizaram diversas outras de sua região.

Por outro lado, com a função precípua de fomentar a mobilização de
entidades afins ou com interesses comuns e também para subsidiar, mediante
apresentação de sugestões, o trabalho constituinte, criou-se a Comisssão de
Segmentos, composta por 33 entidades, tomando-se como critério e princípio
a contemplação de todos os segmentos da sociedade mineira, buscando-se
ainda a representatividade equilibrada entre entidades patronais, sindicatos
de empregados e associações.

Ressalte-se que muitas dessas entidades lograram reunir sindicatos, as-
sociações ou federações afins, redundando em colaborações relevantes,
oriundas de foros criados a partir da Comissão, que se caracterizou, assim,
pelo seu papel de catalisadora da opinião da comunidade. Algumas entida-
des, extrapolando sua área específica de interesse, fizeram estudos e envia-
ram sugestões pertinentes às mais diversas coordenações temáticas.

Ainda com o propósito de racionalizar o oferecimento de sugestões, a
Assembléia Legislativa, com o apoio da Comissão de Segmentos, abriu suas
portas à sociedade mineira para a realização de audiências públicas temáticas
destinadas à defesa oral das propostas atinentes aos dezenove temas prefixa-
dos pela Comissão Constitucional, sob a coordenação de Deputados mem-
bros da Comissão.

Na fase que antecedeu a realização dessas audiências, a Assembléia
colocou suas dependências à disposição dos sindicatos e entidades para a
realização de reuniões, visando à preparação e articulação das propostas a
serem por eles apresentadas. Dessa forma, o interior do Poder Legislativo se
converteria no palco primordial das discussões da sociedade, com vista à
elaboração da Constituição.

No quadro a seguir, registram-se as cidades onde foram realizadas as
Audiências Regionais, o nome do Deputado Coordenador do evento e o nú-
mero de propostas apresentadas.
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DEPUTADO	 N2 DE
DATA CIDADE	COORDENADOR	PROPOSTAS

1811 Ouro Preto	 Presidente: Deputado Camilo	34
Machado - Presidente da Comis-
são Constitucional

Coordenação:	 Deputado Agostinho Patnís

1911 Ponte Nova

Coordenação:	 Deputado Ronaldo Vasconcelios	43

Deputada Sandra Starling
Deputada Maria Elvira
Deputado Bernardo Rubinger
Deputado José Bonifácio
Deputado Sebastião Helvécio
Deputado Bonifácio Mourão
Presidente: Deputado Neif Jabur
Presidente da IV Assembléia
Constituinte do Estado de Mi-
nas Gerais

Deputado Márcio Maia

Deputado José Duarte, Deputa-
do Geraldo Resende e Deputado
João Pedro Gustin
Deputado Carlos Pereira
Deputado José Ferraz
Deputado José Maria Chaves
Deputado Kemil Kurnaira
Deputada Maria Elvira
Deputado Anderson Adauto
Presidente: Deputado Camilo
Machado - Presidente da Co-
missão Constitucional

1911 Ipatinga
1911 Divinópolis
1911 Patos de Minas
1911 Curvelo
2011 Juiz de Fora
2011 Gov. Valadares
2011 Passos

Coordenação:

2111 Uberlândia

2011 Montes Claros
2011 Almenara
2111 Poços de Caldas
21/1 Teófilo Otoni
2111 Lavras
21/1 Uberaba
21/1 Unaí

42
78
46
82

132
44
88

81

107
42
82
67
86
86
98

Coordenadores:	 Deputado Saint'Clair Souto e
Deputado Camilo Machado
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COORDENADORIAS TEMÁTICAS

Foram as seguintes as audiências públicas temáticas realizadas no pe-
ríodo de 23 de janeiro a 3 de fevereiro de 1989:

Dia 23 de janeiro:
1 audiência: Poder Legislativo

Coordenador: Deputado Jose Bonifácio
2 audiência: Planejamento - Finanças e Orçamento - Fiscalização Finan-

ceira e Orçamentária - Orçamento Público - Tribunal de
Contas.
Coordendor: Deputado Luiz Vicente Calicchio.

Dia 24 de janeiro:
3' audiência: Poder Executivo - Administração Direta e Indireta

Coordenador: Deputado João Rosa

4 audiência: Política Minerária e Hídrica
Coordenador: Deputado José Duarte

Dia 25 de janeiro:
5 audiência: Poder Judiciário - Ministe'rio Público - Defensoria Pública

Coordenador: Deputado Kemil Kumaira

Dia 26 de janeiro:
6 audiência: Preservação do Meio Ambiente

Coordenador: Deputado Ronaldo Vasconceilos

7 audiência: Sistema Tributário
Coordenador: Deputado Sebastião Helvécio

Dia 27 de janeiro:

8 audiência: Poli'tica Agrícola - Terras Públicas
Coordenador: Deputado Bernardo Rubinger

9 audiência: Política Urbana - Plano Diretor - Serviços Essenciais
Coordenador: Deputado Anderson Adauto
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Dia 30 de janeiro:

W audiência: Região Metropolitana
Coordenador: Deputado Irani Barbosa

11 audiência: Municípios e Regiões
Coordenador: Deputado José Maria Chaves

Dia 31 de janeiro:

12 audiência: Educação
Coordenadora: Deputada Maria Elvira

13 audiência: Ciências e Tecnologia
Coordenadora: Deputada Sandra Starling

Dia l de fevereiro:

14 audiência: Cultura e Preservação do Patrimônio Histórico
Coordenador: Deputado Eduardo Ottoni

15 audiência: Servidores Públicos Civis e Militares
Coordenador: Deputado José Feri-az

Dia 2 de fevereiro:

I6 audiência: Saúde, Previdência e Assistência Social
Coordenador: Deputado Agostinho Patrús

17 audiência: Esporte e Turismo
Coordenador: Deputado Nelinho Rezende

Dia 3 de fevereiro:

W audiência: Segurança Pública
Coordenador: Deputado Clêuber Carneiro

IW audiência: Direitos e Garantias Individuais e Coletivas-Instrumentos Ga-
rantidores da Eficácia Constitucional
Coodenador: Deputado Paulo Fernando
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As propostas encaminhadas à Assembléia, num total aproximado de
10.000, contidas em 2.800 documentos, foram protocoladas e distribuídas às
respectivas Coordenações Temáticas, para catalogação e análise, constituin-
do valioso subsídio à elaboração do esboço de cada capítulo, bem como rico
banco de dados para a legislação oridinária.

A partir das sugestões populares, do amadurecimento das discussões
nas audiências públicas, temáticas e regionais e ainda do resultado dos sim-
pósios realizados pela Assembléia, centrados em temário específico voltado
para o conteúdo constitucional, os coordenadores elaboraram esboços de ca-
pifulos, envolvendo as matérias a eles distribuídas.

O trabalho de cada um representou o ponto de partida para elaboração
do Anteprojeto. Procuramos extrair-lhe o substrato, as idéias centrais sob
forma sistêmica e uniformizada, elaborando o texto dentro de uma concepção
moderna e participativa de Constituição que nos pareceu mais adequada e,
sobretudo, atentos aos limites que nos foram estabelecidos pela Constituição
da República.

OS LIMITES E A ESFERA DE COMPETÊNCIA DO CONSTITUINTE
ESTADUAL

A Constituição da República, organizando a Federação, alcança o or-
denamento estadual, traçando-lhe a moldura e projetando-lhe poder organi-
zatório interno com autonomia em grau adequado.

Dessa forma, em seu artigo 25, parágrafo 1 2, atribui aos Estados o po-
der de organização constitucional e de legislação "os Estados organizam-
se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princí-
pios desta Constituição".

Nesse particular adotou a Constituição regra comum às Constituições
Federais Brasileiras.

A moldura traçada, que se deve materializar na Constituição e nas leis
estaduais, traduz-se, portanto, na chssica sujeição do Estado aos princípios
da Constituição da República. Todavia, projetou a nova Carta tendência am-
pliadora da autonomia daquele, retomando diretriz da Constituição de 1891,
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conquanto sob técnica de controle. Essa indicação se vê no art. II das Dis-
posições Transitórias, que consagra a atividade sucessiva do Poder Consti-
tuinte Estadual:

"Cada Assembléia Legislativa com poderes constituintes elaborará a
Constituição do Estado, no prazo de um ano, contado da promulgação da
Constituição da Republica, obedecidos os princípios desta" Essas balizas
encontram precedentes na equivalente expressão da reforma de 1926 e da
Constituição de 1946.

Erige a Constituição da República ao nível de princípios constitucio-
nais:

a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;

b) direitos da pessoa humana:

c) autonomia municipal:

d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.

De outra parte, princípios outros encontram-se dispersos no texto sob
denominação de objetivos, preceitos ou diretrizes.

Mas não se sujeita o ordenamento estadual apenas a princípios. Raul
Machado Horta, em sábia lição, demonstra a existência de normas centrais,
as normas constitucionais federais, que, transpondo o objetivo primário de
organizar a Federação, vão alcançar o ordenamento estadual, com maior ou
menor intensidade. Normas que, segundo ele, podem exteriorizar-se nos
princípios desta Constituição, abrangendo as normas de competência deferi-
das aos Estados e as normas de preordenação, estas últimas quando a Cons-
tituição da República dispuser no seu texto sobre Poder do Estado, titular de
Poder ou instituição estadual. Conclui que "Princípios desta Constituição,
Princípios Constitucionais, Normas de Competência e Normas de Preordena-
ção" limitam e condicionam o poder de organização do Estado e configuram
as diferentes modalidades de normas centrais da Constituição da República.
Ciente estávamos de que dentro de tais limites é que se haveria de pautar o
espírito de reconstrução federativa por parte do Estado-membro, no exercício
de sua competência. Competência que, excluída a privativa da União, a do
Município e a que lhe é expressamente atribuída, abrange também tudo o que
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não lhe seja vedado pela Constituição da República, a chamada competência
reservada.

Nosso esforço foi então o de acolher as linhas mestras, as diretrizes
fundamentais para estabelecer normas capazes de assegurar a viabilização de
um novo modelo de Estado. Modelo que consagrasse as peculiaridades e ne-
cessidades de desenvolvimento econômico e social de Minas e no qual pu-
dessem aflorar os postulados de uma cidadania consciente e conseqüente,
enfaticamente valorizados os princípios da ordem social e econômica.

É que estávamos certos também de que, apesar do exercício do poder
constituinte decorrente se verificar no interior da moldura traçada pela cons-
tituição da República, exigia-se do Constituinte Estadual a sintonia com os
anseios de sua gente. Exigia-se ainda habilidade necessária ao delineamento
de obra criativa e própria às especificidades regionais. Obra que integrasse a
consciência histórica da sociedade flO projeto global da Nação. Essa cons-
ciência, à medida que for claramente explicitada, permitirá a rica convivên-
cia da diversidade na unidade da Federação.

É dessa forma fundamental que o Constituinte explore ao máximo e
com criatividade o espaço deixado para a sua atuação, sem resvalar para o
trabalho de cópia servil, nem tampouco para a inconformidade sistemática.
Ambos os extremos conduzem fatalmente ao aniquilamento da identidade
própria do Estado federado. No primeiro caso, por comodidade, ao ocultar o
perfil próprio do Estado-membro em virtude de preceitos federais que até
mesmo lhe neguem as especificidades. No segundo, ao canalizar todas as
suas forças para a negação da federação, termina por incorrer em inconstitu-
cionalidade.

Nesse passo, e também imperativo que retomemos o conceito de poder
constituinte decorrente e o seu significado atual na dinâmica do Federalis-
mo. Assim o fazendo, poderemos tornar clara a distância que nos separa, por
exemplo, dos Constituintes mineiros de 1891. Estes, ao transformarem o Fe-
deralismo e o Municipalismo em uma das principais discussões no seio da
Constituinte e esteios da nova Constituição, fizeram-no no quadro teórico
clássico e no âmbito de uma sociedade até há pouco fundada no trabalho es-
cravo e cujas elites locais, na defesa de seus privilégios, buscavam formas de
sobreviver e mesmo vicejar no bojo da nova ordem republicana.

O Federalismo entendido como técnica estritamente jurídica de des-
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centralização do poder guardava, então, em todo o mundo, o sentido estrito
de preservar os interesses de elites locais. Na instauração da República, o
Federalismo vem deslocar o princípio fundamental da igualdade formal de
todos perante a lei, substituindo-o pelo princípio da igualdade formal das re-
giões. Com isso, o Federalismo preservou o domínio dos chefes políticos lo-
cais, instrumentalizando os economicamente mais fortes. Viabilizou, por-
tanto, a consolidação do coronelismo em âmbito local, regional e nacional.

Hoje, a conscientização e a compreensão do Federalismo como instru-
mento que transcende o jurídico, guardando natureza de instrumento de de-
senvolvimento político e social - para usar os termos de Norberto Bobbio -
vêm alterar profundamente o quadro de sua retomada. É este, agora, técnica
de descentralização do poder, como no passado, mas que, aliado ao projeto
de resgate da cidadania, adquire o significado maior de instrumento viabili-
zador do controle direto do exercício do poder pelo cidadão. Isso, ao tornar
visíveis e transparentes ao seu destinatário, o cidadão, os centros emissores
de normas e responsáveis pela execução dos serviços públicos, cm razão da
sua proximidade.

