
SENADO FEDERAL

DIRETORIA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA



I{EVIS'r,\
])E INF()R\'l,\( \ f)

LE(,ISLArrl \ \
,,'i':,: ,~~ _
......

"..; ~~;'."

EDITADA PELO

SENADO FEDERAL

DIRETORIA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

PUNDADORES:

SENADOR AURO MOURA Al\))RADE

Presidente do Senado Federal
<1961-1967)

li:

DR. IsAAc BROWN
Secretârio-Geral da Presidência

(1946-1967)

DIREÇAO:

LEYLA CA5TELLO BRANCO RANGEL

Composta e Impre.su 110
Servl~o GrAnco do Senado Federal

BrariUa - DF

SUMÁRIO

COIABOBAÇAO

''Da fUnção da leJ na vida dos entes
paraestataJs" - (Deputado Bu-
b~ lVoguetra) S

"Do processo das aç6es sumâr1118 t.ra
baJ.h1stas"- (D es em bar 11 ador
Domingos Sávio Brandão Lima) 11

"Aspectos do contrOle da constituolo
nalldade das lela" - (Proluaor
Roberto ROIJaB) •

''Dlsponlbllidade grá!1co-edJtor1al dA
imprensa espee1al1zad&" - (Pro
/ell8or Roberto AtUa Am4rCll Vieira) ai

DOCUMENTAÇAO

nA Presidência do Congresso Nae1o-
nal" . lIlI

"Incompatibllidades" - (Sara .Ram08
de Flguefrlao) 1lIIII

"A Proflsdo de Jornallst&" - (Fer-
nando GittberU Nogu.etra) ..

J'UBLJ.CAÇ6h

"Obr&8 editadas pela D1retorla de In·
fonnação Leglslativa" _... _...... 141



A Diretoria de Informação Legislativa
compete coligir e fornecer aos SenlU10res e

6rgãos técnicos do Senado rUu10s elucidativos
e elementos de inter~sse para elaboração
legislativa e esclarecimentos das matérias em
tramitação na Casa ou no Congresso.

(Resoluç6es n.OS 20, 27 e 38,
de 1963, e 59, de 1966)



COLABORAÇÃO

DA FUNÇÃO DA LEI

NA VIDA DOS ENTIES PARAESTATAIS

RUBEM NOGUEIRA

Deputodo Federal
Professor Titular de Teoria Geral do Direito
no Faculdade de Direito da Pontifícia Univer
sidade Católica da Bahia

1. A natureza jurrdica de emprêsas paraestatais do tipo, por exemplo, da REDE
FERROVJARIA fEDERAL, da ELETROBRAS, da NOVACAP e assemelhadas, nas quais,
além de uma participação domioonte ou exclusiva de recursos do Tesouro Nacional,
58 verifica um contr61e administrativo constante e variado, tem conduzido alguns
estudiosos dêsse recanto do direito pátrio a meditar sõbre a função e o limite da
tutela que nesses entes possa o Es1odo, mediante lei, efetivamente exercer.

Certa perspectiva jurldica mais ou menos ultrapassada de alguns· não raro
eMga ao extremo de considerar inconstitucional t6da interferência de regras. de
dil"lito .speciais na vida de tais entidades, pelo foto de estas assumirem estruturas
de direito privado embora sejam crMt.... adIIÜafst.atl•• de httMIo (Caio Tácito),
porquanto desempenham serviço público ou de interêsse coletivo. Nessa linha de
raciocfnio, o legislativo não poderia, entre outras coisas, baixar normas reguladoras
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dos limites de remuneração mensal de diretores de emprêsas públicas e sociedades
de economia mista, por ser isso matéria reservada à disciplina da lei geral das socie
dades anônimas e às disposições estatutárias de cada sociedade.

Bastaria, entretanto, a simples consideração de que as emprêsas públicas e socie
dades de economia mista, não obstante a sua condição de pessoas jurídicas de direito
privado, integram hoje a Administração Federal Indireta, e, por conseguinte, estão
de alguma forma subordinadas ao Govêma, para não aceitarmos a idéia de somente,
ou mesmo principalmente, ficarem elas sujeitas à disciplina jurídica das sociedades
por ações e dos estatutos sociais.

2. A regra fundamental de seu comportamento é, antes, dada pela lei que as cria
ou autoriza, bem como por outras normas posteriores e da mesma natureza. O direito
comum e o comando estatutário prevalecerão apenas onde a legislação singular fôr
omissa ou lacunosa.

Como entidades paralelas ao Estado, organizam-se segundo as formas clássicas
unicamente por conveniência do interêsse público a que devem servir, e justamente
essa motivação inspira e legitima a intromissão estatal, através de lei, no seu con
trôle geral. A adaptação de instrumentalidade do direito comum às necessidades do
Direito Administrativo contemporâneo é recurso técnico do legislador para acudir às
exigências crescentes do intervencionismo governamental no processo econllmico. ~

um sintoma da realidade tão bem analisada pelo soci610go Guerreiro Ramos num dos
seus mais opulentos ensaios, em que revela a tendência dos dias atuais de submeter
o desenvolvimento global do país à supervisão sistemática do Poder Público (ver
Guerreiro Ramos, "Administração e Estratégia do Desenvolvimento - Elementos de
UIIICI Sociohtgia Especial da Administração" - Edição da Fundação Getúlio Vargas,
Rio, 1966, pág. 451).

A estrutura jurídica formal, portanto, das emprêsas em exame não lhes modifica
a natureza essencial, nem as desvinculo do seu fim, o qual é de ordem pública e,
assim, tem por árbitro inevitável a lei. Não a lei comum, geral, mas a lei específica,
derrogatória da regra geral.

A existência das emprêsas públicas e sociedades de economia mista depende
necessàriamente de leis singulares que terão de ser editadas para cada caso parti·
cular: tantas sociedades, tantas leis - as quais, nos seus dispositivos tipificadores
dos novos entes, não se harmonizam com as regras assentes do lus positum, mas as
contrariam frontalmente. Sem isso, informa a doutrina predominante que não haverá
sociedades de economia mista, sendo insuficiente para caracterizá-Ias a detenção,
pelo Poder Público, da maioria do capital votante, ou mesmo a interferência do
govêrno na sua gestão social. O que é primordial na econOllia mista - registra uma
autoridade no assunto - li peis o caráter derrogatório do direito comum das socle·
dades. Iste caráter derrogatório do direito comum é substancial à economia mista.
As sociedades ele economia mista constituem UIIICI técnica original de intervencionismo
do Estado, que se prende De deselo ele contrôle que a Administnção quer exercer.
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"«(laude Ducauloux, Lu Societés d'Eeonomie Mlste ea Fronte tt e. holle" - 1963,
Paris, pág. 79/80)".

A circunstancia de assumirem personalidades de direito privado não diminue o
poder de disciplinação do legislador, sempre atento à natureza e aos fins perse
guidos pelas emprêsos públicas ou semipúblicas.

Não foi outra a razão de decidir de recente acórdão do Supremo Tribunol Federal,
relatado pelo Ministro Aliomor Baleeiro, no Conflito de jurisdição n,o 3,766, da
Guanabara. O Tribunal Federal de Recursos se dera por incompetente paro iulgor o
coso de um operário da RFFSA acusado de crime de dano contra o patrimônio desta,
Apegado ainda o conceitos anacrônicos e sob o consideração de ser o entidade em
pregadora de direito privado, entendeu o TFR que ela estava sujeita 00 fõro comum.
Mas o STF (Pleno), sem discrepância de voto, reconheceu o caráter público daquela
sociedade anônima especial, o seu caráter iurídico de mtnI iDstrumelltalidade federal.
Dano aos bens dela (concluiu o acórdão) é dano às coisas da União. ("Revista de
Direito Administrativo", vaI. 93, outubro de 1968, pág. 215).

3. Essas entidades, hoie entre nós classificadas em emprêsas públicas e sociedades
de economia misto, segundo os critérios óa lei da reforma administrativa (Decreto
lei n.o 200, de 25-2-67), n(io perdem Q suo natureza de direito público por tomarem
a formo de sociedades anônimas, ou outro que o lei instituidora estabelecer. Quer
seja nelas a participação financeiro do Estado majoritária, quer exclusiva (como, no
coso da RFFSA, em que o capital inicial foi todo subscrito pela União, única acionista)
os prerrogativas do Estado sobrelevam a quaisquer outras. O traço fisionômico, a
nota diferencial dessas criações modernas do direito econômico consiste precisamente,
como sublinham os seus mais exatos definidores, na derrogação de princípios iurfdi
cos de incidência gerol. Nõo bosta que a lei especial atribua ao Govêrno o predomí
nio do capital votante, poro surgir esso figura societária, mas que, em cada caso,
haja disposições incompatíveis com preceitos jurídicos gerais disciplinadores da forma
ção e do funcionamento dos sociedades mercantis, que contrariem enfim o direito
comum. A lei para cada caso particular - observam Paul Duez e Guy Debeyre é condi
ção insuprível, e por isso mesmo através dela se trata de organizar, com o Estado acio
nista, um regime delTOgatário do direito comum das sociedades. ("Traité de Droit
Administrotif" - Paris, 1952 - n.O aJO) ).A participação do Estado no capital e na
administração da sociedade não é suficiente para tornó-Ia de economia mista. ~ mister
que a participaçõo seja disciplinado por normas especiais, den'ogot6rias do direito
societário comum, para operar a transformação. (Moacir lôbo da Costa - parecer In
"Revista de Direito Administrativo", vaI. 92, póg. 409).

Poder-se-iam identificar aí normas de direito sing.lar, visto como êste é o que
se opõe 00 direito comum, c contraria e derrogo, ao passo que o direito especial regu
lo determinadas relaçães jurfdicos, em harmonia com o direito comum, sem investir
contra o sistema vigente. Enquanto os normas especiais, doutrina 50n Thiago Dantas,
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constituem uma disciplina peculiar de certas relações sociais, um IUI proprillllft, perfeita
mente coerente e harmônico com as normas gerais, em que se inscrevem, os .lngul_
são verdadeiros exceções ou contradições abertas 00 sistema, constituindo, no dizer do
jurisconsulto, lu' contra te.orem rationls propt... allquam utHitatem Introductum 
Paulo, Dig. I, 3, fr. 16 (Sen Thiago Dantas, "Prohlemas de Direito 'oshIv.", Rio, 1953,
póg. 219)

Normas dêsse tipo constam das vórios leis instituidoras, enfre nós, das socie
dades anônimas especiais que têm surgido ou como sociedades de economia misto, ou
como emprêsos públicas. Essas' leis. sobrepondo.se a preceitos expressos do lei geral
reguladora da vida das sociedades por ações, disciplinam, V.g., a matéria do lucro
apurado. A Lei n.o 3. 890-A, de 2S de abril de 1961, instituidora das Centrais Elétricas
Brlsilelras S.A. - ELETROBRÁS - dispõe no arf. 22 que a Assembléia-Geral dos acio
nistas somente poderá fixar percentagens ou gratificações por conta dos lucros para
a Administração da Sociedade e das subsidiárias, quando os dividendos atingirem seis
por cento (6%). Pela mesmo razõa tanto poderia vedar a fixaçõo de tais percentagens
ou gratificações, como limitar o máximo de vencimentos da Administração. UbJ etIc1e1n
mio ., 1d.m dlsposhlo. Outras vêzes as leis instituidoras de emprêsas públicos e semi
públicas fixam comandos não menos derrogotiyos da legislação mercantil comum, tais
como os que estotuem a demissibilidode ad nutum dos administradores, limitam a livre
transferência dos titulas acionórios com I) duplo escopo de conservar o acionista estatal
com uma percentagem determinada do capitol e de evitar o ingresso na sociedade de
especuladores indesejáveis; os que impõem a forma nominativa ou que dispõem sõbre
a inalienabilidade das ações pertencentes aos entes morais de direito público, exemplos,
êstes últimos, referiàos por Luiz Gastão Paes de Barros no seu excelente trabalho sObre
"0 CoDc:.fto J.rfclko d. Sociedade" Economia MIsta" (in "Revista de Direito Admi
nistrativo", vol. 79).

Isso, para não falar no caso de sociedades anônimas de um s6 acionista, que há
cêrco de trinta anos parecia a Traiano de Miranda Valverde uma absoluta falta d•
• eIlSO, autêntica monstruosidade loridico, impossiveJ de um dia obter o consagração do
direito positivo. <Cfr. ''Sodedade Por Açies", Rio 1942, vaI. 1.°, n.o 203, nota 16).
Aquile erudito comentador do estatuto orgânico das sociedades anônimas tinha por
irrefragável que o exigência legal do número minimo de sete subscritores atende li
própria ncdurtZa das sodedodes por ações, destinadas que são a emprêsos, cuia explo
ração depende de avultados capitais nunca disponíveis nas mãos de poucas pessoas.
Mas o advento do Estado intervencionista, objetivando exercer atividade econômica,
prestar serviço de interêsse geral ou satisfazer necessidades coletivas essenciais,
mediante instrumentalidades jurídicas por êle integradas, modificou substancialmente
os dados do problema.

Nenhum obstóculo, portanto, haveria para acrescentar-se ao já volumoso elenco
de normas de direito excepcional mais uma, fixadora de teto poro os vencimentos e
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vantagens dos diretores das sociedades paraestatais e proibitiva da atribuição a iles
de lucros sociais, porquanto êstes, em emprêsas públicas e sociedades de economia
mista, devem ter uma diversa destinação, muito especialmente quando se tratar de
tlpicas emprêsas públicas, visto que a característica externa destas é caber ao Govêr
no a propriedade e a direção. (Bilac Pinto, In "Revista de Direito Administrativo" 
vaI. 32, póg. 15).