Assim matizado, como frisa o preâmbulo do Anteprojeto, o Poder
Constituinte do Estado-membro, à medida que se articula com o nacional,
revela-se, ele próprio, como instrumento de garantia e controle do cidadão,
da sociedade, sobre o Estado.

Retomando o processo traçado para o exercício do Poder Constituinte
no Estado, é fundamental, ainda, que salientemos que forma e conteúdo,
processo e produção, necessariamente, se interpenetram e se autodetermi-
nam.

Dessa forma, em virtude do próprio processo adotado, seria inviável o
retomo a uma concepção de Constituição típica do Estado Liberal ou do Es-
tado Intervencionista. Constituições que se assentavam na rígida separação
entre Estado e Sociedade, constituindo-se sempre documentos exclusiva-
mente dedicados à garantia estatal do "status quo", seja através da repres-
são, no caso do Estado polícia, ou mesmo da ação do Estado como demiur-
go, colocado acima da sociedade. Em ambos os casos, subtraia-se a dimen-
são pluralista e democrática à Constituição, inviabilizando a livre organiza-
ção da sociedade civil e o efetivo desenvolvimento social.
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Como afirma Baumlin, a lei constitucional não é simples instituto de
proteção das relações existentes. Antes deve ser compreendida como consti-
tuição de uma sociedade em permanente evoluir, que indica as mudanças e
conformações do sistema político, das relações sociais e da ordem jurídica.

A Constituição, segundo Haberle, não diz respeito apenas ao Estado ou
ao sistema político, antes inclui a própria sociedade, à medida que se cons-
titui um novo projeto de identidade de uma ordem político-social. É, por-
tanto, estatuto jurídico do Estado e da Sociedade que se erige como ordem
fundamental - normas e garantias - por um lado; programa de ação, direção
e tarefa - por outro. É, dessa forma, estatuto que identifica uma ordem polí-
tico-social e o seu processo de realização.

A Constituição como lei fundamental de um Estado republicano, demo-
crático e pluralista tem que refletir a interdependência do Estado e da Socie-
dade, sendo, simultaneamente. Constituição estatal e social. Exerce, portan-
to, papel essencialmente conformador das normas e tarefas. A norma funda-
mental constituinte consagra assim a ordem e o programa de ação. O modelo
social subjacente ao complexo normativo deve tomar-se, portanto, no dizer
de Baumlin, constitucionalmente transparente.

Rejeita-se, pois, a idéia do Estado Liberal como essência inerte ou re-
pousante. Rejeita-se, por outro lado, a sua sucedânea histórica: a idéia do
Estado intervencionista como instância demiúrgica, acima da sociedade, to-
mado como leviatã controlador da ordem econômica e pai poderoso confor-
mador de uma ordem social inerte. Com  efeito, o Estado deve ser conforma-
do pela norma constitucional em processo dinâmico, no qual, sob a pressão
de antagonismo e em devir infindável, busca obter unidade tendencial de
ação e de efeitos políticos. O compromisso de uma Constituição democráti-
ca, enquanto tentativa de articulação de distintas concepções, sem que esta
articulação constitua, na totalidade, síntese dialética, como afirma Scheusse,
deve ser o de uma dimensão plunlateral, apta normativamente a conviver
com as vicissitudes temporárias da política democrática.

Daí por que a Constituição, conformando a ordem existente à sua ne-
cessidade de mudança, sem casuísmo, é também prospectiva, vinculando
Estado e Sociedade ao processo explícito de sua transformação. É nesse
sentido que Canotilho, constitucionalista português, a vê como Constituição
dirigente.
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É óbvio que Constituição alguma constitui, por si só, panacéia para to-
dos os males. Contudo, seu próprio processo de elaboração e os mecanismos
que venha instituir poderão constituir fatores de organização e articulação de
um novo projeto de Estado-Sociedade. A sociedade civil, por meio de con-
trole sobre a atuação dos órgãos estatais e da participação direta conjunta-
mente com o Estado, poderá resgatar a cidadania em sua plenitude. Lamen-
tável em nossa história constitucional é perceber, apesar da modernidade dos
textos adotados, o divórcio entre estes e a realidade. Isto é atestado pela
marginalidade em que, de fato, se encontra a maior parte da população, sem
garantia de acesso ao menor nível organizacional, às condições mínimas de
saúde e de educação, fundamentais à consolidação da Democracia e da re-
presentação política efetiva entre nós.

O Constituinte Federal enfrentou esse distanciamento de forma corajo-
sa, delegando-nos a tarefa de darmos continuidade à implantação do deside-
rato constitucional em Minas Gerais.

Creio nos foi dado explicitar no conteúdo do preâmbulo do Anteprojeto
essas noções fundamentais, ou idéias - força, que de resto alicerçam e per-
meiam todo o Anteprojeto, bem como a sua estrutura.

ESTRUTURA LÓGICA

Tecidas as considerações gerais sobre as noções fundamentais que
nortearam e conformaram a elaboração do Anteprojeto, podemos agora pas-
sar ao exame de sua estrutura. Esta consubstanciou e foi informada pelos
mesmos pressupostos, reunindo-os em quatro títulos básicos. Nesso passo
examinaremos a lógica que presidiu a divisão em títulos do Anteprojeto. Isso
nos possibilitará, seguindo o método dedutivo adotado, a partir das questões
mais gerais até as mais especificas, fornecer uma visão geral da sua estrutu-
ra. O Título 1, "Das Disposições Preliminares", enfoca os fundamentos for-
mais e materiais da ordem constitucional do Estado-membro, enquanto esta-
tuto jurídico fundamental do Estado e da sociedade de Minas Gerais. É aí
explicitada a vincutação da sociedade e do Estado ao projeto nacional de
resgate da cidadania e consolidação de uma sociedade democrática, justa e
livre de preconceitos.

Em uma linguagem mais formal, poderíamos dizer com Kelsen que o
Título 1 concerne aos fundamentos da ordem jurídica estadual e os traduz.
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No Título II são reafirmados os direitos individuais, sociais, coletivos e
difusos consagrados pela Constituição da República, comprometendo-se o
Estado e a sociedade a pugnar pela sua eficácia.

Embora constituam fundamentos de organização do Estado, a relevân-
cia e a nobreza da matéria justificam o destaque em título próprio.

O Título III, "Do Estado", enfoca nos seus primeiros três capítulos a
estruturação do Estado enquanto personificação da ordem jurídica. Estrutu-
ração que se conforma ao programa de ação que o identifica e individualiza
como ordem político-social determinada inserida em seu processo de realiza-
ção. Nesse sentido e fundamental a desconcentração do poder político em
poderes harmônicos, independentes e fortes que se controlam reciprocamen-
te.

Isso, contudo, sem prejuízo do aperfeiçoamento e da adoção de insti-
tutos de comprovada eficácia no que se refere à viabilização do controle
efetivo da sociedade sobre a administração pública, hauridos da experiência
constitucional pátria ou alienígena.

Integra ainda o Título III o Capítulo V, que versa sobre o Município,
entidade federada autônoma, que se organiza, em esfera própria de compe-
tência, no interior da ordem jurídica estadual. O que significa dizer: me-
diante a observância dos princípios estabelecidos nas Constituições da Re-
pública e do Estado, desenvolvendo-os em lei orgânica própria.

O Título IV, "Da Sociedade", engloba os Capítulos "Da Ordem so-
cial" e "Da Ordem Econômica". Este título é consagrado às garantias e pro-
gramas dirigentes da ação conjunta do Estado e da Sociedade, visando pos-
sibilitar o acesso de todos à cidadania plena, ao bem-estar e ao desenvolvi-
mento social e econômico. É principalmente neste título que o Anteprojeto
mostra de forma mais clara a sua vinculação à estrutura e concepção de uma
Constituição que não se limita a garantir o "status quo", mas, pelo contrário,
se revela prospectiva, estabelecendo estratégias, programas de ação e tarefas
na assumpção do compromisso maior de consecução, consolidação e manu-
tenção de uma sociedade democrática fraterna, justa e pluralista.

O Título V foi reservado às "Disposições Gerais" e em ato próprio
estabeleceram-se as disposições transitórias.

-
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Assim, localizados estruturalmente os fundamentos materiais e formais
da ordem jurídica, política e social do Estado no Título 1: destacamos no
Título II os direitos fundamentais que alicerçam a cidadania: definida a con-
formação da estrutura do Estado consoante os fundamentos explicitados no
Título lii: indicados os programas e as estratégias de ação conjunta do Esta-
do e da Sociedade para a promoção do desenvolvimento social e econômico,
garantindo os direitos mínimos no exercício da cidadania, passaremos à aná-
lise dos pontos mais específicos do Anteprojeto.

O ESTADO

Integram o Título III "Do Estado" cinco capítulos intitulados "l)a Or-
ganização do Estado", "Da Organização dos Poderes do Estado". "Da Fis-
calização e dos Controles", "Das Finanças Públicas" e "Do Município".

Aí o Estado é tratado enquanto personificação da ordem jurídica que se
amolda ao conteúdo programático traçado pelo próprio Anteprojeto para
ação conjunta com a sociedade.

DISPOSIÇÕES GERAIS

O Capítulo 1, nas Disposições Gerais, inicia por afirmar a desconcen-
tração do Poder Público em três funções básicas independentes e harmônicas
entre si, a par (te consagrar os símbolos e determinar a Capital do listado.

COMPETÊNCIA DO ESTADO

Nessa seção é enfocada matéria essencial à estruturação de toda a or-
dem jurídica estadual, são estabelecidas as normas que constituem o cerne
organizatório do Estado, a que ficamos adstritos. Dessa forma, reafirmou-se
no Anteprojeto o clássico critério de competência reservada ao Estado-mem-
bro. Técnica que, teoricamente, reforça o Estado federado, na medida em
que residualmente lhe garante a competência para tratar todas as matérias
que não lhe sejam expressamente vedadas ou explícitas ou tacitamente atri-
buídas aos demais entes da Federação.
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Por outro lado, absorvemos as inovaçõs introduzidas na Constituição
da República com a ampliação do rol de matérias atribuídas aos Estados-
membros. Percebemos, contudo, que o Constituinte Nacional o fez princi-
palmente no domínio da chamada legislação concorrente, prevendo compe-
tência para a União estabelecer normas gerais e suplementares para o Esta-
do-membro, competência esta que, não inibida pela União, uma vez verifica-
da a ausência de norma geral, torna-se, então, plena. No entanto, a superve-
niência da lei federal, se contrária ao disposto na norma estadual, suspende a
eficácia desta.

Consideramos infeliz a inovação do Constituinte Nacional nesse senti-
do, pois o critério de competência adotado estabeleceu princípio de hierar-
quia entre os ordenamentos federal e estadual, contrário a toda a doutrina.

Exatamente em virtude do caráter hierárquico da competência, adotado
no domínio da legislação concorrente, encontramos como campo mais seguro
de atuação do Estado a seara de sua auto-organização, ficando mais adstrito
aos preceitos assentes na Constituição da República para as demais matérias.

DOMINIO PÚBLICO

A par da identificação dos bens do Estado, consoante a regra da Carta
Federal, incluiram-se na seção relativa ao domínio público dispositivos des-
tinados a estabelecer os procedimentos de aquisição e alienação dos bens
públicos estaduais, bem como os mecanismos de sua utilização por terceiros.

Observa-se que a matéria, já encontradiça na atual Constituição Estadual, re-
cebeu tratamento compatível com a evolução legislativa doutrinária e juris-
prudencial, adotando parâmetros para a proteção, por meio da participação
do Poder Legislativo e do instituto da licitação dos bens estaduais.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Muito se propugnou pela efetividade do papel do Estado, permeando
todo o campo social como co-partícipe direto.
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Assim balizado pela Constituição Federal. estorçamo-nos por ocupar
integralmente os espaços que devem pertencer ao Constituinte Estadual sem
a preocupação absoluta de permanecer nas formulações gerais e sintéticas,
inserindo por vezes no texto o que pode contribuir para operacionalizar as
idéias.

Revestindo-se o tema Administração Pública do caráter essencialmente
próprio a cada esfera federada, inclinou-se o Anteprojeto a desenvolver, na
seção destinada à Administração Pública, uma moldura mais avançada da
eStflltard administrativa do Estado enquanto suporte orgânico à eficaz pres-
tação dos serviços públicos e às demais atividades de sua competência.

De fato, a complexa matéria, já consagrada como objeto do trato cons-
titucional, quer em nível federal, quer em nível estadual, sofreu, na Carta
Federal de 1988, notável evolução, com a adoção de institutos e mecanismos
hábeis à construção de satisfatório e eficiente edifício administrativo.

Nesta vereda, o Anteprojeto, inovador ao incluir entre os princípios
balizadores da ação administrativa o da razoabilidade, reclamado de forma
uníssona por todos aqueles que se preocupam pelo correto trato da Adminis-
tração Pública e fruto da investigação científica dos mais profundos juspu-
blicistas, identifica, como componentes da estrutura estatal, a administração
direta e a indireta, expressões igualmente consolidadas pelo Constituinte Fe-
deral.

No rol da administração indireta, levando a cabo conotações de direito
público, o Anteprojeto optou pela clara definição da fundação de que cogi-
tamos sob visão mais atualizada, determinando como pública a sua natureza
e seu regime. Assim, a tormentosa polêmica sobre a qualidade das fundações
instituídas e mantidas pelo Estado resta, no ambito estadual, solvida pela ní-
tida caracterização da entidade fundacional como pessoa de direito público.
submetida a um regime autárquico.em conformidade com a opinião mais mo-
derna da doutrina especializada e com a tendência dos pretórios e da legisla-
ção específica.

Incluíram-se, ainda, no elenco da administração indireta, as entidades
de direito privado, sob o controle direto ou indireto do Estado, constituídas
sem prévia autorização legal, mas que. indubitavelmente. inserem-se na es-
trutura orgânica do Estado. Tais entidades, até então,escapam de controle e



definição precisas, permanecendo em posição intermediária pouco nítida e,
portanto, ensejadora de dúvidas e polêmicas.

Retomamos, por outro lado, com vigor, a experiência, ainda muito tí-
mida, na prática administrativa dos órgãos autônomos, prevendo no Ante-
projeto a criação dessas figuras orgânicas especiais, de alto interesse para a
Administração, uma vez que permite a flexibilização de certas atividades
sem a instituição, sempre onerosa, da entidade descentralizada.

O Anteprojeto inova, mais uma vez, ao limitar a atuação do Poder Pú-
blico à sua esfera de competência. Assim, propõe-se regra que determine a
criação da entidade de administração indireta tão-somente para a prestação
de serviço público, a afastar o Estado do exercício da atividade econômica,
reservada à iniciativa privada.

Por fim, o Anteprojeto restaura no Estado a administração sistêmica,
anteriormente consagrada.

Mantivemo-nos atentos ao texto federal na fixação da exigência de au-
torização legislativa para criar empresa pública, sociedade de economia
mista, autarquia ou fundação e ainda as subsidiárias.

Dessa forma, em função da competência organizatória do Estado, ado-
tamos modelo de organização mais afeiçoado às peculiaridades, com força de
propulsão da máquina administrativa.

SERVIDORES PUBLICOS

Na esteira da Constituição Fcderal,que determinou a unificação do re-
gime jurídico do servidor público, abrangendo, também, os servidores autár-
quicos e fundacionais, o Anteprojeto define as formas de prestação dos ser-
viços profissionais pelos agentes administrativos.

Com o escopo de eliminar os últimos resquícios de interpretações mal-
sãs, o Anteprojeto distingue os servidores da administi ação direta, das autar-
quias e fundações daqueles das empresas estatais, contratados pelo regime
trabalhista sob o título de empregados públicos.
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As minuciosas regras constitucionais federais sobre a matéria foram
trazidas à colação sob um sistema articulado que permite melhor compreen-
são do tema.

No que tange ao servidor público civil, objeto de detalhamento em sub-
seção específica, o Anteprojeto oferece os fundamentos básicos para a insti-
tuição na lei complementar do regime jurídico único, vale dizer, indica as
balizas para a elaboração do novo Estatuto e para a formulação da política
de pessoal, com amparo, especialmente, no sistema do mérito. A par dos di-
reitos estabelecidos para os servidores civis no Estatuto Supremo, arrolam-se
outros, no Anteprojeto, já dispostos na atual Carta Estadual.

Na matéria, acresce-se, como novidade, subseção dedicada ao combate
à improbidade administrativa, reclamo de toda a sociedade e dever do Esta-
do, ao coibi-Ia e puni-Ia.

SERVIÇOS PÚBLICOS

O Anteprojeto optou por tratar deste assunto no capítulo dedicado ao
Estado e não, a exemplo da Carta Federal, no tópico destinado à ordem eco-
nômica. Destarte, o texto ora proposto decompõe a expressão federal "servi-
ço adequado" e indica, de forma objetiva, os elementos necessários à eficaz
prestação do serviço público.

REGIONALIZAÇÃO

Uma preocupação que percorre todo o texto do Anteprojeto diz res-
peito à regionalização, que decorre da constatação de que, por sua própria
localização geográfica central, o Estado de Minas Gerais vem correndo o
risco de sofrer acentuado processo de diaspora. A existência dessa força
centrífuga predominante nas diversas regiões limítrofes do Estado tornou
imperativo o reconhecimento, em todos os níveis, das especificidades que
caracterizam as regiões do Estado. O Anteprojeto, por essa razão, define
instrumentos das mais diversas naturezas, para garantir a unidade das regiões
em uma Minas que conviva e se enriqueça com a diversidade das regiões que
a constituem.

Dessa forma, certos de que em Minas, pela diversificação dos fatores
de sua realidade econômica e social, por sua ampla extensão territorial, o
problema das desigualdades regionais vem resistindo às tentativas de solução
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a nossa grande obstinação seria buscar o equilíbrio do desenvolvimento, e
dedicar especial atenção ao tema, sem dúvida, um desafio à inteligência
criadora e à objetividade no enfrentamento do problema.

Nossa atenção convergiu, assim, para o tópico da política de regionali-
zação, que se pode ter como especialmente relevante. Tratamo-lo de maneira
sistêmica, conjugando sob rigorosa objetividade todos os fatores capazes de
assegurar efeitos amplamente multiplicadores e permanentes à ação do Poder
Público estadual, sob política abrangente das áreas de educação, saúde,
transporte e habitação.

No que toca à ação administrativa, manteve-se a citada conduta, ofere-
cendo-se a possibilidade de introdução de mecanismos hábeis a fomentar a
sua prestação em nível regional, mas integrada, de forma a favorecer a pre-
servação da unidade do Estado.

REGIÕES DE DESENVOLVIMENTO

O Anteprojeto inova, de modo especial, com a previsão da figura da
região de desenvolvimento, instrumentalizada por autarquia territorial, con-
soante o modelo consagrado no estrangeiro, mormente na Itália. Objetiva-se,
com a novidade, fomentar o desenvolvimento regional, descentralizando-se o
processo decisório, elevando-se o comando das atividades para posição mais
próxima ao administrador. Pretendia-se, de fato, dotar o Estado de estrutura
administrativa regionalizada, capaz de fazer frente a realidades mais pre-
mentes das populações desassistidas pelo poder público, por meio de espé-
cies jurídicas adequadas à promoção da política regional de planejamento e
de fomento ao desenvolvimento socio-econômico.

REGIÕES METROPOLITANAS

Com relação às regiões metropolitanas, observa-se que a Constituinte
Federal cominou aos Estados todo o tratamento da intrincada questão, inclu-
sive quanto à sua instituição e composição.

Em técnica antecipadora dos poderes reservados, a Constituição Fede-
ral estabeleceu entre os poderes expressos do Estado a faculdade, mediante
lei complementar, de instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas
e inicrorregiões (art. 25, § 39) fundadas na idéia comum de planejamento e
execução de funções públicas.
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'Os Estados poderão. mediante lei complementar, instituir regiões me-
tropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupa-
mento de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento
e a execução de funções públicas de interesse comum."

A nova Constituição não enfrentou, portanto, de forma definitiva, a
questão das regiões metropolitanas.

Ao Constituinte Estadual ficou a grave responsabilidade de estabelecer
o regime jurídico fundamental das regiões. Tivemos, para isso, de enfrentar
as perplexidades, não superadas, do regime anterior, a partir da avaliação
das experiências em curso no País, e, de modo especial, na Grande Belo Ho-
rizonte.

Dada a notória insuficiência das diretrizes de desenvolvimento urbano
e as da gestão dos interesses metropolitanos, sem que a Constituição Federal
pudesse dirimi-las, não nos omitimos no exame do assunto, um dos mais
graves e complexos entre quantos tivemos de enfrentar. O Anteprojeto, de
início, arrolou as funções públicas consideradas como de interesse comum, a
serem desenvolvidas pelo órgão metropolitano. Por outro lado, apontou os
fatores objetivos a serem apurados para a instituição da região metropolitana.
Como inovação, na seara deste tema desafiante, o Anteprojeto propõe a cria-
ção de Assembléia Metropolitana, composta de representantes do Estado e
dos Municípios envolvidos, com funções de normatização regulamentar da
matéria de interesse metropolitano.

AGLOMERAÇÕES URBANAS

A propósito das aglomerações, limitou-se a estabelecer-lhes o conceito
e a deferir ao Estado competência para instituí-las, cabendo ao Estado a de-
finição de seu regime jurídico. No Anteprojeto, a figura do aglomerado ur-
bano recebeu menção para adquirir os contornos de sua instalação, com os
respectivos requisitos necessários.

MICRORREGIOES

No que toca às microrregiões, recolhemos diretrizes na experiência de
nosso próprio Estado. Prestigiamos a cooperação intermunicipal. inserindo
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as diretrizes no texto constitucional, escoimadas do que lhes tenha compro-
metido o desempenho, na experiência de mais de duas décadas. Reservamos,
todavia, amplos espaços ao município para a gestão autônoma e criativa sob
estímulo e assistência.

A micron-egião, no Anteprojeto, apresenta função associativa, como o
modelo já hoje existente, sendo instituído por provocação dos municípios
interessados.

ORGANIZAÇÃO DOS PODERES DO ESTADO

O poder político do Estado, poder UflO e indivisível, para manifestar
sua vontade e realizar suas atribuições, manifesta-se por meio de órgãos pró-
prios e de agentes que os põem em movimento.

Tais órgãos, complexos constitucionalmente denominados Poderes, di-
videm o poder estatal segundo o critério de predominância funcional.

Optamos por definições que mais convêm ao equilíbrio (lesses Poderes.

PODER LEGISLATIVO

O Poder Legislativo abre o capítulo "Da Organização dos Poderes"
Sua localização inaugural se justifica em se tratando de poder que consubs-
tancia a representação democrática por excelência.

Dessa forma, mesmo topicamente se destaca a representação parla-
mentar, de resto, significativamente fortalecida na Constituição da Repúbli-
ca. Merece ser ressaltado o fato de que, a par da retomada das prerrogativas
que pressupõem autonomia financeira e organizacional, o processo legislati-
vo, além de não mais se constituir de normas de preordenação, na esteira da
Constituição Federal, foi também modernizado e dinamizado. Princípio ba-
silar acatado foi o da inexistência de lei em sentido material ou formal no
ordenamento jurídico sem o cabal exame pelo Poder Legislativo, com o fim
do instituto do decurso de prazo. Nesse mesmo sentido e por não haver ma-
téria incluída na seara de competência do Estado Federado, que, por sua
própria natureza justifique a necessidade da adoção de medidas de impacto
sobre a economia e o ordenamento social, não se adotaram as chamadas me-
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didas provisórias. Omissão que ainda mais se mostra justificada quando se
discute hoje em nível da experiência federal a possibilidade de renovação
sistemática de tais medidas, expediente que vem conceder-lhes eficácia per-
manente, a despeito da recusa parlamentar. Por outro lado, fortaleceram-se
as comissões técnicas com a previsão de poder decisório no processo le-
gislativo.

Previu-se ainda a possibilidade de realização de audiências públicas
das Comissões com os distintos segmentos da sociedade civil bem como o
deslocamento para regiões-pólo do Estado, enriquecendo e expandindo o
processo legislativo da Assembléia às fronteiras do Estado.

Seguindo os caminhos indicados pela Constituição da República, ado-
tou-se o instituto da iniciativa popular das leis e franqueou-se às Câmaras
Municipais a iniciativa de emenda à Constituição do Estado por maioria re-
lativa.

Garantiu-se também a representação direta do Poder em alguns dos
mais significativos Conselhos do Estado, entre os quais ressaltamos o Con-
selho de Governo e Conselho de Defesa Social.

Releva notar ainda a participação do Poder Legislativo Estadual na As-
sembléia Metropolitana e a nomeação do Ouvidor-Geral.

No nível instrumental, abriu-se a possibilidade da criação de entidades
da administração indireta que possibilitem a ágil atuação de um Poder Le-
gislativo mais dinâmico e moderno.

DO PODER EXECUTIVO

O capítulo do Poder Executivo trata do poder como expressão de Go-
verno, estabelece as linhas gerais de sua organização superior, tradicional-
mente acolhida nas Constituições Estaduais. Fundamentalmente, a eleição, o
mandato, os requisitos de elegibilidade, as atribuições e a responsabilidade
do Governador e a escolha e a responsabilidade de seus auxiliares imediatos,
os Secretários de Estado.

O resgate de prerrogativas pelo Poder Legislativo repercute no Execu-
tivo. Não lhe é subtraída, todavia, toda a competência de legislar, uma vez
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que ainda lhe é reservada a lei delegada. É retomado o caminho tradicional:
o Poder Executivo é absorvido, dominantemente, na execução da lei, na ati-
vidade de ofício do Estado, destinada a satisfazer as necessidades coletivas
de modo direto, contínuo e permanente.

De outra parte, a seção destinada ao Poder Executivo caracteriza-se
pela adaptação das regras da Carta Federal à esfera estadual, consoante a
fórmula de simetria adotada pela organização dos Poderes na Federação.
Como novidade nesse campo, oferece o Anteprojeto a instituição do Conse-
lho de Governo, órgão consultivo do Governador do Estado, calcado na fi-
gura do Conselho da República previsto na Constituição Federal. Sua com-
posição reflete o compromisso do Anteprojeto com a participação dos seg-
mentos da sociedade no processo decisório superior dos atos de interesse do
Estado.

DO PODER JUDICIÁRIO

O capítulo referente ao Poder Judiciário apresenta inovações, algumas
decorrentes das normas de preordenação, que nele são reproduzidas, e ou-
tras, resultantes do exercício, pelo Estado, da competência que lhe é reser-
vada pela Constituição Federal.