Qualquer dêsses tipos de entes destinados a desempenhar atividades econômicas
governamentais, tem personalidade iurfdica de direito privado, mas provaria demais
pretender que s6 por isso se inserissem todos na exclusiva disciplina iurldico elabora
da para sociedades mercantis de fins puramente lucrativos. Já em 1953, o ministro
Carlos Medeiros do Silvo, então Consultor-Geral da Repúblico, sustentava que os socie
dades de economia mista se regem pelas normas próprios das entidades privadas, solvo
naquilo que a lei expressamente dispuser em contr6r1o. (Parecer in "Revisto de Direito
Administrativo", vol. 34, póg. 393). Essa lei tanto pode ser o que outorizoo ou insti·
tuiu a sociedade, como outra, subseqüente, que o modifique ou complete. Recentemente,
o DL n.° 688, de 18-7-69, alterou o § 2.° do arf. 9.0 e os arts. 18 e 19 do lei
n.o 2.004, de 3·10-53, que dispõe sôbre o política nacional do petróleo. Com êle o
legislador ordinário fêz no estrutura da Petrobrás modificações, que, segundo a lei
dos Sociedades Anônimas, caberiam só aos Estatutos e à assembléia geral de acionis
tas. Da mesmo forma o Dl n.o 631, de 16-lHl9, introduziu importantes alterações
no lei n.o 4.122, de 27-8-62, que crioo a Siderúrgica Santa Catarina SoA. (SIDESC)
- o começar do nome, que passou a ser Indústria CarfJDquímlca Catulnense S.A. 
ICC - e indo até os objetivos sociais e o composiçõo de nova Diretoria, alterações estas
conflitantes com a regulamentação ditada pela Lei dos sociedades por ações (arts. 3.°.
40, item li, e 116 do Decreto-lei n.° 2.627/40),

4. A lei especial que fixo o número de Diretores de uma sociedade de economia misto
e determino quantos dentre êles serõo pelo Govêrno nomeados, Illgicamente tem
também o fôrça de - se o entender conveniente 00 interêsse coletivo - limitar o
estipêndio dêsses mesmos diretores. Quem assim obra não é o acionista majoritário,
pois simplesmente como tal êle se despoja de suas prerrogativas de mando. para,
igualando-se às pessoas físicas, suieitar·se às regras do direito comum. Mas quem af
atua ê o Poder Público, nos têrmos da lei instituidora do nôvo organismo social.
Donde a procedência destas palavras do Procurador-Geral do Estado de São Paulo,
Sr. Mozart Andreucci, em parecer publicado no vai. B4 da "Revista de Direito Admi·
nistrativo" (pág. 333): "Assim, diferentemente do conceito que se tomava corrente,
a locução "economia mista" não significo que capitais públicos e capitais particulares
se uniram, sob forma societário, para a exploração de uma emprêso econômica,
porém que o Poder ,Público, na sua expressão estatal, interfere de variado modo no
economia interno da emprêsa, de modo a submetê-Ia, em conseqüência do lei, 00

contrôle permanente do Poder Público, nóo como acionista mas como Estado mesmo,
em virtude do IUI ImperIvm que lhe é inerente e do qual, na espécie, não abdicou".
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Porém hó mois. A Constituição de 1967 ampliou o contrôle parlamentar sôbre os
órgãos da administração descentralizado, contrôle que anteriormente, segundo lembro
(aio Tácito, era circunscrito às Comissões de Inquérito, às convocações de ministros e
aos pedidos de informações, como meios indiretos de fiscalização. (Cfr. Caio Tácito,
"O Contrôle da Administração e a nova Constituição do Brasil", in "Revista de Direito
Administrativo" vol. 90, pago 27). Em decorrência dessa inovação, a lei orgânica do
Tribunal de (antas (Dl 199, de 25-2-67) estende, no, art. 33, a jurisdição dêsse
órgão auxiliar do Congresso Nacional aos administradores das entidades da adminis·
tração indireta.

Pelo Dl n.o 200, de 25-2-67 (Reforma Administrativa) integram a administração
indireta as autarquios, emprêsas públicas e sociedades de economia misto, que são
órgãos auxiliares do Presidente do República e dos Ministros (art. 2.°), tõdas elas vin
culadas ao Ministério "em cujo órea de competência estiver enquadrada suo principal
atividade" (art. 4.°, § 1.0) e suieitas à supervisão do Ministro de Estado competente
(art. 19), o qual sôbre as atividades delas exerceró orientação, coordenação e contrile
(art. 20, parágrafo único). Tôda entidade da Administração Indireta deve estar opto
a "prestar contas de sua gestão", a "prestar as informações solicitadas pelo Congres
so Nacional" e o "evidenciar os resultados positivos ou negativos de leul trabalhol,
indicando suu causas e lustificando as medidas postas em prático ou tuia adoção te
impuser no interisse do Serviço Público" (art. 28). Estão ainda sujeitos a liquidação ou
incorporação a outras entidades, por ato do Poder Exeçutivo, não apenas as autarquias,
mas tombém os "emprêsas ou sociedades em que a União detenha o maioria ou a
totalidade do capitol votante e que acusem a ocorrência de pttiu(zo continuado" 
"respeitados os direitos assegurados aos eventuais acionistas minoritários, se houver,
nas leis e atos constitutivos de cada entidade" (art. 178).

A condição de entes dotados de personalidade jurídica de direito privado e o
circunstância de deter a União, nalgum dêles, apenas a maioria do capital votante, não
foram bastantes, como se vê, poro tolher o legislador no seu avanço para uma nova
regulamentação societário que ponha a salvo o ;nterêsse público.

Talvez por não haver sentido o alcance disso, tentou recentemente a PETROBRÁS
esquivar-se da apresentação de seu orçamento-programa ao Ministério do Planejamen
to, formalidade a que estava abrigada ex vJ do anterior art. 65 da Constituição de
1967, atuol art. 62, com a redação dado pela Emenda n.o 1, de 17-10-69. Mos o
Presidente do República aprovou O parecer n.o 612-H, de 14 de dezembro de 1967,
emitido pelo Consultor·Geral da República e segundo o qual o PETROBRÁS, se inclui
entre os emprêsos obrigadas a submeter o seu orçamento-programa ao Ministro do
Planejamento. Nesse porece r salienta-se que o PETROBRÁS, não obstante sua estrutura
formal de Direito Privado para os efeitos de que se trata, deve ter o tratamento das
entidades paraestatais de Direito Público. (Parecer publicado no D. O. de 18-1-68,
pôgs. 612/613). Situação semelhante é a da ELETROBRÁS e da RFFSA, ambas socieda
des anônimas especiais, contempladas no Orçamento da União. Outras, não subven-
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cionadas no Orçamento mas cuia capital pertença, total ou parcialmente à União,
ficam também suieitas a uma regulamentação legal específica.

5. Não será muito, conseqüentemente, pretender que a lei espedaf vá ao ponto
de regular o máximo de vencimentos e vantagens dos diretores de emprêsas resultantes
da vontade imperiosa do Estado paro desempenhar um serviço público ou de pública
utilidade, com a mesma autoridade com que disciplina ootras manifestações de sua
atividade e ao arrepio das regras assentes do direito comum, segunoo vimos nos
exemplos apontados. A própria lei do Reforma Administrativa, no seu art. 26, pará~

grafo único, alínea f, prescreve que a supervisão ministerial, quanto à Administração
Indireta, se exercerá também mediante a "fixação, em níveis compatíveis com os
critérios de operação econômico, das despesas de pessoal e de adlllinistração". Não
teria verdadeiro alcance jurídica alegar, coma alguém iá fêz, que a Iimitaçõo de venci~
mentos criaria desigualdade entre diretores de emprêsas paraestatais e diretores
de emprêsas privadas. Essa desigualdade existe, mas é necessória e resulta da própria
natu rezo dos coisas. Umas sociedades nascem do concu rso de vontades e têm ~fflica

comente intúitos lucrativos a bem de seus sócios, ao passo que as outros, nascidas do
lei, procuram o promoção da riqueza social, o benefício da coletividade e não, produ
zir vantagens para os seus eventuais di rigentes. SOO, enfim, órgãos antila res da
Administração Público, e como tais devem ser desigualmente tratados, pois desde Aris
tóteles se repete que não há desigualdade, mas igualdGcle verdadeiro flIII tratar desi·
gucdmente coisas desiguais. (Jean (orbonn ier, "Drait Civil" 1955, Paris, /, p. 233).

Iniuridico, já agora, em face do citado art. 26, parágrafo único, alínea f, do D. L.
200, seria trató-las igualmente, no que respeito a vencimentos e vantagens de seus
dirigentes, ou segundo critérios inspirados na só legislação comum das sociedades
anônimas. Não há, nem acreditamos possa haver, nivelamento entre, de um lado, enti·
dades nascidos do livre consenso dos acionistas particulares e que se destinam, por
isso mesmo, à utilidade dí!les - e, de outro, emprêsas criados pela vontade impessoal
da lei, que se nutrem, no todo ou em maior parte, de recursos oriundos do Tesouro
Nacional e têm por fim o desempenho de serviços de utilidade pública.

Em decorrência da natureza inconfundfvel das emprêsas paraestatais, qualquer
cidadão é parte legítima poro propor ação popular anulatória de atos lesivos de seu
patrimônio (Constituição do Brasil, art. 153, § 31); os Deputados e Senadores nõo
poderão, desde a expedição do diploma, firmar ou manter controto COm elas, solvo
quando êste obedecer o cláusulas uniformes, sob pena de perda do mandato (art. 34,
I, a, e art. 35, IJ; os atos de seus dirigentes estão su;eitos a mandado de segurança
(art. 1.0, § 1.0, do lei n,o 1.533, de 31~12·1951) e, como observa F. Besso de Almei
da em recente estudo sõbre o Flscalizaçio financeira e orçamentária na Consthui§âo
de 1967, não se pode garantir que elos não estejam sujeitos ao contrôle do Tribunal
de Contas, em face do disposto no atual art. 70, § 1.0, da Constituição (cfr. "Revista de
Administração Pública", Fundação Getúlio Vargas, vaI. I, 1967, p. 135).

A diferença entre umas e outras é, pois, de essência, não obstante a identidade
circunstancial de forma, e assim exige que se lhes dê tratamento diferencial, que
aliás encontra apoio na doutrina mais atual e em notáveis arestos.

Faz pouco tempo, ao decidir o recurso de mandado de segurança n.° 16.971,
do Rio Grande do Sul, a Terceira Turma do Supremo Tribunal Federal. por intermédio
do então Ministra Prado Kelly, relator, prolatou acórdão unânime, digno de registro.
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Tratava-se de segurança impetrada por servidor da "Companhia Estadual de Energia
Elétrico" rio-grandense, que, por pertencer ao quadro de pessoal duma sociedade de
economia mista, se reputava sujeito à Consolidação das leis do Trabalho e não,
vinculado a qualquer esfera administrativa, centralizada ou indireta. No seu voto
contrário ao Writ pleiteado, o Ministro Prado kelly enfrentou a questão da natureza
jurídica das emprêsos, de wjo capital o Estado participa majoritàriamente e, após
estudá·la à luz da doutrina administrativa nacional e estrangeiro, assim conclui: "Por
isso, se o Estado, mediante ato de seus órgõos ou iniciativa de suas agências, tem em
mira o cumprimento de fins e obrigações de interêsse comum, por parte de uma entida
de, esta emhoro: constituicla sob modalidade de direito privado, adquire, de•• ••••
formação 8 peJo desempenho dos seus encargo., o I!GfvreJ;a de "ente p~bllco". (dr.
"Revista Trimestral de Jurisprudência", vol. 41, pág. 30).

O PROBLEMA, EM fACE DO ART. 170, § 2.°, DA CONSTITUIÇ10

6. A Constituição de 1967 não alterou os dados do problema em exame, ao dispor
no art. 170, § 2.°, o seguinte:

"Na exploração, pelo Estado, da atividade econômica, as emprêsas públicas e
as sociedades de economia mista reger-se·ão pelos normas aplicáveis às emprêsas
privadas, inclusive quanto ao direito do trabalho e ao das obrigações". (1)

Pretender que, diante dêsse dispositivo, se tornasse vicioso o contrOle governa
mental, mediante leis especiais, do funcionamento decerto tipo de emprêsas econô
micas, equivaleria a impossibilitar, daqui por diante, a criação de sociedades paraesta
tais e assim reduzir notàvelmente uma dos manifestações típicas do intervenc~nismo

(1) De acÔrdo com a reãação dada à.'Constltuição de 24 de janeiro de 1967, pela Elnendllo
D.o 1, de 17 de outubro de 1969.

O texto anterior era o do art. 163, § 2.0, do qual a Emenda n.O I, ellm1nou tão só
as autarquias.

Agora ticou mals coerente do que antes a Constltulçâo, porquanto era. jurldicam.ente
estranho que se subord1nassem também as autarquias "ãa nOrm&8 apllcáve1s I\B
emprésas prtvadas", quando a. própria. leI da. Reforma Administrativa, posterior à
COnstitulçllo de 24 de janeirO, detine autarquJa como "Serviço auUnomo criado por
let com personalldade jurídica. patrimÔnio e reeelta próprl.os, para executar atJvfda.
des típicas da Administração Pública". Os entes autárquic~, dotados de personaIl~

dade jurídica de direito público, por se destacarem da Administração mesma, :fIcam
sujeItos às normas de fisc~ financeira e o~entáriJl estabelecidas para a
Unilo na Seção VII da Constltuição de 1967, u Ti do seu art. 70, § 5.0

Hoje. as auta.rquias estão ainda mais estreitamente ligadas ao Govêmo Central.

Haja. vista. tiue pelo art. 4.° do Decreto·Lel n,o 900, de 29 de outubro de 1969, que
alterou o Decreto-Lei n.o 200, de 25 de fevereiro de 1967 (Refortlle. Admln1strativa),
passou 8 ser da competência do Presidente da República a &PJ'OVaçio de Quadros e
tabelas de seu pessoal e a. fiuçio dos respectivos venelmenros e salir108. Isso p6e
ainda mais de manifesto que "as autarquias participam entre nós do ap&têlho de de
cisão engajado nas atividades financeiras do Estado, ao lado da despesa". (Agnelo
Uchoa Blttencourt, "Teori& de Opc;io Orc;a.mentária. - o processo decisório du fi·
n&nças públlcall" Jn "Revista de Administração Pública" - n,o 2, 2,0 semestre de
1967, pâg. 168 - Fundação Getúlio Vargas).



JULHO A SETEMBRO - 1969 11

desenvolvimentista, baseada na competªncia genérica que o art. 8.°, XVII, da Consti
tuição confere à União Federal.

Na apreciação do problema em foco, não podemos abstrair da realidade da vida
brasileira, relativamente às dominantes tendências iurídico-políticas para a plena
regulamentação da interferência estatal na esfera econômica. A partir das duas
últimas décadas, de modo particular, foi manifesto, entre nós, a modificação do
comportamento do Estado, que tornou agressiva a sua participaçõo na atividade
empresarial, Considerável é a número de entidades através das quais o Poder Público
entrou resolutamente, bem que de modo indireto, a explorar atividades até pouco antes
só exercidas pela iniciativa privado, ou por esta nem sequer ainda tentadas, como
foi o caso da exploração petrolífera. Outras vêzes, o Estado abdicou do privilégio
de prestar, éle mesmo, através de órgão do Administração Centralizada, determinado
serviço tIpicamente estatal, como é o serviço postal, para delegá-lo a uma emprêso
pública. ~ o caso da Emprisa Brasileira de Correios e Tel6grafos, sucessora do Oel,
e que foi criada sem embargo de determinar a Constituição vigente que à União
compete lI1anter o servis- postal (art. 8.°, item XII).

O constituinte que estabeleceu a regra do art. 170, § 2.°, foi o mesmo que
firmou, como um dos principios básicos do ordem econOmica e saciol, o da liberdade
de iniciativa (art. 160, I) e pôs em relêvo o competência preferencial da emprêsa
privada para organizar e explorar as atividades econômicos com o estímulo e o apoio
do Estado. (art. 170.)

Mas ao proceder assim não fêz tábua rosa da estrutura empresarial que o Poder
Público metõdicamente instituiu no Brasil, de 1941 para cá, nem de sua mecllnica
jurídica. Não retirou também nenhuma dos prerrogativas do legislador federal no que
respeita à sua competência de regular o direito dos emprêsas, estabelecendo preceitos
derrogatórios do direito C(lmum, sempre que estiver em causa uma entidade pelo Esta
do criada sob qualquer das formas do direito privado.