No primeiro caso, deve-se destacar a autonomia administrativa e finan-
ceira conferida ao Poder Judiciário. Ao Tribunal de Justiça, é atribufda com-
petência privativa no sentido de propor ao Poder Legislativo a criação e a
extinção de cargos e a fixação de vencimentos de seus membros, dos juízes,
inclusive dos tribunais inferiores, dos serviços auxiliares e dos juízos que lhe
forem vinculados. Sua autonomia financeira consiste na elaboração da pro-
posta orçamentária nos limites estipulados, conjuntamente com os demais
Poderes, na lei de diretrizes orçamentárias.

No que concerne a normas próprias, o Anteprojeto de Constituição do
Estado prevê a criação de outros tribunais de alçada, deixando abertura para
sua regionalização ou especialização, com o que se poderá agilizar a justiça.

Nas disposições gerais, há previsão de designação de juiz, pelo Presi-
dente do Tribunal de Justiça, para os fins de plantão forense diuturno nas
Comarcas com mais de unia vara, fora do horário de funcionamento externo
do foro. É estabelecido, também, que a não-aceitação de nomeação pelo
candidato para ingresso na magistratura de carreira importa perda do direito
ao provimento durante a validade do concurso a que ele se submeteu.
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É de se ressaltar, ainda, a previsão de relatórios bimestrais, para aferi-
ção de mérito da magistratura.

FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA

Segundo a diretriz traçada pela Constituinte Federal, o Anteprojeto de-
dica seção especifica às funções essenciais à prestação jurisdicional. Inse-
rem-se nesse elenco as instituições Ministério Público, Advocacia-Geral do
Estado, Defensor-ia Pública e Polícia Judiciária.

Quanto ao Ministério Público, alçado pela Carta Federal à posição ins-
titucional de relevo ímpar, o Anteprojeto contenta-se em traçar os parâmetros
de sua organização, registrando sua competência, na forma já manifestada na
Carta Federal. Observa-se que o Ministério Público Estadual oficia, também,
junto ao Tribunal de Contas do Estado e ao Conselho de Contas do Municí-
pio.

A Advocacia-Geral do Estado expressa o órgão jurídico do Estado,
restaurada a competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual para os
efeitos de natureza tributária.

Por sua vez, a l)eícnsoria Pública recebe, no âmbito estadual, os con-
tornos de sua organização.

A maior inovação nesta seção é a inserção da polícia judiciária como
função essencial à justiça. De fato, a função da polícia judiciária, a cargo da
Polícia Civil, reflete nítida atividade de suporte à prestação jurisdicionaL

DEFESA SOCIAL

A noção de segurança pública encontra-se suplantada pela idéia mais
global e abrangente de defesa social.

A defesa social foi sistematizada a partir de três grandes vertentes: a
garantia da segurança pública, a prestação da defesa civil e a promoção da
integração social.

A concepção abraçada pelo Anteprojeto sinaliza com a necessidade de
se adotar política única e vigorosa de combate à marginalidade, mediante,
especialmente, processos preventivos.
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Para definição de política articulada para essas diversas ações, o Ante-
projeto previu a criação do Conselho de Defesa Social, em cuja composição
assegurou a participação dos responsáveis pelas atividades compreendidas
no sistema, além de representante da Assembléia Legislativa, da Ordem dos
Advogados do Brasil e de entidades da sociedade civil ligadas à assistência e
promoção social.

O Anteprojeto cuidou ainda de conceituar a Polícia Militar e o fez re-
tomando a idéia central de força pública e de instituição permanente, com-
petente para a manutenção e restauração da ordem pública, definindo-lhe a
subordinação ao Governador do Estado. Delimita, com clareza, a área de
atuação da Polícia Militar, estabelecendo com mais rigor as suas atribuições.

Inova o Anteprojeto, quando inclui entre as suas atribuições a previsão
de orientação e instrução das guardas municipais, a pedido do Município.

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - TRIBUNAL DE CONTAS - OUVI-
DORIA DO POVO -. CONSELHO DE CONTAS DO MUNICÍPIO

As atividades do Poder Público sujeitam-se, consoante o Anteprojeto,
aos controles interno, externo, de legalidade e direito, exercido este pelo ci-
dadão. Como instrumento de fiscalização e controle, disciplina-se, com ful-
cro no texto federal, o Tribunal de Contas do Estado. Saliente-se que o con-
trole da Administração Municipal será exercido pela Câmara Municipal, com
auxílio do Conselho de Contas do Município, já criado em lei, cuja instala-
ção, determina o Anteprojeto, se fará em um ano. Deste modo, o Tribunal de
Contas poderá concentrar seus esforços em sua missão ao nível da Adminis-
tração Estadual. Como alteração, o Anteprojeto condiciona à prévia aprova-
ção em concurso público de provas e títulos a nomeação para o cargo de
Auditor.

No campo de controle da Administração, o Anteprojeto oferece outro
dado inovador: a Ouvidoria do Povo. Sugere-se, pois, a criação, entre nós,
da já tradicional figura do "ombudsman", com o aproveitamento da vitoriosa
experiência deste instituto na larga maioria dos Estados europeus.

A proposta tem por objetivo dotar o Estado de uma instituição capaz de
dar suporte às reclamações populares derivadas do mau funcionamento dos
serviços públicos, de atos danosos ao patrimônio público, entre outros. É de
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bom alvitre esclarecer que a competência sugerida para a ouvidoria cinge-se
à esfera administrativa, o que ajusta este órgão ao papel constitucional, quer
do Ministério Público, quer do Tribunal de Contas.

Mantivemos, por outro lado, a clássica filosofia do controle político, há
muito institucionalizado. Quanto ao controle social, entendemos que os
agentes que o realizam hão de ter reconhecida pelo ordenamento a compe-
tência, isto é, um poder juridicamente estabelecido.

Diante disso, a par do controle, informal, cuidamos de estabelecer atri-
buição normalizada, cujo modelo de exercício encontra-se também previsto
no texto.

Essa diferença resulta substantiva e permite a maior eficácia do con-
trole exercido pelos seus agentes sociais: cidadãos, grupos diversos e meios
de informação.

FINANÇAS PÚBLICAS

O capítulo referente a finanças públicas dividiu-se em duas seções: a
tributação e os orçamentos. Quanto à tributação, o Anteprojeto limitou-se a
ordenar de modo mais racional os dispositivos constitucionais federais, uma
vez que se trata de matérias de preordenação. Com relação à orçamentação,
o Anteprojeto, dentro dos limites estabelecidos pelo Constituinte Federal,
buscou definir os instrumentos de planejamento do Estado, prevendo Plano
Plurianual de Ação Governamental, a balizar as diretrizes orçamentárias, os
orçamentos e demais programas.

Como inovação, o Anteprojeto institui a negociação integrada entre os
Poderes, o Tribunal de Contas e o Ministério Público para o estabelecimento
das diretrizes orçamentárias, em razão da autonomia financeira concedida
a todas estas instituições. A pretendida compatibilização será processada por
comissão permanente, composta pelos segmentos envolvidos.

Observa-se, ainda, que o Anteprojeto introduz a obrigatoriedade de
instruir o orçamento demonstrativo específico, que ilustra a composição das
receitas e despesas, de forma a permitir ao Legislativo eficaz participação no
processo orçamentário.
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O Anteprojeto, em outra vertente, não adotou qualquer vinculação or-
çamentária, em razão da expressa vedação da Constituição da República,
salvo, exatamente, as hipóteses excepcionadas pela Carta Magna. Todavia, o

arantc investimentos no setor de saúde pública em níveis não
inferiores à metade daqueles destinados ao sistema viário e transporte, como
forma de promoção social e de resguardo da dignidade do administrado.

MUNICÍPIO

O Município, na nova sistemática constitucional federal, foi alçado à
posição de integrante da Federação, Com expressa autonomia administrativa
e financeira. Sendo assim, restringiu-se a esfera de competência do Estado
na fixação das regras da organização a, tão-somente, estabelecer princípios
gerais, sempre respeitado o grau de autonomia do ente municipal, conforme
lhe foi conferido pela Carta Magna.

Neste diapasão o Anteprojeto limita-se a introduzir princípios, que de-
verão ser atendidos nas respectivas Leis Orgãnicas.

Em primeiro lugar, o Anteprojeto estabelece OS critérios para criação e
extinção de Municípios, matérias de competência do Estado. Nestes critérios,
de forma sistemática e inovadora, o Anteprojeto aponta os requisitos objeti-
vos de criação do ente local, que se pode dar por meio de desmembramento
ou incorporação. Interessante observar a exigência de prévia consulta às po-
pulações interessadas, bem como a hipótese de avaliação, do Município, na
forma prevista em lei complementar.

A competência do Município quadra-se nos limites traçados pela Cons-
tituição da República, distribuindo-se em privativa, comum e suplementar.
Prevê-se, também, a cooperação do Município com demais entidades políti-
cas, com o escopo de prestação de serviços de interesse comum. Neste pon-
to, apresentam-se as balizas para a municipalização de serviços estaduais,
condicionados a convênios específicos.

As regras de intervenção, salienta-se, são as estabelecidas no Estatuto
Fundamental.

Por outro lado, o Anteprojeto indica os princípios de Administração
Pública a serem seguidos pela esfera local, no que tange, também, a servido-
res.
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Como grata inovação, o Anteprojeto consagra a figura do Conselho de
Contas dos Municípios, responsável pela fiscalização das contas municipais,
cuja criação já se deu por lei estadual.

Como regra de cunho moralizador, o Anteprojeto exige a declaração de
bens do Prefeito e Vereadores, ao se empossarem.

Prevê, também, o Anteprojeto a figura da infração política administra-
tiva do Prefeito, consoante a Lei Orgânica, a sujeitá-lo ao julgamento da
Câmara Municipal.

Por fim, o Anteprojeto determina ao Estado a obrigação de prestar as-
sistência técnica e financeira aos Municípios carentes, por meio de diversos
instrumentos, nos setores de transportes, saúde, ensino, abastecimento e co-
lonização. Tal assistência estará a cargo das autarquias territoriais de desen-
volvimento. Expressa-se, ainda, a assistência mediante a cooperação cia Polí-
cia Militar na orientação da Guarda Municipal, quando solicitada.

DA SOCIEDADE

DA ORDEM SOCIAL

SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Na esfera da saúde, o Anteprojeto acompanha o modelo federal, ao
determinar a integração das ações e serviços de sáude em rede regionalizada
e hierarquizada, compondo o Sistema Estadual de Saúde. Tal Sistema, en-
globando o Estado e os Municípios, ampara-se no princípio da distritalização
do atendimento da saúde, objetivando aproximar a prestação do serviço ao
usuário, por técnica recomendável de desconcentração.

Prevê-se, no Anteprojeto, a formulação do Plano Estadual de Saúde,
documento normativo de execução dos serviços de saúde, a cargo do Con-
selho Estadual de Saúde, em cuja composição assegura-se a participação de
representantes das regiões do Estado.

Quanto à assistência social, observa-se que o Anteprojeto sinaliza com
as diretrizes a serem acompanhadas nesta área, com a principal preocupação
de suprir a grave lacuna hoje existente, em razão da patente omissão do Po-
der Público. Dedica-se, ainda, artigo específico para a prevenção e repressão

198



ao uso de drogas e entorpecentes, questão grave a merecer a pronta ação da
Administração.

EDUCAÇÃO

A educação recebeu tratamento prioritário no Anteprojeto. De fato, o
texto ora apresentado não se contentou na mera reprodução das normas fede-
rais, mas desenvolveu princípios e diretrizes pertinentes à realidade mineira.

Assim o Anteprojeto inova ao determinar o provimento dos cargos de
direção das unidades escolares oficiais pelo sistema de concurso interno,
com amparo em requisitos de mérito, títulos e aptidão para o gerenciamento.
Ressalta-se que a fórmula proposta, por tratar de cargo de provimento em
comissão, não ofende a Carta Federal, quando esta extingue a figura do
acesso. Inova, também, o Anteprojeto ao estabelecer jornada de ensino de
oito horas diárias, para o curso diurno, cuja implantação prevê-se gradativa.

Preocupa-se o Anteprojeto, de modo especial, com a plena interioriza-
ção do ensino, impondo ao Estado, na instituição de universidades estaduais,
o dever de levá-las às regiões não atendidas pelo ensino superior federal. Por
outro lado, a formação cultural e regional está protegida pela previsão de
disciplinas do currículo complementar, cujo conteúdo reflita as necessidades
do novo tempo.

Caberá ao Estado o planejamento meticuloso de suas atividades educa-
cionais, por meio do Plano Estadual de Educação, de duração plurianual,
que regrará as atividades do ensino no respectivo período.

CULTURA

A seção dedicada à cultura reflete a diretriz sistêmica do Anteprojeto
no sentido da regionalização das ações estaduais. Assim, valorizam-se as
manifestações culturais de cunho regional, a par de outras medidas de fo-
mento às atividades culturais do Estado.

DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA

Como exigência dos novos tempos vividos pela sociedade moderna, o
Anteprojeto estabelece dispositivos para o fomento à ciência e tecnologia,
com destaque, igualmente, para o aspecto regional.
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Seguindo a faculdade expressa na Carta Federal, o Anteprojeto esta-
belece a manutenção, pelo Estado, de entidade de amparo à pesquisa, vin-
culando-lhe percentual da receita orçamentária. Tal entidade, referida nas
Disposições Gerais, é a já existente Fundação de Amparo à Pesquisa do Es-
tado de Minas Gerais - FAPEMG. Como inovação, o Anteprojeto prevê a
prioridade, em atividades desta fundação, de incentivo a projetos de interes-
se de entidades da administração indireta, com objetivos técnico-científicos.

Sugere-se, ainda, o estabelecimento de estímulos fiscais para as empre-
sas que colaboram no desenvolvimento tecnológico do Estado.

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

A preservação do meio ambiente, consoante a preocupação do Consti-
tuinte Federal, adquire, no Anteprojeto, notável realce. De fato, comina-se
ao Estado o encargo de preservação do meio ambiente, mediante políticas e
ações adequadas.

Como inovação, destaca-se o tratamento de proteção dado às florestas,
por meio do controle das atividades que utilizam a cobertura vegetal do Es-
tado, especialmente para fins de combustível ou matéria-prima.

DESPORTO E LAZER

No campo do desporto, o Anteprojeto espraia os comandos da Carta
Federal e acena com incentivos às práticas desportivas formais e não-for-
mais. Preocupa-se o Anteprojeto pelo aumento das áreas destinadas ao es-
porte, inovando ao determinar a previsão de reserva de tais áreas em projetos
de urbanização e de unidades escolares. [nova, ainda, o Anteprojeto ao de-
terminar que clubes e associações propiciem assistência médica aos atletas
de seus quadros.

FAMÍLIA, CRIANÇA, ADOLESCENTE, DEFICIENTE E IDOSO

Encerrando o capítulo da Ordem Social, a seção "Da família, da crian-
ça, do adolescente e do idoso", como de resto todo o capítulo, vincula-se di-
retamente à concepção de Constituição adotada: Estatuto Fundamental e
programa de ação conjunta do Estado e da sociedade. Fere-se aí uni dos
pontos programáticos cruciais para a construção de uma sociedade aberta,
democrática e pluralista: o direito de todos às condições mínimas para dela



poderem participar. É o caso dos menores abandonados, bem como dos ido-
sos. Condições que não se resumem apenas às econômicas e materiais, mas
também às psicossociais necessárias ao pleno desenvolvimento do cidadão e
à sua inserção social como cidadão útil em qualquer fase de sua vida.

ORDEM ECONÔMICA

De acordo com o conceito de Constituição adotado no Anteprojeto, o
Capítulo II aborda a ordem econômica, enquanto integrante do título "Da
Sociedade", tomada esta como fato dinâmico, e não como ordenação estáti-
ca.

Assim, a primeira seção "Do Desenvolvimento Econômico" prescreve
a necessidade de racionalização de uma política de desenvolvimento econô-
mico do Estado, consubstanciada no Plano Mineiro de Desenvolvimento In-
tegrado, aprovado cm lei. Desenvolvimento que busque incorporar o respeito
às nossas tradições culturais e superar as desigualdades sociais e regionais.

Merece destaque o tratamento dispensado ao turismo, enquanto ativi-
dade econômica essencial à correta exploração das potencialidades do Esta-
do.

POLÍTICA URBANA

A seção "Da Política Urbana" explora competência suplementar do
Estado federado no âmbito do direito urbanístico sem ferir a esfera de orga-
nização autônoma do Município. No Anteprojeto, balizas e princípios fun-
damentais foram estabelecidos visando, entre outras finalidades, à orientação
na elaboração do Plano Diretor pelo Município.

De outra parte, foi tratada também a cooperação técnica do Estado para
criação de Cidades-Satélites, como instrumento hábil para a efetiva preser-
vação dos núcleos culturais das cidades históricas.

Assim, desenvolvemos no texto diretrizes que permearão a ação muni-
cipal na ordenação do pleno de senvolvimento das funções sociais da cidade
e na garantia do bem-estar de seus habitantes.

Dessa forma, o tratamento reservado à política urbana, consoante a di-
mensão dos graves problemas de toda ordem que suscita, foi também con-
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formado pela concepção geral de Constituição adotada: documento bási-
co não apenas do Estado, mas também da sociedade, estabelecendo diretrizes
para a ação conjunta dos Estados e da própria sociedade.

POLÍTICA RURAL

Estabelece o Anteprojeto ainda diretrizes para a humanização das rela-
ções sociais no campo e para o incremento e modernização da produção
agrícola e pecuária visando ao objetivo maior da fixação do homem no cam-
po.

Com efeito, uma política rural adequada há de ser considerada como
um dos principais esteios do desenvolvimento sócio-econômico e da consoli-
dação da presença de Minas no cenário nacional.

POLÍTICA HÍDRICA E MINERARIA

Encerrando o capítulo, a Política Hídrica e Minerária, na seção III, es-
tabelece os princípios basilares da preservação e exploração racional das ri-
quezas naturais que emprestaram o próprio nome ao Estado, bem como dos
recursos hídricos, enorme potencial para a exploração do turismo no Estado,
e imprescindível à atividade econômica.

DISPOSIÇÕES GERAIS

O título dedicado a disposições gerais abarca dispositivos decorrentes
do texto global do Anteprojeto que, por sua natureza, devem inserir-se em
título específico e distinto. De fato, estes dispositivos têm abrangência de
cunho geral, bem como instrumentalizam a eficácia de ditames do Antepro-
jeto.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

À semelhança da Carta Federal, o Anteprojeto oferece Ato Constitu-
cional das Disposições Transitórias. Os dispositivos aí inseridos, de caráter
não permanente, têm por escopo adaptar a realidade institucional do Estado
ao novo regramento constitucional, definindo situações jurídicas e elucidan-
do critérios de aplicabilidade das novas normas constitucionais, bem como
estabelecendo os prazos de início de vigência de novos institutos.
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CONCLUSÃO

Foi-nos dado, portanto, expor, ainda que rapidamente, as linhas mes-
tras do Anteprojeto. Linhas mestras hauridas da Constituição da República e
das sugestões populares encaminhadas à Comissão Constitucional e con-
substanciadas por seus membros, enquanto coordenadores temáticos, em
textos articulados que muito subsidiaram nosso trabalho.

Cientes de que este Anteprojeto significa apenas a primeira etapa do
processo, acreditamos tê-la cumprido a contento. Oferecemos, hoje, à Co-
missão Constitucional, uma peça inicial coerente e sistemática, que certa-
mente facilitará o andamento de nossos trabalhos.

Cumprimos, assim a primeira etapa de um processo de interação direta
da Representação Constituinte do Estado de Minas Gerais com os seus re-
presentados, que culminará, temos certeza, na elaboração de um texto fun-
damental que alicerçará a construção de uma nova Minas Gerais.

II - Parecer sobre as emendas apresentadas ao Anteprojeto de Consti-
tuição do Estado.

O Anteprojeto de Constituição do Estado de Minas Gerais, publicado
no "Diário do Legislativo" de 10 de março de 1989, recebeu 2.411 (duas
mil quatrocentas e onze) emendas, no prazo regimental, ampliado, mediante
acordo de Lideranças, de 5 (cinco) para 10 (dez) dias.

Deve-se registrar que 16 (dezesseis) das referidas emendas foram reti-
radas pelos respectivos autores.

Todas as emendas tiveram sua discussão encerrada na 1 3 Reunião
Extraordinária desta Comissão, realizada no dia 21 de março de 1989. Aos 3
de abril de 1989, foi publicado no "Diário do Legislativo" o parecer do Re-
lator sobre todas as emendas apresentadas.

Esta Relatoria assinalou, na oportunidade, que, no exame das diversas
emendas, levou em consideração e procurou compatibilizar as diferentes ten-
dências e posições que nelas se revelaram, alterando às vezes a linha defini-
da no Anteprojeto, sem, contudo, deixar de estar atenta aos limites de cons-
titucionalidade.
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Acreditamos que a natureza programática que informa a Constituição
da República impõe, por si só, ao Constituinte Estadual a necessidade de
abordar grande elenco de matérias.

Reconhecemos, também, que a exigência clássica, mas sempre atual, de
um texto claro, conciso, de fácil entendimento e memorização, é fator essen-
cial à consolidação do regime democrático, na medida em que cumpre fun-
ção didática fundamental, conformando a cidadania e possibilitando a forma-
ção de uma opinião pública atuante e consciente.

Dessa forma, captando as diretrizes básicas, buscamos evitar a inclu-
são, no texto da futura Constituição do Estado, de matéria que, por sua natu-
reza, poderia ser melhor e mais adequadamente tratada ao nível da legislação
infraconstitucional.

Observados tais limites e cientes de que o Projeto encaminhado ao Ple-
nário da Constituinte é um Projeto da Comissão, procuramos conciliar as vá-
rias posições existentes no seio desta, como forma de contribuir para a ob-
tenção do consenso e do equilíbrio, que salvaguardam a participação de to-
dos.

Esclarecemos, ainda, que, nesse sentido, opinamos pela aprovação par-
cial de várias emendas, oferecendo-lhes subemendas com o objetivo de
aprimorar a redação inicial, de atender ao propósito de conciliar o texto ori-
ginal com a inovação contida nas emendas a ele oferecidas ou mesmo de sa-
nar eventuais vícios de inconstitucionalidade.

Destarte, opinamos pala aprovação de 231 emendas; pela aprovação
parcial de 220; pela rejeição de 1.393 e pela prejudicialidade de 551.

III - Principais alterações aprovadas na votação das Emendas ao Ante-
projeto.

Proferido o parecer sobre as emendas, foram aprovados, em reunião
extraordinária realizada no dia 614189, o Anteprojeto, salvo emendas, e, a
seguir, as emendas com parecer favorável, contrário ou pela prejudicialida-
de, salvo destaques.

Foram destacadas para votaçao em separado trezentas e quarenta
emendas, votadas nas dez reuniões extraordinárias realizadas entre os dias
614189 e 1814189.
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A seguir, analisaremos as alterações mais relevantes aprovadas pela
Comissão:

1) Sistema de Governo Parlamentarista

Emenda aditiva ao Título 1 visando o Sistema Parlamentarista de Go-
verno no Estado, de autoria do Deputado Jorge Hannas, foi aprovada pela
Comissão.

Consoante entendimento desta Relatoria, fundado na interpretação sis-
têmica das normas centrais da Constituição da República, na jurisprudência
constitucional pátria e na doutrina publicística, o Anteprojeto erigiu em prin-
cípio basilar a necessidade de se manter a identidade entre os sistemas de
governo da União e dos Estados.

Assim sendo, sem ferir o mérito da questão, emitimos parecer pela re-
jeição da emenda, por entender que sua aprovação contrariaria o princípio
consagrado no artigo 34, IV, da Constituição da República, que garante o li-
vre exercício de qualquer dos poderes das unidades da Federação. Por outro
lado, não se viabilizaria a adoção do referido sistema, uma vez que um de
seus mecanismos essenciais - o da dissolução da Assembléia - encontraria
óbice de natureza constitucional intransponível, consubstanciado no § 12 do
art. 27 da Constituição, que, ao preordenar a duração do mandato dos De-
putados Estaduais, assim como os casos de perda de mandato, não contem-
piou hipótese de dissolução do Parlamento Estadual.

E o seguinte o parecer exarado por esta Relatoriacom relação à emenda
em questão:

A Emenda n 2 386, de autoria do Deputado Jorge 1-lannas, objetiva
instituir o sistema parlamentar de Governo no Estado de Minas Gerais. Em
que pese os argumentos aduzidos na justificação da emenda em exame, a
Constituição da República estabelece como normas de preordenação as re-
gras referentes à eleição e mandato de Governador do Estado, versando in-
clusive sobre a perda do referido mandato (art. 28 e o seu parágrafo único),
bem como as regras atinentes ao mandato do Deputado Estadual, inclusive
os casos de sua perda e a sua duração (art. 27, § 12).