Por outra parte, levado ao extremo lógico o ponto de vista privatista dos que
se agarram à exegese literal do art. 170, § 2.°, chegar-se-ia ao absurdo de admitir,
v.g., que uma emprêsa público pudesse resultar dum aiuste particular de vontades,
ou uma sociedade de economia mista nascer de contrato lavrado em notas de tabelião...

Entretanto, a autorização legal, pora cada caso, permanece como um dos trés
fat6res MCessários à existência de qualquer tipo de entidade paraestatal, ao lado dos
demais, que são a finalidade púWlclt da entidade (exigência feleológico) e o colrtrô'o
adllÚftlstratiYo (exigência de Meia) (cfr. Miguel Reale, Direito Administrativo, Ed.
forense, Rio - 1969 - fi. 36).

7. Uma interpretação sistemática e harm6nica dos arts. 45, 70, § 1.0, e 170, § 2.°,
revela que a Constituição absolutamente não desvinculou as emprêsas públicas e socie
dades de economia mista de fôda a subordinaçoo a normas públicas, quando diz que
"se regerão pelas normas aplicáveis às emprêsas privadas". Não pode ser êsse o senti·
do daquele preceito constitucional. Adotando-a, como fazem os apologistas de um privo
tismo jurfdico inconciliável com a nosso realidade administrativa, econ6mica e política.
estorramos a admitir antínomia na Constituição, o que nõo é de boa técnica na inter
pretação das normas. Em recente voto vencedor, disse o Ministro Aliomar Baleeiro:
"Velha regra de hermenêutica repele interpretação que se conforme com o choque de
textos antinômicos. Hó que extrair dêles o sentido racional que os concilia para o
fim da lei, o despeito da aparente colisão das palavras dum dispositivo e doutro".
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(DC de 18·4-68, na Representação n.o 760, de Pernambuco - in "Revista Trimestral
de Jurisprudência", vaI. 49, set. de 1969 - pág. 805).

O disposto no art. 170, § 2.°, veio apenas dor continuidade constitucional ao que
há muito estava consagrado na experiência brasileiro. A Lei Delegada n.o 6, de
26-9·62, por exempla, que criou a Companhia Brasileira de Alimentos - COSAl, já
continha a mesma regra que veio a ser traduzida no supracitado artigo da Constituição
de 1967. Esta, o que fêz foi ampliar o processo de fiscalização dos atos da adminis
tração indireto pelas duas Casos' do Congresso, conforme está no art. 45.

O art. 170, § 2.°, da Constituição de 1967 com a redação dada pela Emenda
n.O I, de 17·10-69, é quase literalmente o texto do anterior art. 163, § 2.°, com o
supressão apenas dos vocábulos "as autarquias". Pois já na vigência do antigo dispo
sitivo constitucional as emprêsas públicas e sociedades de economia mista, nóo obstan
te se regerem "pelas normas aplicáveis às emprêsas privadas", tinham de submeter
os seus orçamentos à aprovação do Poder Executivo, ex vi do art. 107 da lei n.O 4.320,
de 13-3'64, o que seria desabaladamente inconstitucional, S8 situássemos o art. 170,
§ 2.°, na perspectiva privatista que submete essas entidades jurfdicas 00 exclusivo
domlnio da legislação comum. O art. 107 da lei supracitada foi regulamentado em 24
de maio de 1967 pelo Decreto n.o 60.745 (sem que nenhuma sociedade paraestatal
pleiteasse a declaraçãa judicial de sua incompatibilidade com o art. 163, § 2.°, atual
art. 170, § 2.°). E lá prescreve êle, no seu art. 1.°; "Os orçamentos dos 6rgãos "
administração indireta a que se refere o art .107 da lei R.o 4.320, de 17·3-64, serão
encaminhados ao Ministério do Planejamento e Coordenaçio Geral pelos MJnldrol ..
Estado a que estiveram vinculados."

Por suo vez o Dec.·Lei n.o 147, de 3·2-67, que deu nova lei Orgt'Jnica à Procura
doria Geral da Fazenda Nacional, regula de maneira nova a CODECAN (Comissõo de
Defesa dos Capitais Nacionais), estendendo o seu contr61e às emprêsas públicas e
quaisquer outros organismos, de cuia capital, no todo ou em parte, seio o Tesouro
Nacional titular, bem como às sociedades de que sejam acionistas os entes definidos .
nos arts. 39 e 45.

Tudo isso, que nõo se poderio conceber num regime jurídico puramente privatista,
como o que alguns pretendem inferir do art. 170, § 2.°, da Constituição do Brasil, reve
Jo o sltuaçio especial que as leis singulares, criadoras dos seres paraestatais, lhes con·
ferem. Embora tôdas elas, por enquanto, assumam, de ordinório, a forma de sociedades
anônimos, essas sociedades anônimas são meras ficções d. direito, como há pouco disse,
com o sua autoridade de publicista, professor de direito e magistrado, o Ministro
Aliomar Baleeiro, num dos seus melhores votos, acrescentando: Na realidade, N' repar
tições ora econ6micas, (WQ técnko-adminish'atiYas e únita e exclusivlllftMte pare ......
lização de um serviço público típico .do Estado, historicamente do Estado. (cfr. voto
no Representação n.o 745 - do DF, de que foi relator o Ministro Temrstocles Cavalcanti
- acórdão de 13-3-68.)

Quando, pois, o legislador criar regra excepcional disciplinadora também do limi
te máximo de vencimentos e vantagens dos administradores das emprêsas públicas e
sociedades de economia mista, contrariando o que poderiam fazer os seus respectivos
estatutos ou assembléias gerais, estará na linha ió consagrada dêsse rus slngulare, do
qual entre nás procedem tôdas as modernas organizações de' fins econômicos, instituí
dos para cooperar com o Estado intervencionista.



DO PROCESSO DAS

Acões Sumárias Trabalhistas
,)

DOMINGOS SAVIO BRANDAO LIMA

Desembargador do Tribunal de Justiça. do Estado
de Maw Grosso e Professor Titular da Faculdade

Federal de Direito de Mato Grosso.

In;ustitia illud (iudicium) Teddit a1/larum, mora clciclum - Bacon. (I)

1. A objetividade, precisão e atualidade do pensamento do emérito Manoel
Aureliano de Cusmão são tão expressivas e sintetizam com tamanha fidelidade
o anseio de quantos militam na Justiça ou a ela recorrem para dirimir suas ques
tões, que merecem uma reprodução integral:

"O idear assinalado pela ciência do Direito Judiciário e que tôdas as
legislações têm vindo procurando realizar, é o da diminuição quanti
tativa e simplificação qualitativa das fonuas destinadas a reger os atos
da luta jurídica, no convívio social."

"A tendência universal da ciência processuaHstica tem sido sempre para
desembaraçar e simplificar ° processo, expurgando-o de todo êsse cor
tejo de solenidades arcaicas, de delongas e de' exigências inúteis, que
só têm a virtude d~ entorpecer, de paralisar, ou de anular, segundo a
frase de Cocco-Ortu, "a defesa honesta do bom direito" e que só ser~

vem para entreter e alimentar as protelações e a chicana, onerando as
partes de despesas supérfluas, que flagelam, sem vantagem alguma para

----
(1) Bacon - Tratado de MoraJ. e PoliUca - pá.g. 53 - "se a. injustiça ela. sentença

a torna. amarga, as delonga.s r~-na azêda".
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o descobrimento da verdade, ou para a demonstração da legítimidade
dos direitos controvertidos, que o poder público é chamado a tutelar e
proteger." (2)

Por estas razões ponderáveis, sempre oportunas, é que para o clássico bri~

lhante João Monteiro (3) "o melhor sistema de processo será aquêle que o
fizer - pronto, simples e efetivamente garante da final estabilidade das relaç6e.ç
de direitos".

t inconfundivelmente certo que "o apêlo farisáico à letra de lei apregoa
o Dr. Andreas Von Tuhr - caracteriza as cívilizações jurídicas pouco evoluídas",
tendo Clóvís Bevilácqua observado que o formalismo decai como resultado
da evolução jurídica.

"Hodiemamente, - afirmamos no Acórdão da Apelação Cível n9 3.967.
no Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quando convocados 
o fetiChismo das fórmulas processuais, o ritualismo tacanho e apaíxo
nado, o fascínio das palavras sacramentais, o simbolismo extremado das
legis aetiones. do procedimento formulário, cujos ressaibos se perpetua.
ram através das fegislaçães pi?rtuguêsas, constituem apenas subsídios
históricos aos estudiosos, estando sua influência e vigência empoeiradas
e amarelecidas pelo passar do tempo, repousando nos arquivos das
antiqualhas do direito."

Por mais inócuo e insignificante que DOS apresente um dissídio submetido
à consideração e julgamento da Justiça do Trabalho, podemos, sem muito
esfôrço, divisar através daquela diminuta pretensão, uma inquietante situação
de profunda repercussão e larga significação sociais. Embora individual, aquela
demanda pode alcançar imensa ressonância, sensibilizando, em caráter genenco
e abstrato, todo um grupo social que poderá considerar~se na mesma posição.

O processo, êsse "conjunto de atos destinados à formação de imperativos
jurídicos" (4), cuja finalidade, na afirmação de Couture, é "fazer cessar o
conflito, mediante o debate preordenado, por ato de autoridade" (~), no setor
trabalhista, assume um caráter muito mais grave. Às vêzes, quanto menor o
pedido, maior a urgência e mais negra a necessidade de buscar-se uma solução
justa, dentro do menor espaço processual possível, sem contudo sacrificar-se o
sagrado mister da Justiça de dar o seu a cada um, sob pena de converter~se o
mesmo em túmulo do Direito.

Os juristas, diante dêstes :pressupostos e pressurosos em conciliar os interês~

ses em litígio, clentro do principio da igualdade de todos perante a lei, procura
ram agrupá~los num processo, onde o pouco reclamado pelo demandante fósse
poupado ou conservado intacto por um desfecho rápido e econômico, de modo
também a não desgastar o muito do demandado, pela polêmica infindável, tão
ao gôsto da chicana, destituída de qualquer proveito às partes e ao caráter
social da Justiça.

(2) Manoel Aureliano de Gusmão - Processo Civil e Comerelal - 1921 - 1/16 
D.O IX.

(3) João Monteiro - Curso de Processo Civil - § 73.

(4) Carnelutti, apud Frederico Marques - instituições de Direito Processual Civil
- I/U.

(5) Eduardo J. Couture - Introdução ao Eltudo do Processo Civil - Rio - pág. 67.



JULHO A SETEMBRO - 1969 15

2. Ao sistematizar os diversos procedimentos, o projeto do C6digo Judiciário
do Trabalho, atualmente paralisado, abandonando a vetusta divisão formal das
ações para pedilhar a moderna processualística, classificou os processos em duas
grandes e distintas categorias: processo ordinário (art. 3711428) e processos
especiais de natureza individual (arts. 429/534) e coletiva (arts. 535/595).

Entre os processos especiais de natureza individual, enumerou a ação sumá
ria, a homologação do pedido de demissão do empregado estável, ação para
demissão do empregado estável, ação de consignação em pagamento, ação
execut6ria, ação ae restituição de posse, ação rescisória, ação de cumprimento
de convenção coletiva de trabalho, mandado de segurança, infrações e aplicação
de penalidades, medidas preventivas, protestos, embargos de terceiros, inci
dente de factum principia, incidente de falsidade.

Devemos, primeiramente, louvar a iniciativa e a pujança com que o douto
autor do projeto enfrentou e tentou resolver antigos e irreconciliáveis proble
mas, suscitados na doutrina e jurisprudência.

LTr., a renomada Legislação do Trabalho, em seu nQ 305, ao fazer uma
circunstanciada e criteriosa análise dos textos do então anteprojeto, confiou a
parte de que nos ocupamos ao talentoso Dr. Eduard Saad (pág. 37/41) que,
em suas precisas apreciações, limitou-se a propor que a alçada das ações sumá
rias fôsse fixada na proporção de um, dois e três salários-mínimos, na confor
midade do nível de vida evidenciado nos diversos Estados mencionados. Susten·
tou ainda S. Exa. que o critério atual, se adotado, não determinará economia
Erocessual nem contribuirá para o desafôgo dos Tribunais, sobretudo nos Esta
dos em que os trabalhadores têm padrão de vida mais elevado.

3. Nada mais necessário e proveitoso para o estudo da natureza e essência
das instituições jurídicas, que uma investigação, mesmo sucinta, de seu desen
volvimento histórico, para tênnos uma noção mais precisa de sua atualidade
e das medidas que nos atreveremos a propor.

Em sua interessante e constante evolução judiciária, assinaram os romanos
três períodos de importantes sistemas processuais civis: o sistema das legis
actiones, o formulário e a cognitio extraordinária (6), cujo estudo, mesmo per
funct6rio, ser-nos-ia impossível num trabalho como êste, reservando-nos para
nossos Comentários ao Código Judiciário do Trabalho, que elaboraremos de
parceria com o ilustrado e culto Juiz do Trabalho, Dr. Waldemar Thomazine.

(6) Cf. Robert Von Mayr - História deI Derecho Romano - Barcelona - 1926 
1/348-407; Teodoro Mommsen - Compendio dei Derecho PubUco Romano - Bue
nos Aires - 1942 - págs. 325/381; Vittmio ScialoJa. - Procedimiento Civil Romano
- Buenos Aires - 1954 - págs. 351/438; Eugene Petlt - Tratado Elemental de
Dereeho Romano - Buenos Aires - 1958 - págs. 823/874; J. Arias Ramos 
Derecho Romano - MadrId - 1954 - I/206-214; E. Didler-Pallhé - Coun Elé
mePtaIre de Drolt Romain - Paris - 1887 - 1/329-361; Paulo Frédéric Glrard 
Manuel Elém.entaire de Droit RomaJn - Paris - 1906 - pá.gs. 934/1.071; Gaston
May - f:lémenR de Droit Romain - Paris 1909 - págs. 558/633; P1etro Bonfante
- lDllUtuclones de Derecho Romano - MadrId - 1959 - pã.gs. 12-137; F. Mackel
dey - Manuel de Droit Boma.in - Bruxelas - 1837 - págs. 1211131; L. A.
Warnkeenlng - InsUtulções de Direito Romano PrIvado - Rio - 1882 - págs.
429/4a5; FllIppo Seraflnl - bUtulonJ di Dlritto Romano - Firense - 1872 
1/107-130.
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Encontramos, ao tempo do Código Teodosiano, processos que, pela pleni~

tude das provas e das decisões, eram idênticos aos processos ordinários, omitín·
do-se contudo certos atos e acelerando-se os prazos do procedimento.

No Direito Justíniâneo, segundo o testemunho de Scialoja (7), existiam
detenninados processos que se realizavam com maior celeridade, especialmente
quanto às provas perante o magistrado julgador, que não precisavam conduzir a
uma convicção plena, como se verificava nos demais processos. Não constituíam
processos propriamente ditos, em seu rigor técnico, mas puras formalidades
judiciais em casos determinados, como a concessão da bonorum possessio decre
talis, as ínterrogationes in jure, a suspensão do judicium liberale, a actio ad
exhibendum, a adio legis Aquiliae por destruição das tábuas contratuais, a
pignoris capio executiva e ação de alimentos.

Em processos desta natureza, bastava ao magistrado sumatím cognoscere,
ou seja, conhecer superficialmente, sucintamente, sumàriamente, originando-se
daí, o nomen /uris da ação sumária.

4. No procedimento civil ítalo-canônico, segundo a narrativa de Leo Rosem
berg, "introduziu-se na "Clementina Saepe" de 1.306 um processo chamado
mais adiante de sumário indeterminado, que se aplíca primeiramente às causas
de menor valor e que se estende logo ao procedimento ordinário, dado que o
juiz pode resolver simpliciter et de r:lano, sine strepitu et figura judice e con
centrar os prazos discricionàriamente (8). Chiovenda nos adianta que êste pr~
cesso "regulou êsse modo de proceder simpliciter et de plano ac sine strepitu
et figura iudú;4 a observar-se em determinados casos: dispensando do libelo,
da contestação da lide, da rigorosa sucessão dos prazos, antes mirando a con
centrar numa s6 audiência tôdas as deduções das partes, reforçando os podêres
do juiz na direção da lide, aumentando o contacto entre as partes e o juiz, e
a oralidade da causa; admitindo um processo contumacial na exata acepção
do têrmo". (11)

5. Nosso País, herdeiro das tradições jurídicas e culturais dos romanos e lusos,
nunca poderia desconhecê-lo, especiahnente, no direito criminal qu~, com idên~

tico sentido e objetivo, ainda nos empresta seu concurso (Código de Processo
Penal, arts. 513/40), destinando-se à punição das contravenções e aos processos
por crimes a que não fôr, ainda que alternativamente, cominada a pena de
reclusão. Nêle elucida Pimenta Bueno, "se abreviam os têrmos do processo
ordinário, deixando-se por isso de observar extensamente algumas formalidades,
atos, ou dilações dêste, e guardando-se só as que interessam à ordem essencial
do Juízo, ou têrmos indispensáveis da acusação, defesa, e exame". (10)

(7) Vlttorio Sclaloja - Procedimiento Civil Romano - Buenos Aires 1954 - págs.
428-436.

(8) Leo Rosemberg - Tratado deI Derecho Processual Civil - Buenos Aires - 1955 
1/19-20.

(9) Gluseppe Chiovenda - InsUtutç6es de Direito Processual Civil - Sáo Paulo 
1965 - 1/107.

(lO) José Antônio Pimenta Bueno - Apontamentos IlÔbre o ProoellllO CrimlDal BrasJ~

lelro - 1959 - pé.g. 488 - n." 294.
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Existiu, atesta-nos o insigne João Mendes Júnior, um "processo simples
mente verbal, como o outrora adotado nas causas excedentes de quatrocentos
mil réis e na infração de policia municipal. O Juiz ouvia as partes verbalmente
e suas provas, limitando-se o escrivão a fazer, em seu protocolo, um assento de
como o juiz as ouviu SÔbre aquêle fato e condenou ou absolveu; e dêste assento
se extrata o mandado para execução (Ord. Liv. I, tit. 65, §§ 7, 23 e 73). Não
havia papéis a autuar. Não se formavam autos. De tudo ficava tão sõmente, o
assento no protocolo. ltsse processo, a principio aplicado às pequenas demandas
perante OS juizes de paz, depois se foi abusivamente transformando em um pro
cesso verbal por escrito". (11)

O procedimento sumário naturaliza-se em nosso direito comercial, graças
aos ilustres redatores do Reg. n9 737, de 25 de novembro de 1850, ingressando
no âmbito da processuaIística civil, por fôrça do Decreto n.9 763, de 19 ae setem
bro de 1890, para obter sua aplicação no Decreto n9 3.084, de 1898 (parte
terceira, art. 359) e, persistindo em quase todos os códigos estaduais de pro
cesso, foi extinguiNe com o advento e vigência do Decreto-Lei nQ 1.608, de 18
de setembro de 1939.

Segundo Lopes da Costa (12), êste procedimento é regulado no Código
Português (art. 471), e no Code de Procêdure (art. 4(4), sendo desconhecido
da ZPO. onde seus comentadores o consideram desnecessário, diante da faculda
de do § 226, que permite ao juiz o abreviamento da marcha processual com o
encurtamento dos prazos.
6. Em matéria contratual de trabalho, muito antes mesmo de pensar-se em
qualquer coisa que se parecesse com o Direito do Trabalho, já nos deparamos
com a Ação de Soldada, derivada de contrato de locação de serviço (VJ), e fun·
dada nas Leis de 13 de setembro de 1830 (art. 14) e de 15 de março de 1870,
cujo processo era sumarissimo, sendo, posterionnente, pela Lei de 15 de março
de 1878 (arts. 81 e 84), alterado para sumário (Reg. 737, arts. 237 e segs.).

Na pragmática trabalhista nacional, vamos registrar o ensaio de seus ~ri.

meiros passos no art. 46 do Decreto-Lei nQ 1.237, de 2 de maio de 1939 ( '),
para, despreocupado com sua nomenclatura, quase escondido e desconhecido,
ãfirmar-se em caracteres mais nítidos, no § 19 do art. 851 da CLT (111), com a
nova redação que llie imprimiu o Decreto-Lei nQ 8.737, de 19 de janeiro de 1946,
e, finalmente, apresentar-se modificado no Projeto que o douto Prof. Mozart
Victor Russomano teve o mérito de organi2ar em tão curto prazo.

(11) Joio Mendes de Almeida. Júnior - Protnuna do Curso de Direlto .1acUe1ário 
1910 - pág8. 202 e segs.

(12) Alfredo de Araújo Lopes da Costa - Direito Proeeuual Civil BrasIleiro - 1959 
1/196 - n,o 204.

(13) Fazemos esta. d1stinçoo por existirem duas espécies destas ações. sendo a primeJra
tundamentada nas Orda. Liv, 4\', Tits. 29 e 34. de processo sumárto.

(14) Art. 46 - Os trAmites do proceB5O e jUlgamento da reelamaçAo serão resumidos
em Ata. de que constará. na integra. a. declsão - parágrafo único - A Ata. ser&
assinada pelo presidente e peloa vogais, juntando-se ao processo o seu orlg!nal.

(15) CLT: m. 851 - Os tràm1tes de 1natruçAo e julgamento da. reclamação serão
re&um1doa em Ata, de que constará na integra a decl8io. § 1.0 - NOS processos de
exclusiva. alçada. das Junta&, se:t. dfapenMvel, a juizo do PresIdente, o resumo dos
depoimentos. devendo constar da At& a conclUBi\o do Tribunal, quanto à. matéria
de fato.
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7. Processo sumário é "aquêle em que a lei, respeitada a ordem natural. sim
plifica os atos, encurta os. prazos e dis.eensa certas fonnalidades, dando-lhe
assim uma marcha mais breve e expedita (16), onde "só se observam os atos
substanciais, rejeitadas as solenidades" (17), que, "pela urgência da realização
do direito, ou pela modificação do pedido e simplicidade do litígio, nada mais
exigem do que (18), "exposição da pretensão do autor, defesa do réu, instrução
ou prova e julgamento". (1")

Fundamenta-se êle em três razões, que o tempo não ousou modificar: "a
parvidade de seu objetivo, o favor de que gozam, a urgência de sua decisão"
(20), objetivando, apenas, õrevidade, economia, remoção de todos os meios
maliciosos e supérfluos, tais são as condições que devem acompanhar o processo
em tôda a sua marcha" CU), ou seja, "o máximo resultado com o mínimo de
esfÔrço, princípio êsse que para Von lhering é uma das leis vitais da Jurispru-
dência". (2.2) .

Caracteriza-se "por uma simplificação" (28), tendente "'a diminuir a massa
dos materiais, tanto quanto não seja prejudicial aos resultados a atingir" e "a
delimitar exatamente os atos e tênnos e a reuní-Ios hannÔnicamente" (2'), cuja
adoção, recomendada por Cime, "por ser o mais compatível com a própria
definição de ação" (211), evitaria aquela vetusta advertência de Montesguieu:
"as fonnalidades são necessárias; mas o seu número poderia ser tão grande que
iria se contrapor ao fim das leis. Dar~se~ia a uma das partes os bens da outra
sem exame, ou, à fôrça de tanto examínar, se arruinaria a ambas". (26)

8. Para melhor entendimento e elucidação dêste processo, no direito pátrio
antigo, transcrevemos ° que nos apresenta João Monteiro:

"Quanto à fo~a do processo, observar-se-ão as regras dos arts. 237 a
244 do Reg. nQ 737, de 25 de novembro de 1850, a saber:

- A petição inicial conterá, além do nome do autor e do réu:
19 ) O contrato, transação ou fato de que resulta o direito do autor e
obrigação do réu;

29 ) O pedido com tódas as especificações e estimativas do valor, quan~
do não lftr determinado; .

39 ) A indicação das provas em que se funda a demanda.

(16) Paula Baptista - Compêndio de Theorla e Prátfca do Proceao - § 75.

(17) Pereira e SOuza - PrilDeitaa Linhu - nota 7.

(l8) João Mendes de Almeida Júnior - D~lto Jud1ciário BraslIeiro - 1960 - pág. 237.

(19) Manoel Aurellano de Gusmão - Processo Civil e ComerclaI - 1921 - 1/823.

(2{) Ant6n1o Jo&.Quim Ribas - CODllOl1d~ das Leis do Processo CIYil - 1879 - n/IM.
(21) Po.UlR. BaptJsta - ob. clt. 72.

(22) Gusmão - ob. clt. 1/18.

(23) Lopes da. Costa - ob. clt. I/lt6.

(24) Iher1ng - apud João Mendes de Almeida. Júnior - 00. clt. - 1960 - pág. 295.

(25) Aàolpho Táclo da Costa Cirne - AcçUes StunJDária,s - Recife - 1936 - pág. 115.

(26) Montesqu1eu - Espúito das Lek - Ltv. 29 - capo 1.°
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Na audiência pela qual fól' ° réu citado, feito o pregão, e presente
êle ou à sua revelia, lerá O autor, ou seu advogado, a petição inicial, a
fé da citação, e produzindo os documentos que tiver, exporá de viva
voz a sua intenção e depositará o rol de testemunhas.

- Logo depois se procederá à inquirição das testemunhas, a que poderá
se prorrogar para audiências seguintes, podendo o juiz marcar audiên~

cias extraordinárias para êsse fim.

- :estes depoimentos serão escritos resumidamente, salvo: 19 quando
al~a das partes requerer que o sejam, à sua custa, por inteiro; 29
quando a prova fôr somente testemunhal.

- Findas as inquirições, verbalmente ou por escrito, o juiz fará em
seguida reduzir a tênno circunstanciadamente as alegações e requeri
mentos orais, e depoimentos das testemunhas; e autuado êsse tênno com
a petição inicial, documentos e alegações escritas, serão os autos COD~

clusos.

- Antes de proferir a sentença procederá o Juiz ex officio, ou a reque
rimento de qualquer das partes as dilig~cias que lhe parecerem neçes
sárias para jUl§ar afinal. ou ao arbitramento nos casos em que a lei o
determinar". ( 1)

9 . Se nos detivennos a observá-lo, mesmo de relance, em tôda a sua longa
mas fascinante evolução, concluiremos que os três requisitos, almejados pelos
romanos, da simplicidade, brevidade e eficácia continuam a desafiar a argúcia
e a cultura de nossos modernos processualistas.

O conceituado e culto Prof. Russomano, em dividindo os processos em ardi·
nários e especiais, não cometeu o deslize apontado ao C6digo de Processo Civil,
incluindo nestes últimos os processos acessórios, e foi extremamente feliz na
redação do art. 429, pois, doutrina Pontes de Miranda "a especialidade, no
Código, nem sempre significa exclusão da ordinariedade; às vêzes, essa ordina
riedade persiste e apenas se modifica algum momento inicial; ou apenas se
alude a que se manteve a fonna ordinária, a despeito da especialidade da pre
tensão e ôa ação". (28)

O procedimento das ações sumárias trabalhistas, pelo espírito e evolução,
pelo seu sentido etimológico e atualidade social, não pode, apesar de sua excep
cionalidade, conservar a ordinariedade quase total, como pretende, sob pena
de perder o valor e as características primordiais, de sua razão de ser. A êle
se aplica, com inteira procedência, a lição do grande João Mendes Júnior: "atos
e tênnos devem ter em vista conciliar a necessidade da realização do direito: 
com a segurança do exame, para dar confiança aos litigantes; com a simpll4
cidade, para distrair a atenção do juiz e concentrá-la s6bre os verdadeiros pontos
do litígio; e com a brevidade tanto quanto seja possível, sem degenerar em
precipitação". (ztl)

(27) Joio Monteiro - DireIto de AC9ÕeB - 1905 - págs. 131-2.

(28) Pontes de Miranda - Commtárfol ao Códflo de Processo Civil. - 1959 - IV1244.
(29) João Mendes - apud Gusmão - ob. clt. I/l8.
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Juan BaleIla (80), destacando as múltiplas razões que induziram o legisla
dor a subtrair as controvérsias individuais do trabalho à competência da juris
dição do direito comum, informa-nos que tôdas elas "fundam-se na conviCÇão
de que a justiça ministrada pelos tribunais ordinários é demasiado lenta", adu
zindo Alejandro Gallart Fokh que "a jurisdição do trabalho tem que ser uma
jurisdição especial, caracterizada pela simplicidade processual; peJa rapidez e
pela gratuidade". (31)

Da forma como está estatuído no Projeto, o processo das ações sumárias
trabalhistas, longe de representar um avanço na complexa técnica processual,
como se pretendeu, manifesta, na realidade, uma tremenda negação e desprêzo
de seu conteúdo histórico, de sua finalidade e essência precípuas. 15, à seme
lhança do "processo verbal por escrito", um processo sumário ordinarizado, ou,
numa apreciação mais simples, nada mais que uma ação ordinária de valor
líqUido igualou inferior a três vêzes o maior salário-mínimo, em que das provas
testemunhais produzidas em audiência apenas constarão da Ata o nome e a 1ua
lificação dos depoentes e partes, as alegações finais estarão excluídas dos autos
e a sentença será irrecorrfvel à. ins~ncia superior. .

Referindo·se às díferença's existentes entre a reclamação com o rito prescrito
]?elo art. 851, § 1Q da CLT e as demais, assim se manifestou Campos Batalha:
nisto, portanto, se distingue o processo sumário do ordinário; naquele, os depoi~

mentos das partes e testemunhas são reunidos na Ata da audiência, na qual se
indicará sucintamente a conclusão do juiz ou da Junta sôbre a matéria de fato;
neste, os depoimentos serão ditados separadamente, em súmula, devendo ser
assinados pelo juiz ou presidente e pelos depoentes". (32)

Na verdade, data oenia, não se tratava exatamente de processo sumário,
como entendeu o preclaro Batalha, cuío rito deve ser expresso, jamais ficar na
dependência do juizo do presidente e cuja celeridade se evidenciava t'ão~s6 em
alguns minutos de audiência e supressão do recurso à segunda instlincia.