Os sistemas de governo constituem as diferentes formas pelas quais se
estruturam os órgãos supremos do Estado cm razão das competências atri-
buídas a seus titulares e das relações que mantêm entre si.
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O sistema parlamentar de governo apresenta as seguintes características
básicas: a) a aproximação das funções - a separação entre a função legislati-
va e a executiva é reduzida ao mínimo no sistema parlamentar; b) a divisão
do executivo - o órgão supremo do executivo se apresenta bipartido: a che-
fia de Estado e a chefia de Governo. As funções da primeira são sobretudo
de caráter formal. O Chefe de Estado nomeia como Chefe de Governo o Lí-
der da Maioria no parlamento. Este é, na prática, o responsável pelas ações
de governo, o diretor de todas as funções executivas de importância. O Che-
fe de Estado não é responsável perante o parlamento; c) responsabilidade do
Executivo perante o parlamento - as ações do Gabinete, composto do Chefe
de Governo e dos demais Ministros escolhidos por ele, normalmente entre
parlamentares, são fiscalizadas pelo parlamento. Se o parlamento recusa con-
fiança ao Gabinete, tanto o Chefe de Governo quanto os Ministros têm que
se demitir. Por isso se diz que o Chefe de Governo é responsável perante o
parlamento; apenas indiretamente, perante o eleitorado. Ao demitir o Gover-
no, é possível ao parlamento integrar outro Governo ou ao Governo promo-
ver a dissolução do parlamento; d) a responsabilidade do Governo a prazo
incerto - o parlamento e o Governo têm períodos fixos, mas estes podem
abreviar-se pela ocorrência da dissolução do parlamento, da moção de censu-
ra ou pela recusa do voto de confiança. Assim, o instrumento mais impor-
tante de que dispõe o Governo com relação ao parlamento é a possibilidade
da dissolução deste antes que termine o seu período ordinário, para pedir ao
povo que julgue, reconduzindo, ou não, os membros do parlamento que se
opõem à política do Gabinete. Por outro lado, o instrumento fundamental de
que é dotado o parlamento é a possibilidade de negar o voto de confiança ao
Gabinete ou a de endereçar-lhe moção de censura, o que obriga o Governo a
renunciar ou a dissolver o parlamento e a convocar novas eleições. O equilí-
brio dos instrumentos de controle e a íntima união entre o Executivo e a
maioria parlamentar é o que permite ao sistema absorver a instabilidade po-
lítica, garantindo a estabilidade do regime. A maior ou menor possibilidade
da utilização desses mecanismos caracteriza os vários tipos de parlamenta-
rismo existentes hoje. A versão francesa da III e da IV Repúblicas (1877 e
1958) se caracterizou pela instabilidade dos Governos na medida em que se
dificultou ao Governo a utilização do seu instrumento mais poderoso: a dis-
solução do parlamento.

O presidencialismo, por outro lado, caracteriza-se pela existência de
um Executivo monocrático eleito pelo povo - a Chefia do Estado e a Chefia
do Governo se concentram em uma só pessoa, que escolhe livremente os
seus Ministros, 0 Presidente e seus Ministros não são politicamente respon-



sáveis perante o Congresso, a não ser em casos específicos previamente de-
terminados e no caso de crimes comuns, mas sim diretamente perante o po-
vo. O Congresso não tem meios jurídicos ordinários para obrigá-lo a se de-
mitir, tampouco o Presidente está autorizado a dissolver o Congresso, que,
inclusive, pode reunir-se por direito próprio. A separação entre os Poderes é
assim mais visível e rígida.

Não se trata aqui de avaliarmos o mérito ínsito a cada um destes siste-
mas. No caso de elaboração de uma Constituição para um Estado federado,
temos que examinar em primeiro lugar a possibilidade deixada, ou não, pelo
Constituinte Nacional à auto-organização dos entes federados, ou seja, im-
põe-se-nos examinar, na medida em que como o nosso poder constituinte é
por natureza limitado pela Constituição da República, se aos Estados for
atribuída a liberdade de estipular preceitos que criem novo sistema de gover-
no, distinto do adotado pela União; ou se este constitui princípio norteador
da auto-organização estadual segundo o modelo nacional. E na Constituição
da República que o Estado federado encontra, a um só tempo, o fundamento
da sua legitimidade, a fonte de sua atribuição e os limites de sua competên-
cia.

A Constituição de 1988, conforme ensina o Professor Raul Machado
Horta, adota técnica de autonomia controlada. O art. 25 subordina o poder
de organização constitucional dos Estados aos "princípios desta Constitui-
ção", reiterando a regra recorrente em nossa história constitucional. Princí-
pios que não se limitam aos elencados na alínea "a" do inciso VII do art. 34,
mas, segundo o inciso IV do mesmo artigo, recobre também a garantia do li-
vre exercício de qualquer dos Poderes das unidades da Federação, cuja inob-
servância pelos Estados, no exercício de seu poder de organização, constitui
também fundamento de intervenção federal. Intervenção que dependerá ape-
nas da solicitação cio Poder Executivo coacto ou impedido, segundo dispõe o
art. 36, 1.

O princípio da independência e harmonia dos poderes como base do
sistema presidencial é consagrado logo no art. 22 da Constituição da Repú-
blica. Topicamente relevado, o mesmo retorna no art. 34, IV, com o condão
de ensejar, quando de seu descumprimento, intervenção federal no Estado
federado.

O que significa que, não apenas a União deve obedecer ao princípio da
separação dos Poderes, mas também os Estado estão adstritos à sua obser-
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vância e devem resguardar, além da independência, a harmonia dos três Po-
deres.

O livre exercício a que se refere o inciso só pode ser entendido em
função do sistema presidencial de governo, a saber, um poder não pode ficar
subordinado a outro, dentro do círculo de sua competência específica.

E dentro da respectiva esfera de competência que os Poderes são inde-
pendentes e é evitando-se choques e atritos entre eles, mediante freios e
contrapesos (('hccks and balances), que eles se tomam "harmônicos".

A questão, contudo, não se esgota no nível dos princípios fundamen-
tais. A atuação do Constituinte Estadual encontra limites no que Raul Ma-
chado Horta denomina de normas centrais da Constituição da República.
Normas que, transpondo o objetivo primário de organizar a Federação, al-
cançam o ordenamento estadual exteriorizando-se nos "princípios desta
Constituição", nas normas de competência deferidas aos Estados e nas nor-
mas de preordenação. Esta última categoria se caracteriza como abrangente
das normas da Constituição da República que disponham sobre Poder do
Estado, titular de Poder ou Instituição estadual. Normas de competência e
normas de preordenação limitam e condicionam a atuação do Constitutinte
Estadual.

Ora, se na esfera federal o Presidente da República tem a faculdade de
nomear e demitir livremente os ministros de Estado, e essa faculdade é espe-
cífica do Poder Executivo, natural na separação de poderes e assinalante do
regime presidencial, forçoso é concluir-se que, na órbita estadual, os corres-
pondentes órgâos se rejam pelas mesmas regras, e assim o Governador do
Estado tenha a faculdade de livremente nomear e demitir seus secretários.
E is o porque nomear e demitir auxiliar OU secretário é função específica do
Poder Executivo: o Governador do Estado é o chefe do Executivo estadual:
no regime presidencial, os poderes devem ser especificamente separados.

Assim é que o art. 28 e o seu parágrafo único, ao estabelecer as regras
de preordenação relativas à eleição e mandato do Governador do Estado,
preordenando a sua duração e respectiva perda, pressupõe o sistema presi-
dencial de governo, onde inexiste a hipartição da titular-idade do Poder Exe-
cutivo em chefia de Estado e Chefia de Governo.
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Da mesma forma, e com implicações vedativas ainda mais evidentes, o
§ 12 do art. 27 da Constituição de 1988, ao preordenar a duração do mandato
dos Deputados Estaduais e ao determinar a aplicação das regras daquela
Constituição aos casos de perda do respectivo mandato, inviabiliza a adoção
do parlamentarismo como sistema de governo do Estado federado, pois retira
a possibilidade da adoção de mecanismo essencial a esse sistema: a possibi-
lidade de dissolução da Assembléia Legislativa. Mecanismo que é o princi-
pal instrumento de controle do Governo sobre o parlamento, que equilibra o
sistema e permite ao Gabinete adquirir certa estabilidade. Essencialidade
comprovada historicamente pela inexistência de sistema parlamentar que não
o adote. O modelo francês da III e da IV Repúblicas, ao simplesmente difi-
cultar o exercício de tal mecanismo, comprovou a instabilidade política de-
corrente das limitações excessivas impostas ao seu uso. A impossibilidade de
adoção do referido mecanismo denota de maneira insofismável a inviabilida-
de jurídica e política da adoção do sistema pelo Estado federado.

Por outro lado, o Supremo Tribuna] Federal preservou a intangibilidade
do sistema presidencial de governo quando da vigência da Constituição de
1946, declarando inconstitucionais diversos dispositivos parlamentaristas das
Constituições de 1947 dos Estados do Ceará, do Rio Grande do Sul e de
Goiás. Reforçando a argumentação aduzida, também a Emenda Constitucio-
nal n2 4, de 1961, que instituiu o sistema parlamentar de governo, em cir-
cunstâncias historicamente conhecidas, determinava a nova adaptação das
Constituições dos Estados ao sistema parlamentar de governo, no período
governamental posterior, com a preocupação de assegurar o mandato dos
governadores eleitos na vigência do sistema presidencial.

Embora o sistema de governo não conste expressamente como um dos
princípios constitucionais que se impõem à observância do Constituinte Es-
tadual elencados no art. 34, VII, da Constituição da República, a interpreta-
ção sistêmica de suas normas centrais, a jurisprudência constitucional pátria
e a melhor doutrina publicística brasileira permitem extrair a conclusão de
que a homogeneidade do sistema político federal impõe identidade de siste-
mas de governo na União e nos Estados federados. As Constituições dos
Estados não podem adotar regime de governo diverso do regime de governo
da União, conforme se depreende da organização primariamente adotada na
Constituição da República, nem tampouco é lícito às Constituições Estaduais
consagrarem técnicas que com ela possam conflitar, configurando tentativa
de adoção indireta de sistema de governo distinto.
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Portanto, em virtude dos argumentos expendidos, entendemos que a
identidade entre o sistema de governo da União e o sistema de governo dos
Estados, além de historicamente assente em nossa tradição constitucional,
decorre da própria natureza da organização federativa e das normas centrais
da Constituição da República impostas à observância do Constituinte Esta-
dual.

Assim, em virtude dos argumentos aduzidos, opinamos contrariamente
à aprovação da emenda era exame.

Pela rejeição."

Para defesa de seu ponto de vista, amparou-se esta Relatoriatambém em
pareceres da lavra dos constitucional istas Professor Raul Machado Horta e
Professor José Alfredo de Oliveira Baracho, os quais conduziam à mesma
conclusão.

Contudo, o nosso parecer foi vencido na Comissão, por entender esta
perfeitamente compatível com a Federação a possibilidade de o Estado fede-
rado adotar sistema de governo diverso do da União, uma vez que a virtual
vedação não se encontraria explicitada no texto da Constituição da Repúbli-
ca e, segundo o disposto no § 12 do art. 25 desta, seriam reservadas aos Es-
tados as competências que não lhes fossem vedadas, podendo, portanto, o
Estado, no exercício de seu poder auto-organizador, decorrente e inicial,
adotar o sistema de governo que melhor lhe aprouvesse.

Assim, vencido no seio da Comissão o nosso parecer, prevalece no
Título 1 do Projeto a previsão genérica do sistema de governo parlamenta-
rista no Estado.

No entanto, não se chegou a configurar com exatidão o tipo e o modo
de funcionamento propriamente dito do referido sistema, a não ser pelo aco-
lhimento, também com parecer contrário da Relatoria, de alguns mecanismos
pari amentarizantes oriundos de emendas de autoria do Deputado José Boni-
fácio Filho. Dentre esses, destaca-se a possibilidade de designação de Se-
cretário-Coordenador, pelo Governador do Estado, em decorrência de moção
da Assembléia Legislativa; a possibilidade de solicitação, pela Assembléia,
de demissão do Secretariado ou de qualquer de seus membros e, ainda, a ne-
cessidade de prévia aprovação, pelo Legislativo Estadual, do nome do Se-
cretário a ser nomeado.
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Em contradição com o sistema de governo apenas formalmente adota-
do, foi acolhida pela Comissão emenda que aperfeiçoou o tratamento origi-
nário do Anteprojeto no que se refere aos crimes de responsabilidade. Maté-
ria que poderá ser mantida, caso o Plenário decida pelo sistema presidencia-
lista. Caso contrário, impor-se-á sua revisão, já que no sistema parlamenta-
rista não há que se falar em crime de responsabilidade, uma vez que o Chefe
de Estado - o Governador - é irresponsável por definição, e o Chefe de Go-
verno - Secretário-Coordenador é essencialmente responsável perante o Par-
lamento, dependendo a sua manutenção no cargo do permanente apoio da
maioria parlamentar.

A Comissão Constitucional houve por bem acolher emenda da lavra do
Deputado José Bonifácio Filho, a qual objetivava a inclusão de artigo, no
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, prevendo a implantação
do sistema parlamentarista a partir de 16 de março de 1991, resguardando,
pois, o mandato do atual Governdor do Estado. Contudo, esta Relatoria ofe-
receu parecer contrário à aprovação da emenda, por entender que se impunha
manter coerência entre as Constituições Federal e Estadual e a Lei Orgânica
do Município no que tange ao sistema de governo das entidades que com-
põem a Federação. Assim, o óbice constitucional ao seu ocolhimento não
estaria vinculado à preservação do mandato do atual governador. De qual-
quer modo, a Comissão Constitucional, ainda que admitindo a possibilidade
de implantação do parlamentarismo, optou por preservar, na íntegra, as prer-
rogativas do executivo atual.

2) Servidores Públicos

A Seção dedicada aos servidores públicos foi fundamentalmente altera-
da pela aprovação de várias emendas, embora tenham recebido parecer con-
trário desta Relatoria. Em decorrência, o Projeto ora apresentado carece de
sistematização no que se refere à matéria em razão da supressão do artigo 18
do Anteprojeto, que tinha por escopo definir as categorias de agentes públi-
cos a serviço do Estado. Por outro lado, foram introduzidos dispositivos,
cuja permanência no texto deverá merecer do Plenário criteriosa avaliação,
qual seja, a alteração dos prazos e condições de aposentadoria, a vinculação
de remuneração, inclusive entre servidores de diferentes esferas da Federa-
ção, bem como outros de visível inconveniência para a Administração, a
despeito de louváveis propósitos que os inspirou como o que concede a todo
servidor, independentemente do cargo ocupado, remuneração igual ao míni-
mo profissional respectivo, caso seja portador de diploma universitário. Res-
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salta-se que, nesta seção, não figura a espécie das funções públicas, cujo pa-
recer contrário foi mantido pela Comissão. Todavia, tal instituto recebeu
votação favorável na seção dedicada ao Poder Legislativo, o que configura
contradição do texto do Projeto.