Reconhecemos que, no procedimento consolidado, exclusivamente de a1ça~

da, justificava-se aquela diferença mínima, face ao sistema da oralidade, preco·
nizado pelos modernos processualistas, em que "a predominância da palavra
falada, como meio de expressão, mas combinada inteligentemente com escritos
preparat6rios e de documentação" (83), já tradicional no trabalhismo mundial
e palrio. O procedimento já era sucinto e desprovido de formalismos que modi
fica-lo, seria extinguir ou mutilar suas partes essenciais, tomá-lo tumultuário e
nulo. "Basta consiaerar - pondera o eminente João Mendes de Almeida Júnior
- que, no procedimento oral o que caracteriza o processo ordinário é que a
causa deve ser instruída e preparada antes da audiência para o debate orai. ao
passo que, no processo sumário, as conclusões são tomaaas em audiência e a
instrução se faz em audiência; isto é, no procedimento oral, a instância do pro
cesso sumário desde logo se instaura inteiramente perante a autoridade judiciá
ria com citação para audiência fixa, é suprimida a fase da instrução preliminar

(30) Juan Balella - Lecciones de Legisiaclón dei Trabajo - pág. 336 - n.o 2.

(31) Alejandro Oallart FaIch - Dereeho Espafiol dei Trabajo - pág. 326.

(32) Wilson de SoIWa Campos Batalha - IllatUui~ de Direito Proeeuual do Trabalho
- 1951 - pág. 343.
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escrita, e na audiência para o debate oral são produzidos depoimentos e
documentos, discutidas provas e desenvolvidas as requisições e conclusões das
partes". (3t)

Agora, com as inovações apresentadas, o estudo dêste processo assume
proporções diversas que devem ser meditadas com vagar. Sacmicou-se a sim
plicidade, o encurtamento dos prazos e a facilidade do procedimento consolí·
dado para formalizá-lo por escrito, transfonnando-o de especial que era em
ordinário, com um primeiro despacho saneador (art. 377), ainda encontrado em
algumas legislações, inclusive no Direito CanÔnico (36), contestação solene,
despacho saneador eminentemente informal (art. 389).

Substituiu-se, destarte, um processo extremamente simples por outro muito
mais formalista.

Positivou-se, outrora, tendências exatamente inversas, ou seja, substituir o
procedimento ordinário pelo sumário, merecendo do grande Almeida e Souza,
baseado em Strikio e Brannem, êste prognóstico: "Seria de interêsse póblico que
todos os processos se tratassem sumàriamente" (36). Mello Freire nos assevera
que êste desideratum s6 não foi alcançado em Portugal, graças "ao grande
prestígio e ao respeito quase supersticioso de que gozavam o Direito Romano e
o Direito CanÔnico, de onde era derivado o processo ordinário" (37). Uma lei
italiana de 31 de março de 1901, uma reprodução incompleta da lei geral suíça
de 11 de abril de 1889, procurou em vão estabelecer esta inversão, que não teve
êxito face às peculiaridades do sistema adotado.

Não postulamos a tese de Lobão, nem comungamos do fracasso da lei ita
líana, mas, as condições essencialmente humanas nos impõem a advogar um
rito tríplice para os pret6rios trabalhistas - o sumaríssimo, swnário e oraínátio.

Quem questiona direito de valor igual ou inferior a um salário não pode
sujeitar-se às delongas de outros processos. Por que então não aproveitar-se o
atual rito da Lei nO 4.066, de 28 de maio de 1962? As partes, de comum acôrdo
ou seus advogados, compareceriam, juntamente com suas testemunhas, em audi
ência designada com três dias de antecedência e, perante o Juiz Trabalhista,
apresentavam suas provas, pedindo que lhes fizesse justiça. Desta decisão
não haveria qualquer recurso e o cumprimento seria imediato, sob pena de
execução. Registrar-se-ia apenas a conclusão do julgamento, cuja certidão ser
viria para exigir-se o pagamento, ou comprovar-se o acôrdo.

(33) Gabriel José Rodrigues de Rezende FilhD - CIIl'BO de DIreito PrOC!easual Clvn 
1963 - II/43 - D.O 430.

(34) Joio Mendes - apud Gusmll.o - ob. cit. 1/18.

(35) Codex Iurts Canonicl - eM. 1709 - I 1- '1ude:r: vel tribunal, postquam vlderit et
rem &uae competenUae et actori leptbDam personam e86e standl in judJclo. debet
quantoclus llbellum aut admittere aui retlcere, adtectls in hoc altero casa relectionia
causls - depo1s que o juLz ou tribuna! verifica Que o assunto é de sua compe
tência e que o autor tem personalldade leg(tima para comparecer em juízo, deve
quanto antes admitir ou rechaçar o escr1to do. demanda, acrescentando neste segun.:.
do caso as razões pelas qua1s o rejeita - Typls Polyglotl& Vatlca.nls - MCMLl 
pág. 0.0 465.

(36) Lobão - Actõcs Summáriaa - nota ao I 4.°
(37) Mello Freire - lDst. .Jur. Civ. - Liv. f, tU. 7.°. I 12.
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10. Se, outrora, uma reclamação verbal que poderia ser julgada na primeira
audiência desimpedida, depois de cinco dias, arrastava-se meses, por causa de
inexistência de pauta, imaginemos agora no regime proposto.

Agora, um processo trabalhista, se tiver um andamento rápido, gastará um
prazo mínimo de vinte e sete dias. Isso normalmente. Exemplifiquemos: apre
sentada a inicial, ou o pedido oral, o Ministério Público terá dois dias para
redigir a petição, inexiste prazo para o juiz proferir o despacho Saneador-Mirim,
a secretaria possui dois dias para a remessa da segunda via ao réu, um dia para
que o DCT possa entregá-Ia, cinco dias para a contestação, um dia para remessa
da contestação pelo DCT (?), um dia para a conclusão dos autos, dois dias
para o despacho saneador, dois dias para expedir a intimação da audiência,
um dia para o DCT entregá-la, cinco dias de antecedência da audiência, três
dias para a sentença, se o juiz não se sentir habilitado::::: total: vinte e sete dias,
Convenhamos se o juiz despachar a inicial imediatamente, se o Ministério Públi
co cumprir seu prazo, se a Secretaria observar rigorosamente as conclusões e
remessas das citações e intimações e. .. (aqui o hoc opus labor est) se o Correio
entregar tÔdas as citações e intimações em um dia para cada, o que duvido e
aposto em contrário.

Ora, a Ação Sumária Trabalhista terá todos êstes prazos e sua única e
absoluta vantagem será a de não constar da Ata os interrogatórios das partes,
depoimentos de testemunhas e peritos, e a irrecorribUidade da decisão (art.
602) à superior instância, com possibilidade de um pedido de reconsideração em
três dias.

Onde a brevidade, a simplicidade, a isenção de formalidades acidentais, a
economia e facilidade processuais? ..

Se agora, na vigência do procedimento consoüdado, amparado pela rápida
conclusão da demanda, assistimos comumente ao espetáculo doloroso do empre
gado que, antes de reclamar ou no limiar da causa, é forçado a transigir. rece
bendo menos da metade do que tinha direito certo e incontestável, porque suas
condições não aguentam a espera do moroso desfêcho de sua reclamat6ria, que
diremos dêstes processos, ora codificados ...

Num país, onde a inflação atinge a níveis inacreditáveis, infaUvelmente
superiores a quaisquer juros de mora. a procrastinação ainda significa a mais
temível das anuas utilizadas pelo econ6micamente forte contra os que, vivendo
de seu exclusivo labor e desprovidos de quaisquer economias, não podem resis
tir à desvalorização do que llies cabe, sob pena do perecimento total, aderindo
a t6da a proposta que importe no recebimento imediato.

O autor do Projeto (art. 602), ao inclinar-se pelo julgamento em ínstAncia
única, nas causas de pequeno valor, insurgiu-se corajosamente contra as valio
sas opiniões de Seabra Fagundes (88), José Frederico Marques (S9), Carvallio
Santos (40), Affonso Fraga (41), para pennanecer ao lado do Código de Pro·
cesso Civil (art. 839) e CLT (art. 894).

(38) 8eabra. Fagundes - Dos Recursos Ordinários em Matéri& CiYll - 1946 - pág.
411 - nota 79.

(39) José Frederico Marques - Institulçóes de Direito Processual CivU. - IVI~.
(40) J. M. Carvalho Santos - Código de Processo ClvU. Interpretado - IXI331.
(4J) Affonso Fraga - Institnlçõcs do Processo Civil do BraaIl - ID/H2-S.
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l!: necessário desafogar os tribunais superiores, não a custa de demora na
inst€lncia inferior, mas pela segurança, rapidez e economia processual de suas
decisões. "'Na Alemanha, não se admite apelação nas questões patrimoniais em
que a condenação seja inferior a 1.000 marcos (ZPO/511-A). Na Áustria, a
apelação se restringe, nas causas de pequeno valor, à alegação de nulidade da
sentença (ZPO §§ 501 e 477). Na Itália, não são passíveis de apelação as sen
tenças proferidas nos dissídios individuais do trabalho de valor até 5.000 liras
(C6digo de Processo Civil, art. 452) ou, em matéria de previdência social, até
10.000 (art. 462); as decisões do conciliador, em causas de valor inferior a 2.000
liras, s6 comportam apelação nas hip6teses de incompetência ou de falta de
jurisdição do prolator da sentença. Na França, a apelação é excluída nas ques
tões de valor igualou inferior a 10.000 francos que versem sôbre matéria traba
lhista ou sejam de competência do juiz de paz". (.2)

11. Com as nossas excusas, aproveitando da experiência das legislações do pas~

sado, aliada às proveitosas inovações da atualidade, cremos que estas modestas
sugestões serviriam para diminuir a avalanche de recursos que atropela e con~

gestiona os tribunais superiores trabalhístas e contribuiriam para acelerar o
andamento dos feitos na primeira instância, com as reais vantagens para as
partes e para a Justiça.

Da Ação Sumaríssima e Sumária

Arl. 430 - Nas ações de valor líquido igualou inferior ao maior salário
núnimo, vigente no País, poderão os interessados, independentemente de advo
gados e de comum aCÓrdo, acompanhados de suas testemunhas e munidos de
outras provas, requerer ao Juiz Competente que llies designe audiência, dentro
do prazo máximo de três (3) dias, onde comparecerão, independentemente de
citação, e lhes faça justiça.

Parágrafo único - O Juiz, depois de ouvir as partes, sem lograr aCÔrdo e,
se o julgar necessário, as demais testemu'abas, prolatará sua decisão irrecorrível,
ordenando, se o vencido não satisfizer imediatamente a importância da conde
nação, que se lance a sentença no livro de audiências, colhendo-se a assinatura
das partes. (48 )

Art. 431 - Serão instruidos, em única audiência, sumàriamente, na forma
disposta neste capitulo, todos os processos que envolvam pedido:

a) de valor líquido, igual ou inferior a três vêzes o maior saIário-míai
mo vigente no País, ou estimativa de seu valor, quando não fôr
deteJ'Dlinado;

(42) Theotõnio Negrão - Do Julgamento em Instância única para as ca.usas de pequeno
valor - in Rev. Trlb. - 0.0 311/9.

(43) Aproveitamos a redaçAo do anteprojeto do dr. 'Ibeotônio Negrão, art. 45, in Rev.
Trib. n.o 311/16.
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b) de qualquer valor, onde se questione s6bre férias ou salários atra-
sados liquidas; .

c) cuja prova se firma, exclusivamente, em documentos escritos, ane
xados à inicial;

d) poderá ser, e~ressamente, adotado êste procedimento, se não fôr
contestado pelo réu, até setenta e duas (72) horas do recebimento
da citação.

Parágrafo único - O autor fica obrigado a declarar o valor do pedido, ou
sua estimativa, na petição iniciaI, sob pena de absolvição de instância.

Art. 431 - Protocolada a inicial, verificará o juiz se preenche os requi
sitos legais, designará a audiência de instrução e julgamento, a realizar-se em
prazo não inferior a cinco (5) dias e ordenará a citação do réu, acompanhada
da segunda via.

Parágrafo único - Ocorrendo a hipótese da aIfnea d do artigo anterior, a
audiência de instrução e julgamento será designada após o decurso daquêle
prazo, caso o processo sumário não seja contestado.

Art. 432 - Na audiência de instrução e julgamento, o réu disporá de quinze
(15) minutos para contestar a ação e apresentará as provas que reputar neces
sárias.

J 1P - Requerida a juntada de documentos, pronunciar-se-á o autor
s6bre os mesmos nas alegações finais. .

J 29 - Os interrogat6rios, os depoimentos de testemunhas e peritos
não serão resumidos na Ata, constando apenas o nome e a qualificaçãO dos
mesmos.

J 39 - As alegações finais, apresentadas pelas partes, também não
constarão da Ata ou dos autos do processo.

Art. 433 - A sentença condenat6ria fixará, obrigatoriamente, quantia" certa
e determinada, inclusive honorários advocatícios, se houver, de maneira a dis
pensar a liquidação, e considerar-se·á publicada na mesma audiência em que
fôr proferida.

Entendemos, com Russomano, "que o processo trabalhista, pelo seu conteú
do e pelos seus fins, necessita ser uma ação judicial veloz e prática, livre de for
malismos, isenta de procrastinações, distante das "chicanas proteladoras" (U),
e essa finalidade precípua só se conseguirá através da lei processual que, segun~

do a lição de Couture. "é lei que determina as minúcias por meio das quais se
realiza a justiça". (4~ )

Uma Justiça do Trabalho imparcial, dinâmica e eficiente, que inspire
segurança às partes, equiHbrio nas relações de trabalho, harmonia à sociedade,
êsse nosso exclusivo desideratum.

(44) Mozart VIctor Russomano - Comentários à Consollilaçio das Lehl do Trabalho
- 1952 - IIr/I.I65.

(45) Eduardo J. Couture - Interp1"etaA;i.o das LeiA Proeesauais - 1956 - pág.6O.
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As Constituições classificam-se em rígidas ou flexíveis quanto ao aspecto de sua
reforma ou revísão.

A necessidade de um processo especial para li alteração constitudonal vem
caracterizar o sistema das constituições rigidas, ao lado da constituição flexível que
não obedece a um processo especial de alteração. Para Oswaldo Aranha Bandeira de
Melo ("Teoria das Constituições Rrgidas") e Nelson de Souza Sampaio ("0 Poder de
Reforma Constitucional") êsses conceitos, às vezes, têm sofrido alterações com o
surgimento de casos concretos que possibilitam a sua diversificação.
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Ao lado dessas formas temos o sistema semi-rlgido como foi o adotado na Carta
Imperial de 1824. Ao lodo de uma forma rlgida para a reforma ou revisão de certos
dispositivos, temos a forma flexível para os demais dispositivos não incluídos no rol
anterior. m.