Em síntese, a Seção dos Servidores Públicos, no projeto, deverá mere-
cer, em Plenário, especial atenção dos Srs. Constituintes, pesquisando-se o
objetivo de adequá-la aos parâmetros de constitucionalidade, bem assim lhe
fixar os desejáveis critérios de sistematização e de conveniência administra-
tiva.

3) Região Metropolitana

A Seção dedicada à Região Metropolitana, igualmente, foi alterada no
que tange à proposta original do Anteprojeto. De fato, um amplo entendi-
mento entre este Relator e os Srs. Deputados mais envolvidos na delicada
questão metropolitana resultou em novo texto para a matéria. A concepção
inicial, em linhas gerais, foi mantida, com o detalhamento das funções da
Assembléia Metropolitana, em cuja composição afastou-se a representação
proporcional dos Municípios. Por outro lado, as atribuições normativas do
órgão foram cominadas aos Chefes do Executivo l(", os Prefeitos. Surgirá,
assim, nesta próxima etapa constituinte, a oportunidade de aprimorar
tecnicamente o modelo adotado.

4) Processo Legislativo

A Comissão aprovou, contrariamente ao parecer exarado por esta Re-
latoria, emenda substitutiva do art. 66 do Anteprojeto da autoria da Deputa-
da Sandra Starling. Emenda que objetivara franquear à iniciativa popular a
apresentação, indistintamente, de proposta de emenda constitucional, de
projeto de lei complementar ou de lei ordinária, condicionando-a apenas à
subscrição de cinco mil eleitores do Estado, a cargo de entidade associativa
legalmente constituída.

O art. 66 do Anteprojeto pautou-se estritamente no § 22 do art. 61 da
Constituição da República. Embora genericamente o processo legislativo
estabelecido para o Congresso Nacional tenha deixado de ser matéria de
acolhimento obrigatório por parte do Constituinte Estadual, há exceções que
se impõem à observância deste. O art. 27 da Carta Magna, ao estabelecer e
revestir do caráter de preordenação normas da Constituição da República pa-
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ra a organização do Estado Federado, estatui no seu § 42: "A lei disporá so-
bre a iniciativa popular no processo legislativo estadual." Obviamente, ten-
do-se em vista o caráter de definição de normas de preordenação para a or-
ganização do Estado federado que perpassa todo o artigo, e o fato de a defi-
nição do processo legislativo em geral ser de alçada do Constituinte Esta-
dual, tal norma só pode ser entendida como restrição ao Poder Constituinte
do Estado, retirando de sua esfera de competência as disposições sobre a ini-
ciativa popular no processo legislativo estadual. Assim é que, ao nosso ver,
se impõe a revisão da matéria em Plenário, no sentido de se evitar que a lei
federal posterior derrogue dispositivo da Constituição do Estado.

5) Defesa Social e Segurança Pública

Profunda alteração ocorreu nos dispositivos pertinentes à Defesa Social
e à Segurança Pública, em decorrência do resultado de entendimento manti-
do com o Deputado coordenador temático e os segmentos interessados, nota-
damente as Polícias Militar e Civil. Nesta vertente, suprimiu-se a subseção
dedicada à Polícia Judiciária, como função essencial à justiça, passando a re-
ferida subseção a integrar juntamente com a Política Militar uma seção espe-
cífica. Manteve-se, porém, a noção da Defesa Social, como nova diretriz no
trato das questões da ordem pública no âmbito do Estado, inclusive com a
figura do Conselho de l)clèsa Social.

6) Isonomia de vencimentos

Desenvolvendo o entendimento decorrente da Carta Federal quanto à
isonomia de remuneração entre os integrantes das classes que integram as
funções essenciais à prestação jurisdicional, promoveu-se a oitiva dos inte-
ressados, o que acarretou a adoção, de forma expressa, da isonomia entre os
membros da Procuradoria-Geral da Justiça, Procuradoria-Geral do Estado,
Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual e dos Delegados de Polícia, desde
que submetidos à identidade de vedações.

7) Controles e fiscalização

Os dispositivos relativos aos Controles e Fiscalização foram objeto de
sensível alteração. Assim, suprimiu-se o capítulo dedicado ao tema, inserin-
do-o no bojo do Poder Legislativo, responsável final pela atividade fiscali-
zadora. Entre as modificações aprovadas, a par do novo posicionamento, te-
mos a melhor definição da missão do Tribunal de Contas e de sua natureza,
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bem como a especificação da forma de provimento do cargo de Conselheiro.
Por outro lado, entendeu a Comissão Constitucional estabelecer o provi-
mento de cargo de Auditor pelo mesmo critério adotado para o de Conselhei-
ro, em prejuízo da proposta do Anteprojeto, que previa o citado provimento
por concurso público, ao nosso ver, mais adequado em razão da natureza
técnica do cargo.

Nesta área, a Comissão entendeu conveniente suprimir a inovadora fi-
gura da Ouvidoria do Povo, contrariamente ao entendimento desta Retatoria,
que se batia por sua manutenção. Acredita-se que tal figura no estrito papel
auxiliar da Assembléia, na fiscalização da execução material dos serviços
públicos, seria inovação passível de êxito, exercendo relevante atividade pa-
ra o correto e eficaz controle da Administração Pública.

A Comissão, no entanto, houve por bem acolher as emendas supressi-
vas no entendimento de que a criação do novo instituto seria inócua ou con-
fitaria com as atribuições do próprio Legislativo Estadual, do Tribunal de
Contas e do Ministério Público.

Portanto a materia deve receber a atenção dos Senhores Constituintes
no Plenário, para a devida avaliação quanto à conveniência do instituto.

8) Vinculação Orçamentária

Diversas emendas que pretendiam estabelecer vinculação orçamentária
a órgãos, fundos ou atividades mereceram parecer contrário, cm razão da ve-
dação constitucional, ressalvada, tão-somente, a vinculação para a educação
e para a ciência e tecnologia. O entendimento deste Relator, nesse sentido,
com amparo na Carta Federal, recebeu, em regra, a adesão dos membros da
Comissão Constitucional.

Todavia, a vinculação em apreço foi aprovada em algumas situações
como no caso da destinação de 3,5% para a Assembléia Legislativa e 1 % pa-
ra o Tribunal de Contas.

9) Município

Entendeu a Comissão Constitucional ser conveniente alterar os critérios
propostos pelo Anteprojeto para a emancipação de distritos. Propôs, assim, a
sensível redução do número de habitantes exigido para o processo e. ainda,
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facilitou o cumprimento dos demais requisitos. Tal alteração não recebeu
apoio deste Relator, preocupado com a intensa dispersão de esforços para o
desenvolvimento sócio-econômico do Estado, a ser agravada com a onerosa
criação de Municípios sem as condições básicas para seu autodesenvolvi-
mento.

Por outro lado, cumpre analisar, com a devida atenção, na próxima eta-
pa, a introdução, no projeto, de dispositivos que possam ser considerados
como violadores da autonomia municipal, garantida na Carta Magna, no que
tange, especialmente, à remuneração de Prefeitos e Vereadores.

10) Saúde

Dentre as seções do Título dedicado à Sociedade, a mais notável alte-
ração ocorreu naquela relativa à saúde. Apresentada emenda substitutiva por
todos os Srs. Deputados da área médica, este Relator, em entendimento com
os citados Constituintes, ofereceu subemenda, com lastro no seguinte pare-
cer:

"A Emenda n9 1305, de autoria do Deputado Agostinho Patnís e subs-
crita conjuntamente pelos Deputados Armando Costa, Jairo Magalhães AI-
ves, Jorge Hannas, José Maria Chaves, Lacyr Andrade, Mauro Moraes, Nar-
ciso Micheili, Péricles Ferreira, Sebastião Helvécio, Mendes Barros e Silvio
Mitre, reunindo os Deputados da Casa com formação específica na área, ob-
jetiva oferecer substitutivo à Seção 1 "Da Saúde e Assistência Social" do
Capítulo 1 do Título IV do Anteprojeto. Em que pese ao alto cabedal técnico
e científico que releva os responsáveis pela emenda em exame, mormente no
que se refere à materia que constitui o objeto da Seção, a questão envolve
também intrincados aspectos de Direito Constitucional, que exigem análise
jurídica aprofundada das relações de competência entre o Estado federado e
a União, no que se refere à matéria e às possibilidades de seu tratamento em
nível de Constituição Estadual.

O inciso XXIII do art. 22 da Constituição da República atribui privati-
vamente à União a competência para legislar sobre Seguridade Social. Esta,
segundo o art. 194, compreende um conjunto integrado de ações de iniciati-
va dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos
relativos à saude, à previdência e à assistência social. Por outro lado, o art.
24 atribui competência aos Estados federados para suplementar as normas
gerais da União sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Com-
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petência que se torna plena quando da inexistência de norma federal, condi-
cionada, contudo, à superveniência de lei federal que, se de sentido contra-
rio, suspenderá a eficácia da lei estadual.

Estatui o art. 25 da Constitituição da República:

"Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e lei que
adotarem, observados os princípios desta Constituição". Os princípios da
Constituição da República dispersam-se em seu texto apresentando-se, nos
mais das vezes, com a qualificação de objetivos, preceitos ou diretrizes. No
que se refere às normas da Constituição da República atinentes à matéria
objeto da emenda, estas se revestem de caráter de normas centrais. Normas
que, obrigatoriamente, em sua maior parte, têm que ser acolhidas pelo Cons-
tituinte Estadual. Os arts. 194 e 195, que versam sobre Seguridade Social, na
medida em que, como vimos, constituem matéria de competência privativa da
União, se apresentam como normas de caráter nacional. Normas que, por sua
própria natureza, ignoram a existência da Federação, encontrando vigência
imediata em todo o território do País, independentemente das Constituições e
leis estaduais.

As normas referentes à saúde, sua proteção e defesa, bem como as ati-
nentes à previdência e assistência sociais, revelam-se, por seu turno, como
princípios norteadores, de acatamento obrigatório, cuja substância não pode
ser ignorada pelo Constituinte Estadual. E claro, é possível ao Constituinte
Estadual avançar e inovar em relação à Constituição da República, desde
que o faça no interior destes limites predeterminados.

No que se refere à inclusão da Previdência Social na Seção, embora te-
nha sido atribuida ao Estado federado competência para legislar sobre Previ-
dência Social, no domínio da legislação concorrente, consoante dispõe o art.
24, XII, da Constituição da República, o delineamento de tal competência
deve ser obtido através da interpretação sistêmica do texto constitucional.

O parágrafo único do art. 194 estatui: "Os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, pa-
ra o custeio, em benefício destes, de sistemas de Previdência e Assistência
Social." Segundo o art. 203 a Assistência Social se distingue da Previdência
na medida em que a primeira prescinde de contribuição para sua prestação e
a segunda o exige.
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O Estado, portanto, só pode instituir contribuição previdenciária a ser
cobrada de seus servidores e em benefício destes. Donde não se aplicarem ao
Estado todas as normas referentes à Previdência Social em geral, principal-
mente as consubstanciadas nos arts. 201 e 202 da Constituição da República,
mas apenas as que podem encontrar acolhida no que pertine à Previdência
Social específica do servidor público. Assim é que o Anteprojeto, na parte
dedicada ao servidor público, procede à remissão adequada, no que se refere
à Previdência Social deste, à Constituição da República. Não se justifica,
portanto, a inclusão do termo "Previdência" no título, nem tampouco o
acolhimento do artigo proposto.

No que se refere ao art. 187 do Anteprojeto, embora o mesmo se tenha
pautado no art. 196 da Constituição da República para não restringir con-
ceito firmado na Constituição que fixa os parâmetros para o exercício do Po-
der Constituinte dela decorrente, por ser fundamental à concepção defendida
pelos doutos signatários da emenda, mormente tendo em vista o alto conhe-
cimento científico especializado de que são portadores, merece acolhimento
a alteração proposta, cuja posição já se revelou "a priori" por diretrizes dis-
tintas daquelas por nós adotadas no Anteprojeto.

O art. 189 do Anteprojeto merece ser revisto e adequado aos termos da
Constituição da República, inclusive no que toca às diretrizes que visam
nortear a implantação do Sistema Único de Saúde no Estado de Minas Ge-
rais. Definido no art. 198 da Constituição da República, o Sistema único de
Saúde é princípio que se impõe à observância do Constituinte Estadual, não
havendo possibilidade de sua complementação com a participação, mediante
convênios, das pessoas jurídicas de direito público que já o integram por de-
finição. Tampouco é permitida pela Constituição da República, segundo o
disposto no § 12 do art. 199, a participação complementar de instituições
privadas mediante mero credenciamento. Há que se repetir, por imposição
constitucional, a referida regra. Assim procedeu o Anteprojeto ao incluí-Ia
no 12 do art. 189.

É importante a contribuição da emenda ao sugerir a transferência do
dispositivo referente ao atendimento às mulheres nos casos legais de inter-
rupção de gravidez para o artigo que trata da competência do Sistema único
de Saúde no âmbito do Estado, no caso o art. 192 do Anteprojeto. Igual-
mente, merece acolhimento a necessidade de adoção, pelo Estado, de rígida
política de fiscalização e controle da infecção hospitalar e das endemias. As-
sim é que acolhemos integralmente o rol de competências sugerido na emen-
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da, buscando evitar futuras contradições com a legislação federal específica,
conforme acertadamente alertam os seus subscritores.

É preocupante condicionar a realização de obras de saneamento básico
a prévio planejamento de engenheiro sanitarista tendo em vista a existência
de vários municípios totalmente carentes de recursos e meios técnicos, fato
que não recomenda a sua adoção, e embora o princípio geral já se achasse
acolhido nos termos do inciso X do art. 192 do Anteprojeto, acatamos, tam-
bém, na forma da subemenda o referido artigo, em respeito à experiência na
área específica que caracteriza os subscritores da emenda.

É de merecer acolhimento, por adequar o Anteprojeto ao disposto na
Constituição da República, a inclusão de artigo referente à livre participação
da iniciativa privada na assistência à saúde, bem como a explicitação de que
a prestação de assistência social prescinda de contribuição à previdência so-
cial.

Outra sugestão que merece acolhimento é a supressão do art. 195 por
despiciendo."

Ressalte-se, todavia, a apresentação de pedido de destaque da emenda
n2 2.389, da autoria do Deputado Armando Costa, um dos signatários da
emenda n9 1305, que deu origem ao substitutivo proposto, na forma da su-
bemenda apresentada por esta Relatoria.

Em função da citada emenda do Constituinte Armando Costa, esta Re-
latona houve por bem rever seu parecer no que tange ao conceito de saúde,
objeto da emenda destacada, acolhendo-a, em prejuízo da parte específica da
subemenda oferecida.

11) Disposições gerais e transitórias

Na seara das Disposições Gerais e Transitórias, foram aprovadas
emendas, embora com parecer contrário da Relatoria, que tratam de matérias,
ao nosso ver, próprias da legislação ordinária, sem embargo de sua evidente
justiça ou oportunidade. Assim, tais matérias devem ser objeto de análise,
especialmente para se evitar um texto constitucional demasiadamente longo e
detalhado.
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Há, ainda, que se salientar a aprovação de emenda que conferiu legiti-
midade à prática de jogos de azar e ao funcionamento de cassinos no Estado,
de constitucional idade, no mínimo, discutível, ao nosso ver, já que fere o
critério de distribuição de competências mantido pela nova Constituição da
República no que se refere aos ilícitos penais, contrariando norma penal em
vigor. Esta Relatoria não discute o mérito da questão, até porque reputa ne-
cessária a alteração da legislação federal pertinente ao assunto. Contundo,
entende que a pretendida alteração há que ser pleiteada e obtida junto ao ór-
gão competente, ou seja, o Congresso Nacional.

Cumpre-nos, finalmente, ressaltar que o exacerbamento dos vários inte-
resses contraditórios presentes na sociedade mineira, fato natural em qual-
quer processo constituinte, se fez sentir, de forma significativa, no seio dos
trabalhos da Comissão.

Importante que frisemos, neste relatório, o lado extremamente positivo
de tal fato: a ruptura com a tradição de apatia e de alijam rito da população
em geral, presente, até então, em nossa história constitucional. Mais compre-
ensível ainda se torna a aprovação de dispositivos como OS salientados neste
relatório, quando se tem em vista a sede de democracia e de participação de
que se encontram indistintamente imbuídos os diversos segmentos sociais,
em face das décadas de autoritarismo que impuseram o silêncio a todos. l)aí,
a extrema importância do processo constituinte em curso, ao se revelar como
exercício essencial à maturidade política, que a todos deve ser reconhecida
como fator primordial para a efetiva consolidação do regime democrático
entre nós. Esta, a riqueza maior do projeto ora encaminhado ao Plenário, em
que pesem suas possíveis contradições tanto as internas quanto as relativas à
sistemática constitucional da federação. Destarte, o projeto espelha fielmente
este primeiro momento do processo de recuperação de maturidade política do
povo mineiro.

O reconhecimento dos limites decorrentes da Constituição da Repúbli-
ca - difícil neste primeiro momento - certamente advirá no curso do pro-
cesso, permitindo-nos desincumbir a contento da tarefa a nós delegada pelo
Constituinte nacional originario: instituir ordem autônoma capaz de atender
às peculiaridades que caracterizam a sociedade e o Estado mineiro, observa-
dos os princípios da ordem federal. E, dessa forma, haveremos de construir a
diversidade no interior da unidade, preservando-a, enriquecendo-a e fortale-
cendo-a, como é da essência do federalismo real, pelo qual, de há muito, an-
siamos.
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Desta forma, o Projeto ora encaminhado ao Plenário da IV Assembléia
Constituinte do Estado consubstancia o árduo e incansável trabalho conjunto
desta Comissão, materializando a esperança comum de que possamos forne-
cer a Minas uma Constituição à altura das necessidades e dos sonhos de sua
gente.

É o relatório.
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cONSTITtITINTE DE 1947: DEPUTADO JASON SOARES DE ALBERGARIA
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coNsTntP4TE DE 1947: PEDRO BRAGA



GCNSTTflJWTE DE 1947: *xijlsio COSTA



CONSTiTUINTE DE 1947: VALDIR LISBOA



COSTrTUINTE DE 1947: FABRbO SOARES
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cONSTTnNTE DE 1947: ARMANDO 791 ER
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FLAGRANTE DE REUNIÃO PLENÁRIA DA ASSEMBLÉIA NA 6 LEGISLATURA (1967-1971), EM QUE APARECEM, DA
ESQUERDA PARA A DIREITA, OS DEPUTADOS MITON SALLES, JOSÉ LUIZ BACCARINI, JOAQUIM MARIANO DA
SILVA, GERALDO MARTINS SILVEIRA, JORGE VARGAS, FRANCISCO BLAC MOREIRA PINTO, JOAQUIM DE MO
FREIRE, SEBASTIÃO NASCIMENTO, VALDIR MELGAÇO, NÉLSON LOMBARDI, JOSÉ RAIMUNDO SOARES DA SIL-
VA. JOSÉ PIRES DA LUZ, MÁRIO ASSAD, IBRAHIM ABI-ACKEL, ÁLVARO SAILES, RAUL BERNARDO NÉLSON DE
SENNA, RONALDO CANEDO, LOURIVAL BRASIL, JOÃO FERRAZ, EUCUDES Cl~ JOÃO VIDAL DE CARVALHO.
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NA TRIBUNA, DEPUTADO IIJSSES ESCOBAR EM PRIMEIRO PLANO, NO PLENÁRIO OS DEPUTADOS GERAL-
DO ouINrÂo, MANOEL COSTA E JOSÉ MARIA MAGALHÂES.
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SAINT'cXAIR SOUTO
(PMDB)

1-Vice-PresIdontO

RAIMUNDO SILVA O
ALBERGARIA

(PDS)
29-VIce-Presldento

josÉ LAVIOI..A MATOS
(PMDB)

lq-Secretário

AMiCAR CAMPOS
PAGO VANI

(PTR
22-SocretárlO

JOSÉ MARIA PINTO
(PDC)

32-Secretãrlo
CAROS EDUARDO
ANTUNES PEREIRA

(PMDB)
4°Socretârjo

DEPUTADOS À IV ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

MESA - Período de 7/10188 a 2812/89

josÉ NEIF JAI3UR
(PMDB)

Presidente



k.

f

MARCO LEMOS
SOARES MAIA (PSOB)

29-SecroIrIo

PAULO CÉSAR CU1MARÁES
(POC).

3-SocçeIrIo

SUPLENTE DA MESA

ROMEU FERREIRA
DE OUEIROZ (PMDB)

49-Secretário

MESA - A partir de 1°103189

KEML SAIO KUMAIRA
(PMDB)

Presidente

CLÉUBER I3RARDÂ0	 GERALDO COMES	 ELMO BRAZ SOARES
CARNEIRO (PFL)	 REZENDE (PMDB)	 (PMDB)

12—VIeePresIdenIe	 22VIce-Pre8ldenle	 19-Secretãft

JAIME MARTINS DO
ESPIRITO SANTO (PFt.

12-Suplente
Suplentes da CoinIsso Consfttuclonal



DE OJEIROZ
(PECO)

COMISSÃO CONSTITUCIONAL

 i"Li
IX)

DA MIRANDA
(Pti

1!!
FERNANDO SOARES
DE (jIVÍIRA

- -

:

SALES FERREIRA
(PPRTO)

Y
SÉ RODRIGUES DUARTE	 J()5 RONtFÁCK) MOtoAO	 EDUARDO BENEDITO

(PAU	 (PNDR)	 OTTONI
(R1 o F'TTtIT

RoI,Io, Adjunto

MEMBROS DA COMISSÃO CONSTITUCIONAL

ADEUNO PEREIRA DIAS
(PB)

AGOSTINHO PATRÚS	 ANDERSON ADAUTO
(PFL)	 PEREIRA

(PP)

• Suplentes da Mesa



NARCISO PAULO
MICHEUJ

(PR4

/

IRANI VIEIRA
BARBOSA

(PMDB)

TI, /'
JOAO 13M lSrA ROSA

(PMDB)

JOSÉ BONIFÁCIO
TANGA DE ANDRADA

(PDS)
josÉ FERRAZ DA SILVA

(PMDB) osÊ MARIA CHAVES
(PIB)

LUIZ VICENTE	 MANOEL NEUNHO REZENDE	 RONALDO VASCONCELLOS
RIBEIRO CALIOCHIO	 DE MATTOS CABRAL	 NOVAIS

(PSDB)	 (P01)	 C8)

SAM)RA MEIRA STAJJNG	 SEBASTIAO HELVÉCK)
(P1)	 RAMOS DE CASTRO

MD



SUPLENTES DA COMISSÃO CONSTITUCIONAL

JORGE FIANNAS
(PFL)

WELLINGTON BALBINO
DE CASTRO

(PMB)

..'	4
AGOSTINHO CÉSAR

VALENTE
(P1)

. - nz-

JOÃO BOSCO MARTINS
(Foi)

ELMIRO ALVES
DO NASCIMENTO

(Pfl)

Ç,

ROBERTO LUIZ SOARES
(PDS)

osË FERRAZ CALDAS
(PMDB)

DIRCEU PEREIRA ARAÚJO
(PMDB)

GERALDO DA COSTA
PEREIRA
(PB)

JORGE GIURAM SOBRINHO MAURÍCIO OUTRA MOREIRA
(PMDB)

ANTÔNIO DA CUNHA
RESENDE NINICO

(PMDB)



AILTON TORRES NEVES	 ALO(SIO GARCIA

JAMIII SAUM
SALES JCIIIOR

Lr.
JOÃO PINTO RIBEIRO JOSÉ ADAMO BELA TO

e

PELO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

ANTÔNIO GENARO
OLIVEIRA

ARMANDO GONÇALVES	 EURfPEDES CRAIDE	 FELIPE NÊRI DE ALMEIDACOSTA

JOSÉ REMATO NOVAES	 LACYR DIAS DE ANDRADE	 LUÍS CARLOS
BAU3INO GAMBOGI



PAULO CÉSAR	 PAULO PEREIRA	 SEBASTIÃO MENDES
DE CARVALHO PETTERSEN	 BARROS

SERAFIM LOPES
GOOINO FILHO

SÍLVIO CARVALHO MITRE

SÉRGIO EMiLIO BRANT
DE VASCONCELOS COSTA

TANCREDO ANTÔNIO
NAVES

PELO PARTIDO DA FRENTE LIBERAL

ANTÔNIO MÍLTON SALLES	 FIFLÍIM CARVALHO RIBEIRO	 ()MINCOS kvio
IEIXEIFFA LANNA



JoÃo LAMEGO NETTO MAURO PINTO DE MORAES

OTAC(U00UVEIDA	 vfrr,n PFNIr)O DE flAflflO;
DE MIRANDA

PELO PARTIDO DEMOCRATA CRISTÃO

4:):^

MILTON PEREIRA DA CRUZ	 RUBENS PINTO CARdA

PELO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

E-

ADEMIR LUCAS COMES	 JAIRO MAGALHÃES ALV[ S



JOÃO PEDRO OUS11N	 JOSÉ MIUrÃO

PELO PARTIDO DOS TRABALHADORES

FRANCISCO CARLOS CHOCO	 MARIA JOSÉ
FERRAMENTA DELFiNO	 HALJEISEN FREIRE

NIJ.iÁRIO DF MIRANDA	 RAU. MESSIAS FRANCO

PELO PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL

PÉRIQ.ES FEEIRA	 SAMR TANNÚS
DOS ANJOS



'ESTÁDOflEAS'

Estado de Mina., Gerais, um marco histórico para
ol mineiros, aegundo depoimntos. Igualmente
histórico,, que estao aetdo publicados neste

cadetho dedicado ao conteeimento.

A vez de Minas

-
Um perfil dos	r Você também 1 rCarta Mineira não
constituintes	 poderá ser	será uma simples

mineiros	1	'constitumte	cópia da Federal
L	 J L_

INSTALAÇAO DA IV ASSEMBLÉIA CONSTiTUINTE DO ESTADO . DE MINAS GERAIS
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