Esses sistemas vêm díversificar o conceito de constitucional, a possibilidade de
encararmos a legitimidade constitucional dos outros dispositivos hieràrquicamente
inferiores à Carta Magna. Porisso, a inalterabilidade, ou melhor, a consolidação cons
titucional vai permitir ao legislador ordinório maior estabilidade, não fixaçõo de
certos premissas para coadunar os preceitos legais ordinários com a Constituição.

No regime federativo a indiscutida supremacia da Constituição federal obriga
a existência da impossibilidade de alterações constitucionais.

Portanto, o conceito de constitucionalidade deve ser enfocado pelo legislador para
entender-se seu real significado.

Na doutrina constitucional americana, fixou-se a regra do "beyond a reasonable
doubt", isto é, prevalece sempre o principio da constitucionalidade. A dúvida é
invocada em favor da constitucionalidade.

Não tem sido fácil verificar-se o alcance da constitucionalidade. Nem sempre a
norma ordinória viola o preceito constitucional. Mas, se os principias genéricos, a
regra geral, estão usurpados, impllcitamente, tem que se considerar a existência de
inconstitucionalidade. Não é assente, nem pacífico êsse entendimento.

O Ministro Aliomar Baleeiro, ao decidir sôbre a declaração de inconstituciona
lidade, tem muito receio e o~e dúvidas ao declará-lo quando náo é potente, flagrante
e manifesta a inconstitucionalidade.

Valem os ensinamentos da dúvida suscitada por Lambert ("le Gouvemment des
Juges") s6bre o alcance da decisão relativa à constitucionalidade e a refutação feita
por Roger Pinto, para sentirmos que os leões do trono de Salomão, às vêzes, podem
insurgir-se contra outro Poder; e o placidez apregoada por Francis Bacon ("Essay
on Judicature'') fica sobrepujada.

O Juiz necessito de boa cautela, na apreciação da constitucionalidade do lei,
porque não pode ferir outro Poder, o Legislativo.

Como afirma Eduardo Coutoure (2): "Ia Constituci6n vive eo tanto se aplica por los
iuecesl cuando ellos desflallecem, yo no existe mós."

05 longevos dispositivos entendidos como constitucionais não inseriram a regra
da constitucionalidade das leis e seu contrõla.

(1) João de OUvelra Filho - "O esquema. das ConstttUlções escrI.tas ou 88 matérias
constitucionais" - Revista de Informação LegislatIva n.o 10 - pág. 9.

(2) Apud Celso Agrlcola. Barbi - "Evolução do contraIe da. constituclona11dade das lel.s
no Brasil" - Revista de Direito Público 4-34 e Revhlta da Procurador1a~Geral

da. OB 18/1.



JULHO A SETEMBRO - 1969 27

A Magna Corta (1.215) silencio completamente. Mas podemos entrever longin·
quamente em Atenas e Roma a defesa do principio maior. ~ sobejamente conhecida
a import6ncia dada por Aristóteles (Constituição de Atenas) e outros escritores como
Isócrates.

Em Romo a "rem publicam constituere" era preceito vólido paro tornar a lei
de ordem pública sõbre qualquer interêsse particular.

Mais recentemente (século XVlO. os Estatutos de (onnecticut (1639) são consi·
derados por James Bryce (Urhe American Commonwealth") como a primeiro consti·
tuição no mundo, tais os suas característicos.

Também o documento firmado pelos "Pilgrim Fathers" do Mayflower servirá de
embasamento às origens de outras constituições, como foi o "lhe Instrument of
Government" de Cromwel e o BILL OF RIGHTS de 1688.

Verdadeiramente, Lord Coke foi considerado o pioneiro da orientação pera con·
trôle da constitucionalidade das leis (3).

John Marshalt juiz do Côrte Supremo americana no início do Século XIX, deu
os diretrizes definitivas quanto à supremacia da constituição federal. Por isso per
guntava: se a norma cOílstitucional federal tinha ou não primazia sôbre a norma
constitucional estadual. Não era fácil a solução, e a resposta dado pelo próprio
Marshall foi decisiva, no julgamento do famoso caso Marbury V. Madison (1803), e
também no caso Mc Culloch V. MaryJand (1819).

Novamente, o Côrfe americana, já na Presidência do Justice Taney, declarava
inconstitucionais certos dispositivos relativos à escravidão, no caso Dred Scott.

WILLOUGHBY afirma que não foi fácil a implantação dêsses princfpios inova
dores, principalmente numa côrfe de juízes conservadores, alheios ao progresso e à
evolução. No entanto, essa diretriz foi eminentemente construção pretoriana, avançada
e salvadora dos princípios federativos.

De fácil assimilação nos países de regime federativo, o contrôle da constitu
cionalidade das leis está assente em algumas constituições, como a da Alemanha,
onde existem dois tribunais, um prevendo a unidade do direito federal (UBERSTES
BUNDESGERICHT) e o Tribunal Constitucional Federal (BUNDESVER·FASSUNGSGERfCH7),
segundo o art. 95 da Constituição alemã.

Há que se atender para o ensinamento de BlACK ("HANDSOOJ< ON CONSTITU·
CIONAl lAW") considerando a presunção da constitucionalidade das leis. Se as leis
devem ser feitas pelo órgão legislativo, Itris tantum, são presumidas constitucionais
em visto da obediência a regras técnicas da verificação da constitucionalidade. l a
regra. No Brasil temos várias exceções, como sejam os decretos·leis que nõo obedecem

(3) Alejandro Glgllan1 - "Del COntrol JurI8d1clonal de Constitucionalldad" - pág.
10; Loureiro Júnior - "O COntrOle de ConstituctonaJidade das Leis" - pág. 19.
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o essa tramitação. Por isso, o Supremo Tribunal Federal no ano de 1967, declarou in
constitucional o art. 5.° do Decreto-Lei n.o 322, que deferia a purgaçõo da mora nas
locações comerciais (4).

Algumas decisões admitem o exame da constitucionalidade por qualquer dos
PodAres (Revista dos Tribunais - 354/153). Por outro lado, impede-se o reexame,
presumindo-se as leis como constitucionais (5).

A Constituição defere 00 Poder Executivo baixar decretos-leis sõbre matéria de
finanças públicas. Parece que o sentido desta expressõo é muito loto, por vêzes.
podem surgir problemas (6).

No Brasil, o projeto constitucionol de Antonio Carlos (823) previa implicita·
mente o possibilidade do contrale da constitucionalidade dos leis. O proieto nõo foi
adotado e a Corto de 1824 não faz o mais leve consideração sôbre o assunto. Porisso,

Levy Carneiro ("Federalismo e Judiciarismo") critica a atuação do Supremo Tribunol
de Justiça quanto à sua omissão em tema da maior importância, como a constitu-
cionalidade das leis.

Na Constituição de 1891, competia ao S.T.F. o julgamento do Recurso 'Extraor
dinário quanto à validade da decisão diante do Constituição.

A Carta de 1937 permitia a declaração de inconstitucionalidade, mas permitia a
revisão ditatorial. Verificamos na Constituição de 1967 ampliação dêsse poder do
S.f.F. (7).

o Decreto 0.0 848 e a Lei n.o 221, que constitufram ou deram forma à justiça f.
deral, já previam dispositivos que deixavam entrever o possibilidade do exame da
constitucionalidade das leis. Somente a Lei n. 2.271, de 22-7·54, declarou caber ao
Procurador-Geral da República, tada vez que tiver conhecimento do existência de ato
que infrinia algum dos preceitos do art. 7.°, VII, submeter o mesmo ao exame do
Supremo Tribunal Federal.

A lei n.o 4.337, de 1-6-1964, veio consolidar êsse procedimento. especificando
quanto aos atos dos podêres estaduais que infrinjam qualquer dos principios estatuidos
no art. 7.0 , VII.

(4) otto Gil - "Os Decretos-lem na ConstltuiçAo de 1967" - Revlsta de InformaçAo
Legislativa 17/27; Nelson de Sousa Sampaio - ''LImItes dos decretos-lets" - Re
vista de Intormaçlo Legislativa. 13/29.

(5) R.T. 354/142; 263/32. Anton1o Carflho Flores - "O Executivo e as LeIs Inconstl.
tuciona1s" - Arqutvos do MInistériO da Justiça. 30/27; R.DA. 47/236; Rev1llt8. F0
rense 212/144. Quanto li. constitucionalidade dos regulamentos veja-se a op1nlio de
MareeI Prélot ("Institutions PoUtiques" - 1969 - pág. 749).

(6) Ruy Barbosa Nogueira - "Da Interpretaç10 e da Apll.caçio das lê1S Tributãrlaa"
- pág. 36.

(7) Ministro Gonçalves de Oliveira - "Novos Aspectos da. Competéncta Constttuelonal
do S.TJI'." - Revista. de In1ormação LegislatIva. 15/27: Henoch Reis - "Inconstl
tue1onal1dade de lei na doutrina braslle1ra" - Revista de Direito P\1blJco 2/41.
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o Decreto·Lei n.o 216, de 27-2-67, previa a possibilidade de o Governador do
Estado, após a promulgação da Carta estadual, dentro em 60 dias, representar ao
S.l.F. por intermédio do Procurador-Geral da República sõbre a constitucionalidade
dos suas disposições.

Bryce insurgiu-se contra o possível inconstitucionalidade em tese. Durante muitos
anos discutiu·se a suo possibilidade, porém, hoje é indubitável o suo existência. Nor
teou-a o Emendo Constitucional n.O 16, de 1965, atribuindo ao S.l.F. a representação
contra inconstitucionalidade de lei ou ato de natureza normativa federal ou estadual.
Idêntico dispositivo foi inscrito na Constituição de 1967 (art. 114, I, 1).

Dois sistemas são adotados para o contrôle da constitucionalidade: preventivo ou
posterior (8).

O sistema preventivo é possibilitado pelo antecipação do verificação pelo Judi·
ciário. Como observa Benjamim Cardoso, é chorar antes de sentir o dor.

O segundo sistema exige o existência do foto concreto, acoimado de incons~

titucionol. Pode ser feito no Brasil através do Representação, ou como pretende
o Prof. Alfredo Buzaid: ação direta para declaração de inconstitucionalidade.

Mas o S.l.f. pode examinar o constitucionalidade em qualquer feito (Recurso
Extraordinário etc.) Como afirma Seabro Fogundes, "com fal medida se enseia à
União a possibilidade de aferir o validez constitucional dos seus pr6prios textos legais,
ainda quando superada a fase política do exame dêles pela sanção (expressa ou
tácita) ou pela re;eição de veto; com ela se abre campo mais largo à apreciação da
compatibilidade de leis e outras atos normativos dos Estados com o Constituição da
Repúblico" (9).

No S.T.F. a via mais comum é a da Representação que se fortificou na iuris
prudência da egrégio Côrte a partir da Constituição de 1946. Há: que verificar nesse
processo o distinção entre constitucionalidade materia-! e constitucionalidade for·
mal (lO).

A argüição é oferecida no S.l.F. através do Procurador-Geral da República.
Tem-se discutido sabre a possibilidade- de negar, (I Chefe do Ministério Público Federal.
seguimento à Representação. Não há casos concretos. As Leis nOs. 2.271 e 4.337
prevAm prozos poro o oferecimento. Não faculta ao Procurador-Geral o encaminha
mento ou não à COrte. Porece-nos direito líquido e certo de qualquer pessoa ver suo
representação enviada 00 S.T.F., ainda que a Procuradoria-GeroI da República opine
contràriamente (11).

(8) Nelson de Sousa. Bampa.1o - "O Processo Legislativo" - 1968 - pág. 128; Carla
Cerettl - "D1r1tto Costltuzl.onale lta11ano" - 1986 - pág. 800.

(9) "O Poder Judielárlo na ConstitulçAo de 1987" - Revista da Procuradorla-QeraJ. da
QB 18/1; Serio Qaleottl - "Introduzlone alIa Teoria dei ControUi CostltuzlonaJ1".

(10) Crisafull1 - "Sez1on1 di Dlr1tto Costltuzlonale" - VaI. I, 2'13. Enr:Ico Spagna Musso
- "Introduzfone e.d uno studJo sulle fontl atlp1che" - Revista Trfmestrale di
Dlr1tto e Prooedura etvlle - 1966 - pág. 181; Mauro Cappellettl - "OU organi
di eontrollo dena legit1Jn1tá eostituzionale delle legge" - Rlvista Trimestrale di
D1r1tto e Proeedura Clvile - 1967 - pág. 863.

(11) Roberto Ro6a8 - "Inconstltuclona11dade - Representação ~ Resolução do Senado"
- Revista de Informaçâ.o Leg1slatlva - 19/35.
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Oferecida a Representação, não mais poderá, o Procurador-Geral, requerer
desistência.

Quanto à liminar sustando os efeito!> de ato ou lei acoimados de inconstitucio·
nalidade, o S.T.F. tem dois precedentes dos Ministros Victor Nunes e Ary Franco.

Comumente os Tribunais de Justiça apreciam o con!>titutionalidade de lei. A
Constituição de 1946 (art. 200) e a atual Emenda Constitucional n.O 1 (art. 116) exigem
o voto da maioria absoluto de sel,ls membros para dedarar a inconstitucionalidade de
lei ou ato do poder público (2).

Questão processual surge, quando no Tribunal de Justiça é suscitada o preiu
dicial de constitucionalidade e o feito é levado 00 Tribunal Pleno poro deslinde do
questão. Posteriormente é devolvido à Câmara ou Turma para o julgamento do mé
rito quando não ê declarada a inconstitucionalidade.

Qual o momento poro o interposição do recurso extraordinário? Quando havia o
recurso ordinário em mandado de segurança, o S.T.F. decidiu no R.M.S. 15.212 que o
recurso seria interposto da decisão do Câmara ou Turma (3).

A inconstitucionalidade declarada pelo juiz singular é possível de dúvida, por·
quanto a Constituição federal no art. 116 exige a maioria absoluta dos membros do
Tribunal.

Na competência privativa do Senado Federal insere-se a de suspender a execução,
no todo ou em parte, de lei ou decreto declarados inconstitucionais (14).

Os efeitos da declaração sõo meramente ex nune. Não tem efeitos retroativos OS).
Segundo o Súmula n.o 347 o Tribunal de Contas, no uso de suas atribuições, pode

examinar Q cOI'l!>titucionalidode de lei ou ato (l6).

Paro Mouro Cappelletti, ilustre jurista italiano que tem escrito sabre a constitu
cionalidade das leis. os tratados e convenções não ficam imunes 00 contrôle da cons
titucionalidade. Na França os acôrdos internacionais não estão isentos do contrôle (17).

(12) Pinto Ferreira - "As Constituições dos Estados no Regime Federativo" - Revista
de InformaçAo Legislativa - 2/18.

(l3} Roberto Rosas - ''Prejudlclal de 1nconstituclolllilldade" - Revista dos Tribunais
396; Mauro CappeIletti - "PregludJZ1aJltà coat1tuzionale nel Proceaso Clvlle", Mllano,
1967; CaJamandret - "La Illeg1t1mità costituzionale delle 1egg1 nel Processo ClvUe".

(14) RevIsta de Informação Legislativa 19/35.

(15) Alfredo Buza.1d - "Da. Ação Direta de DecIa.ração de Inconstituclonalldllde no
D1re1to Braz;Ueiro" - págs. 79 e 135; Carlo Cerettl- "D1ritto Costltuzionale Italiano"

- 1966 - pág. 609: MicheDe Rossano - "Linútl delIa retroatlvltà deDe pronunce
d'illeg1ttimttà CQstltuzionale e limite teInporale dell'e!ttcacfa. di nonne dichlarate
costitUZ1onallnente 1Uegittime" - Senti In memona di Antonino Gluffrê, TIl 1967,
pág. 872.

(18) Roberto Rosas - "A Função Jurisdicional do Tribunal de Contas" - R;n.A. 93/0i30;
Wl1son Aceiol1 de Vasconcelos - "O Tribunal de Contas e o Problema. da. Apre
clação da Constitucionalidade das leis e atos" - Revista de Informação Legisla
tiva 18175.

(17) MareeI Prélot - "Instltutlons Polltiques" - 1961 pâg. 797; George SCelle - "Précls
de Droit das Gens", lI, 438; Antonio Casse.se - ''L'art. 10 della CosUtuzlone Italiana
8 l'tncostituzlonaIttà di attl normattvi contrarl a. norme Interne di adattamento aI
Dirttto Intemaalonale General" - R1vlsta Trtroestral di D1r1tto Publico - 1964, 349.
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I - INTRODUÇÃO

A FuNDAÇÃO GETÚLIo VARGAS, procurada pelo Grupo Executivo da In
d{lStria do Livro - GEIL, acertou Convênio de Pesquisa com o Ministério
da Educação e Cultura visando ao dimensionamento da indústria grMico-edi
torial do Brasil. Preparada a metodologia e iniciado o levantamento da litera
tura, o Instituto Brasileiro de Economia - IBR.E, 6rgão da Fundação encarrega-
do da Pesquisa, convenceu-se de sua impraticabilidade. Nossos economistas
concluíram pela ausência de dados sóbre os quais pudessem trabalhar, assim
como a impossibilidade de coletá-los junto das gráficas, pois, se revelados, evi
denciariam custos operacionais e de produção mantidos em Sigilo.

Declinando do Convênio, a Fundação não desistiu, entretanto, da Pesquisa e
pretende, por outros meios, atingir a seus objetivos. Isso virá através de levan
tamento já contratado pelo Ministério da Fazenda e durante o qual terá acesso
às informações que não lhe foram facilitadas naquela oportunidade. A apura
ção dêsses resultados, porém, s6 se tomará factivel depois do segundo semestre
de 1970, se tudo correr bem. Até lá, seremos obrigados a trabalhar com estima
tivas aleat6rias e projetadas com elevada margem de êrro. A quase absoluta
ausência de informações sÓbre a indústria gráfico-editorial e a não-circulação
dos poucos dados disponiveis impressionaram-nos de tal fonua que resolvemos
dedicar-lhes o maior destaque.

Partindo da infonnação do IBRE, decidiu a Fundação, ainda assim, não
faltar ao apêlo da ABI e participar desta iniciativa, já agora representada por
sua EditÔra. O compromisso do Relat6rio foi transferido para a Divisão Edíto
rial do seu Serviço de Publicações. A transferência implicou, necessàriamente,
em mudança de critério na abordagem do problema.

Nosso Relat6rio, portanto, será o reflexo da experiência da Fundação Getúlio
Vargas como uma das edit6ras de livros e periódicos do País e, certamente, a
maior editÔra de periódicos especializados. Assumindo o difícil encargo de
editar nove revistas especializadas, uma das quais em inglês, destinada a um
público internacional, e enfrentando problemas que vão desde o processo grá
fico à comercialização e distribuição, a Fundação Getúlio Vargas encara todos
I:l:sses problemas com conhecimento de causa.

Revelo êsses fatos com o inruito de justificar a presença aqui de um Editor
substituindo um economista, que lhes proporcionaria o conhecimento dos resul
tados de uma pesquisa, afinal não realizada, pelas razões sabidas.

II - A AUS1!:NCIA DE INFORMAÇÃO

Este encontro abre nova perspectiva. ~ a primeira vez que se reúnem, para
discussão de problemas comuns, os responsáveis p~la imprensa especializada
brasileira. Aqui estivemos, durante cinco dias, editÔres, gráficos e distribuido
res, debatendo as questões prioritárias e apurando os elementos necessários ao
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levantamento de nossas alternativas e projeções. Como tôda atividade pioneira,
esta primeira tomada de posição, se tem a seu favor as vantagens do inusitado,
a agradável sensação que proporciona aos participantes, desbravadores de idéias
novas, leva consigo as conhecidas desvantagens de quem abre camínho; não
há uma experiência anterior em que se louvar, não há dados, nem infonnações:
caminha-se às apalpadelas.

Se não houvesse outros argumentos, essa dificuldade justifica êste Encon
tro e diz da contribuição que a ABI presta ao País.

Urge, porém, refletir mais demoradamente sôbre o problema da Informação
na indústria gráfica,

O conhecimento da economia brasileira muito se ressente, ainda, da falta de
infonnações, Com exceção de alguns raros setores, como os das indústrias au
tomobilística e do cimento, nos demais escasseiam os dados. O hábito das esta
tísticas ainda não foi adquirido por nossos empresários. As pesquisas de merca
00, os estudos de viabilidade, a modernização do parque fabril, a racionaüzação
dos métodos de trabalho e administração constituem exceção à regra da impro
visação, do empirismo, dos golpes de astúcia, dos lances de ousadia etc. Essa
situação - igualmente reveladora da ditadura do empirismo, numa fase de de
senvolvimento industrial caracterizada peja profisSionalização - é mais acen
tuada na indústria gráfica, de tôdas, aquela onde mais destacada se faz a pre
sença do amadorismo. Essa tendência - fácil de ser entendida se remontarmos
à história da tipografia no Brasil, quando o tipógrafo era, a um tempo, Mecenas,
intelectual e artesão - é também extremamente perigosa no estágio atual da
economia brasileira,

Para o embasamento dêste trabalho, os técnicos do INDOC procuraram,
numa estafante pesquisa de campo, os mais diversos órgãos, governamentais ou
não. Ao todo, foram visitados 16, e consultados os mais variados documentos
(Tabela I). Tudo isso, sem falar nas inúmeras entrevistas durante as quais ou
vimos gráficos, editôres e autoridades ligadas à área (1).

A apuração dos poucos elementos colhidos convenceu-nos da guase total
ausência de infonnação sôbre a indústria gráfico-editorial. Até onde pudemos
chegar, o problema se manifesta sob dois prismas. No primeiro caso, temos a falta
de dados, e, no segundo, a inexistência, absoluta, de circulação das poucas infor
mações disponíveis.

Afigura.se-llos dispensável examinar os prejuízos causados à atividade
editorial. Destacamos, porém, a necessidade de estabelecer um sistema de infor
mação capacitado a alimentar o setor.

(1) O autor agradece a Inestimável colaboração de quantos concorreram com Idéies
noves, sugestões e informes. As deficiências, todavia, são de SUB. inteira responsa
bilidade.
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~I Anuário Brasileiro de propag;:nda . l

I Registro de Propriedade Industrial I
I Assessor de Imprensa do Ministério da Indilstria e Comêrcio 1

1 - MINISHRIO DA INDOSTRIA E COM~RCIO

Sindicato Nacional dos Editôres de Livros
I Diretor da Imprensa Nacional I I Sindicato Nacional dos Gráficos (Ga)

Associação Brasileira da Indllstria Gráfica (S. Paulo)

I Instituto Brasileiro de Opinião Pública UBOP)

1 Biblioteca Nacional I

I Sindicato Nacional do Livro r I Sindicato dos Proprietários de Jornais e Revistas (Guanabara)
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ISindicato Nacional dos Gráficos (Guanabara) i Ministério do Trabalho (Departamento de Mão-de Obra)
~

2 - VElCUlOS BRASILEIROS DE PUBLICIDADE <Publiform) 3 - INSTITUTO BRASILEIRO DE BIBLIOGRAFIA E

DOCUMENTAÇÃO (Periódicos Brasileiros de Cultural 4 - ANUÁRIO INDUSTRIAL DA GUANABARA - g
5 - GRUPO EXECUTIVO DA INDOSTRIA DO LIVRO - 6 - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATiSTICA

~Órgãos procurados diretamente pela FGV

J órgãos aos quais nossos peSQuisadores foram encaminhados, sucessivamente. I ~
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Visando ao barateamento da informação, o sistema proposto deve ser con
cebido nos têrmos mais amplos possíveis. Não deverá ficar adstrito a um s6
aspecto do problema (o gráfico, ou o editorial), mas atuar em têrmos de glo
balidade, aplicado à indústria gráfico-editorial como um todo.

Neste sentido, cumpre estimular o interêsse dos publicitários. Qualquer que
seja a característica da publicação - especializada ou de grande público, cultu
ralou não - deve ser objeto do interêsse publicitário.

E fora de dúvida que êsse sistema de informação - por mais necessário e
urgente - será exeqüível Unicamente na medida em que resultar do esfôrço
cooperativo do grupo. O alto custo da computarização s6 será contomável pelo
editor brasileiro através de uma solução nessa ordem, de que serve de exemplo
o sistema time shnring (partilhamento do tempo) utilízado para tornar os
grandes equipamentos acessíveis aos pequenos usuários.

111 - PROBLEMAS PECULIARES À IMPRENSA ESPECIALIZADA

O têrmo imprensa especializada é genérico. Abrange, sob a mesma denomi
nação, periódicos de diversos tipos, como o Jornal dos Sports, que tem, em
média, uma tiragem diária de 120.000 exemplares, e a Revista Brasileira de Eco
nomia, da Fundação Getúlio Vargas, cuja tiragem média em 1969, foi de 3.000
exemplares, pois é dirigida a um público bastante reduzido. Faz-se mister, por·
tanto, dividir a imprensa especializada em dois grupos principais: um, cujas
publicações têm menor tiragem, e I>ão as de cunho nitidamente cultural, ou as
editadas por órgãos governamentais, essas destinadas à promoção do poder
público, como as revistas das companhias de economia mista - Petrobrás,
Siderúrgica Nacional - e as ministeriais, como a Revista dos Transportes; outro,
<:ujas publicações são consideradas veículos de publicidade, por apresentarem
grandes tiragens e se destinarem ao chamado grande público.

::E: impraticável o levantamento do primeiro grupo. A dificuldade resulta do
número excessivo de títulos, da variedade de assuntos a que se dedicam, da
irregularidade na circulação, da divulgação restrita e distribuição a um pú·
blico fragmentado, além de estarem espalhadas por todo o País. Embora cons·
tituam um complexo desordenado, são as que mais fazem jus à assistência gover
namental pelo inestimável trabalho de difusâo da cultura que realizam. Seria
interessante, como desdobramento dêste primeiro Encontro, promovermos um
debate específico sóbre o setor cultural do periodismo especializado, tendo em
vista a necessidade premente de fazermos algo para dinamizá-lo.

As dificuldades, visando à simples catalogação dos periódicos, resultam da
falta, até mesmo do contr6le de sua existência. A multipliCidade de órgãos
atuando na área impossibilita que qualquer um dêles possa prestar as infor-
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mações necessárias. Dispomos, normalmente, de dados imprecisos e conflitantes.
Através das autoridades alfandegárias, ° Ministério da Fazenda controla o
consumo de papel e, portanto, o número de periódicos e respectivas tiragens;
o Ministério do Trabalho, a habilitação de seus diretores; o Ministério da In·
dústria e do Comércio, a propriedade do título; o ~inistério da Educação e Cul
tura, através da Biblioteca Nacional, deveria registrar a circulação; o Cart6rio de
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o registro da marca e da firma etc. Ao con
sultar separadamente essas organizações, verificamos que suas informações se
contradizem.

As Bibliotecas Nacionais são, em todo o mundo, por lei, os depositários da
produção literária do País. No Brasil, a missão é obstaculizada por um múltiplo
problema: a desobediência dos editôres, que a levam a um registro falho e
incompleto, e a clássica ausência de recursos que dificulta a publicação dos títu
los registrados. Para que se tenha uma idéia do problema, basta lembrar que o
último Boletim Bibliográfico publicado pela Biblioteca Nacional data de 1964.
Cinco anos depois, está evidentemente superado, reduzido a documento para
simples referência histórica.

Apesar de tôdas as dificuldades mencionadas, êsse Boletim, que reúne indis
tintamente jornais, revistas (especializadas ou não), boletins, anais etc., revelava
a existência, àquela época, de 1.401 títulos. Já em 1968, o IBBD publicava uma
listagem dos periódicos brasileiros que considera de cultura. Apesar da restri
ção (periódicas de cultura), o IBBD catalogou cêrca de 2.028 títulosl

A imprensa especializada de caráter cultural precisa organizar-se urgente
mente para sobreviver.

As publicações do segundo grupo, com sua vida editorial mais ou menos as
segurada pela programação publicitária, são de mais fácil catalogação. Mesmo
assim, não há uniformidade nas informações. Pesquisa de responsabilidade do
Sindicato Nacional dos Editôres de Livros, divulgada êste ano, declara a exis
tência, em 1966, no eixo Rio-São Paulo, de 520 periódicos, responsáveis por
uma tiragem global de 185 .113.500 exemplares. Os periódicos não são es
pecificados por assunto, englobando a cifra tôda a sorte de publicações. Por
seu turno, o Anuário Brasileiro de Propaganda, relativo ao período 1968/69,
e Veículos Brasileiros de Publicidade, 4\'0 edição, cadastram um total de <L157
publicações peri6dicas consideradas por êles como veículos publicitários. A
rubrica revistas especializadas está subclassificada segundo o as.s.unto, em:

a) economia, finanças, legislação (28 títulos);
b) propaganda, vendas (9 títulos);
c) rurais (agricultura e pecuária) (35 tí.tulos);
d) medicina, odontologia, veterinária (42 títulos);
e) industriais (12 titulos);
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f) alimentos e bebidas (5 títulos);
g) eletricidade, eletrônica (10 títulos);
h) panificação, pesca (4 títulos);
i) plásticos, química (5 títulos);

i) transportes (15_ títulos);
k) indústrias diversas (15 títulos);
1) policiais, mistério (11 títulos);

m) esporte (7 títulos);
n) fotografia, ótica (2 títulos);
o) programas de teatro (2 títulos);
p) religiosas (10 títulos);
q) turismo (9 títulos); e

r) diversas, onde há revistas como Almanaque do Pensamento, Brasil
Rotário, Conselheiro Conjugal etc., num total de 36 títulos.

Não incluímos as Listas Telefônicas, também relacionadas pelo A1wário.
Além de não considerannos essa publicação como integrada no espírito da im
prensa especializada, sua presença, com tiragem anual de 4 milhões de exem
plares, deturparia a informação. Ao todo, essas 257 publicações perfazem
aproximadamente 3,596.584 exemplares. Não constam da relação as revistas
femininas, catalogadas em separado. Em número de 39 títulos, desde revistas
de modas e fotonovelas, têm uma circulação global de 4.800.000 exemplares.
Na categoria jornais, temos: o Jornal dos Municípios Brasileiros, mensal, com
25.000 exemplares; o Jornal dos Sports e a Gazeta Esportiva, diários, com uma
média de 120.000 exemplares por edição; o Diário do Comércio, da Associação
Comercial de São Paulo, com 15.000 exemplares, e O Diário do Comércio e In
dústria, com 39.000. Reunindo todos os títulos, teríamos uma tiragem global,
por edição, de 8.595.584 exemplares. ~sses dados, no entanto, devem ser re
cebidos com reserva. O número de títulos não corresponde à realidade e as ti
ragens estão supervalorizadas. Das nove revistas editadas pela Fundação Getúlio
Vargas, por exemplo, apenas duas foram registradas, o que nos faz supor a ocor
rência de igual omissão respeitante a outras editôras. Ademais, é hábito dos edí
tôres inflar as tiragens de suas publicações. O pesquisador experiente leva em
conta êsse fato na análise da amostragem, principalmente quando, como no pre
sente caso, os dados são fornecidos a órgãos destinados à programação publici
tária, pois, como sabemos, há uma relação direta entre as tiragens e a publici~

dade.

A periodicidade dessas publicações varia desde a diária à anual, havendo
nítida predominância na periodicidade mensal, responsável, segundo dados de
1966, por 69,8% dos títulos e 49,3% dos exemplares (Tabela II), sendo o processo
offset o mais usado na impressão, com 50,8% dos periódicos (Tabela 111).
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TABELA II

PERlODICOS - Distribuição Percentual S6bre Títulos e Exemplares

DIS'l'I\IB. PERCENTUAL SÔB1\E

PERIODICIDADE

Títulos Exemplares

Semanal •••••• 4 • t ••• 4 ..................... ~ •• 1,2 34,8

Quinzenal ....... 4 ••••••••• 4 ................ r' 2,1 12,4

Mensal .............. t •••• ••• •• 4 ••• + •••••••••• 69,8 49,3

Bimestral ........................ ~ .. ~ ....... 3,8 1,1

Trimestral . ~ ........ ~ ......... ~ ... ~ ....... 8,1 1,5

Semestral •••••••• ~ •• ~.~~ •••• ~ ••••••• r ••••• 2,5 0,1

Anual • J •••••••• 1 L'~ •••••• ~~ •• ~ Ir ••••• • ~ ••• 12,5 0,8

Total ••••••••••• ~ • ~ ••• ~ •••••••• r + ••••••••• I 100,0% I 100,0%

NOTAS: 1) 520 titulas = 100,0%
184.113.500 exemplares = 100,0%

2) A quanttdade de exemplares re!ere-5e à produção de 1 (um)
ano.

TABELA 111

PROCESSOS DE IMPRESsÃO

Distribuição Percentual Sóbre ExempÚlres Impressos
-

DISTIUB. PERCENTUAL SÓBRE
EXEM:PLARES

PROCESSOS TITILIZADOS

ILivros Periódicos

Tipografia .......... ~ •.. 4•.••... ~ .••..• 4. ~ . 46,8 21,5
Offset •.••.• 4···.····.~~·4.·4.. ~.~~ ....•.. 52,9 50,8
Rotogravura ..•..... ~ . 4~ .. ~ 4..• 4.•.. ~ ...... - 27,6
SIespecificação •• t.~ .~~. ~.4 .. ~ ....•.. ~ .~~ .. 0,3 -
Total ·...... ·.. ·· .. ·.. ·....·.. ·.. ·· .. ·····1 100,0% I 100,0$

NOTAS: 1) 47.169.466 livros = 100,0%

2) 184.113.500 livros = 100,0%
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A imprensa especializada de pequeno e médio porte se depara com três
problemas angustiantes: o custo da produção gráfica, os prazos permanente
mente não cumpridos e as dificuldades de comercialização. Salvo as revistas de
grande púbIico, que têm maiores tiragens e parque gráfico próprio, as demais,
em geral, de porte médio para baixo, são pressionadas pelo elevado custo da
produção gráfica, que determina o alto preço das vendas de exemplar avulso. Daí
ter-se, por exemplo, em 1967, mais da metade dos periódicos (52,3$) impressos
em uma ror, com um aumento de apenas 20,1$ na impressão a côres sôbre o
período de 1962 a 1966. A redução de côres, como sabemos, importa em impres
são mais rápida e, fundamentalmente, custos inferiores.

O prazo, problema básico para quem não dispõe de gráfica própria, resul
ta, freqüentemente, em grandes prejuízos. As gráfícas recebem encomendas ací
ma de sua capacidade de atendimento. Como trabalham, em geral, sem progra
mação e escala de prioridades, não cumprem os prazos, acarretando atraso na
circulação. Pesquisa desenvolvida em 1967 na área Rio-S. Paulo, revelou a
grande preocupação dos editôres com relação ao prazo, que tem de ser inflexível
para se evitar a caducidade dos periódicos. O prazo de entrega e a qualidade
do serviço representavam 61,2% dos motivos que levavam à escolha de uma grá
fica. Os editôres de periódicos, em sua larga maioria, declararam que não utiliza
riam serviços gráficos de outras cidades, evidenciando, assim, a preocupação
pelo contrôle da produção gráfica. Dessa forma, as agências e os corretores pre
terem anunciar nas revistas de interêsse geral a faze-lo nas especializadas 
apesar do custo do em/página das primeiras ser bem mais elevado. Além de
terem garantida uma circulação regular, dentro do prazo estabelecido, atingem
um público muito maior, bem que não seja diretamente interessado no produto
oferecido e não constitua um comprador potencial. Para o atraso muito contri
bui, ainda, o amadorismo reinante nas redações e o mau hábito, talvez resultan
te das dificuldades financeiras, de não remunerar o trabalho intelectuaL Normal~

mente, os autores devem ficar agradecidos por verem seus trabalhos publicados,
única forma de fugirem ao ineditismo. A produção não-remuneraaa, todavia,
retira do editor tôda a possibilidade de exigir pontualidade dos colaboradores,
para manter um cronograma de produção. Poucas são as redações que trabalham
mediante programação, contra a qual se insurgem gráficos e colaboradores.

A Fundação Getúlio Vargas, por exemplo - que edita nove revistas e um
informativo de circulação interna e oferece uma média de 46 livros anuais e
grande número de folhetos, prospectos etc., trabalhando com as melhores grá
ficas do País, com sede na Guanabara - tentou estabelecer um cronograma co
num de funcionamento para seus setores gráfico e editorial, a fim de que as
fases da produção pudessem ser previstas e planejadas. Passamos todo este ano
de 1969 tentando realizá-lo, mas as dificuldades surgidas foram tantas que
desistimos.

Outro problema igualmente crucial é o da comercialização do periódico.
Mais da metade - cifra otimista - das publicações periódicas brasileiras trans
forma-se em encalhe, por fÔrça de sua má circulação. As revistas de porte médio
são vítimas de um cIrculo vicioso: não são distribuídas porque têm tiragens
pequenas; têm tiragens pequenas porque não são distribuídas. O custo de um
sistema de distribuição eficiente, sobretudo de revistas, que pressupõe uma
rêde nacional de agentes e a necessidade de colocação em bancas, é alto demais
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para justificar sua montagem. Por outro lado, as grandes distribuidoras de jor·
nais e revistas exigem uma cota mínima de tiragem. As publicações que não
atingem êsse limite (5.000 exemplares), se não contarem com uma rêde de
agentes própria, estão condenadas ao encalhe. No Rio de Janeiro, por exemplo,
em 1966, 46,1% dos periódicos chegavam ao leitor por meio de distribuidores e
em São Paulo, na mesma época, 25,1%. Há, ainda, as altas taxas cobradas e as
despesas com o excedente da distribuição, que é perdido, pois as bancas de·
volvem apenas suas capas. O custo de uma rêde distribuidora, seja de assinaturas
ou de periódicos em bancas, é tão elevado e com problemas operacionais de tal
ordem que a Fundação Getúlio Vargas, onde funcionava há vários anos um
sistema para distribuição de periódicos, concluiu que seria mais econômico en
tregar êsse serviço a uma emprêsa especializada. As pequenas revistas, que
constituem a grande maioria, resta o reembôlso postal. Sua eficiência, entretanto,
está na razão direta do endereçário de que disponham. Só as companhias mais
importantes possuem um grande número de enderêços de leitores-assinantes
em potencial. Além do problema do enderêço para utilização da mala direta, há
os custos do reembôlso, as despesas com expediente, prospectos e correio, e os
riscos de devolução da mercaaoria não retirada nos prazos estabelecidos. As
compras pelo reembôlso são ainda dificultadas pela impossibilidade de utiliza·
ção, no Brasil, da remessa de dinheiro em espécie, acrescendo a mala direta
de custos adicionais e incômodos para o cliente, que se vê obrigado à remessa
de vale postal ou cheque nominativo visado. Outro fator negativo é a demora
de atendimento - o tempo decorrido entre o recebimento do pedido e a chegada
da encomenda ao destino. Isso desestimula sua utilização pelo grande público e
acarreta ao editor a inconveniência da demora, por parte da Emprêsa Brasileira
de Correios e Telégrafos, em prestar contas do dinheiro recebido, reduzindo
ainda mais sua já pequena margem de lucro. Faz-se necessário o estabelecimento
de um sistema de cooperação que reúna editôres e gráficos, de forma a englo
bar todos os aspectos da produção editorial. Essa cooperação visaria à solução
dos problemas presentes e ao planejamento de sua evolução. Nem editôres nem
gráficos dispõem, por exemplo, de dados que possibilitem o dimensionamento
da disponibilidade gráfico-editorial da imprensa, especializada ou não. A essa
cooperação devem-se associar, obviamente, os publicitários. Não é lícito conde
nar as revistas especializadas à inanição publicitária devido a suas tiragens re·
ouzidas, já que são determinadas pela ausência de publicidade, única forma
de garantir, afora o sempre perigoso financiamento das edições, a sobrevivência
financeira. Jt preciso pôr fim ao tabu de que apenas as revistas destinadas ao
grande público, não especializadas, são veículos publicitários. As revistas es·
pecializadas, por fôrça mesmo dessa especialização, podem e devem ser pro
gramadas com sucesso publicitário. Sua especialização determina ig:.laImente a
~eleção do cliente, em geral de alto poder aquisitivo. Qual a vantagem, por
exemplo, de anunciar um computador eletrônico numa revista que, embora de
grande tiragem, destina-se a um público sem poder aquisitivo ou sem interêsse
na área? Jt evidente que uma revista especializada em administração de emprê
sas, ou em comunicações, terá um público muito menor, mas, por certo. quali
tativamente preparado para consumir o produto anunciado.

Desconhecemos a existência de um organismo que congregue o periodismo
especializado. Esperamos que sua criação seja um dos frutos dêsse Encontro.
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Ma$ não deve ser esquecida, nessa associação, a especiosidade do periodismo
cultural.

A criação de tal organismo, na ausência do Sindicato Nacional dos Editôres
de Livros, entidade restrita à área privada e preocupada precipuamente com a
produção de livros, e na impossibilidade de o Instituto Nacional do Livro ou
qualquer outro organismo governamental arcar com o encargo, poderia muito
bem receber o patrocínio da Fundação Getúlio Vargas. De uma forma ou de
outra, essa futura entidade deveria abranger a editoração e comercialização não
só de livros, mas, por igual, de periódicos e, eventualmente, de audiovisuais.

Medidas que poderiam solucionar, em parte, alguns dos problemas de tais
periódicos, seriam a redução de títulos repetitivos e a extinção de publicações
de circulação irregular. Mesmo que essas providências não possam ser tomadas
de imediato, é necessário que haia ao menos um Encontro de todos os editôres
para o estabelecimento de um sistema de cooperação, com a instalação e ma
nutenção de serviços comuns, inclusive de propaganda e divulgação. Sem me
didas desta ordem, que podem resultar até na instalação de um parque gráfico
explorável pelo sistema de condomínio, grande parte das revistas culturais do
PaÍS estará condenada a deixar de circular.

Um dos problemas de maior atualidade a ser enfrentado pela associação que
surgir é o do número de periódicos. Talvez as dificuldades de sobrevivência
tenham, em parte, suas raízes no número de títulos repetitivos. Ora, essas publi
cações ficam girando em tômo do mesmo público, de leitores e colaboradores. O
número excessivo de títulos contribui para o esgotamento, tanto dos leitores como
dos colaboradores. Em todo o mundo, verifica~se tendência para a redução dos
títulos em benefício do aumento das tiragens e da melhoria de conteúdo.

Talvez a cooperação entre os diversos editôres e, em um estágio mais avan
çado, entre os gráficos, possibilite à indústria gráfico-editOrial enfrentar um de
!>eus maiores problemas - as limitações de nosso idioma. Além de possuirmos
um baixo índice de população intelectualizada, que constitui o mercado inter
no, nossas tiragens são mais reduzidas ainda pelas limitações que a língua
portuguêsa apresenta em têrmos de mercado externo. Enquanto as publicações
francesas, inglêsas e espanholas são editadas pràtícamente para o mundo inteiro,
inclusive para o Brasil, possibilitando grandes tiragens, certeza de lucro e baixo
custo unitário, as publicações brasileiras limitam-se ao nosso pequeno público.
Daí as tiragens insignificantes e O custo relativamente alto da produção gráfica
em nosso País. São desconhecidos os números referentes às tiragens de peri6
dicas. Os dados sôbre a produção de livros, divulgados pela ONU, no entanto,
servem de referência. Ao passo que, no ano de 1963, a União Soviética editou
78.000 títulos, a China 50.000, os Estados Unidos 28.000, o Reino Unido (in
clusive a Irlanda do Norte) 26.000, a República Federal Alemã 25.000 e o
Japão 24.049, o Brasil, com 95 milhões de habitantes, limitou-se a 5.133 títulos,
menos do que países como a Iugoslávia, Turquia, Ruanda, Portugal, Polônia,
Alemanha Oriental, Tcheco-Eslováquia, França, 1ndia e Países Baixos, supe
rando apenas países como Venezuela, Cuba, Iraque etc. C")

(2) Ct, Escarpit, Robert. - La Revolució11 del Libro, Alianzll. Editorial, UNESCO, Madri.
1.- 00., 1968, p. 64 e segs.
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Segundo Robert Escarpit (8), para a produção mundial de 380 mil titulos
em 1964, 69 mil foram destinados ao bloco inglês, 39 mil ao alemão, 28 mil ao
espanhol e 18 mil ao francês. O restante distribuiu-se por tôdas as demais línguas
e dialetos. O número de leitores classificados por línguas mostra a situação
precária do português, superado inclusive pelo holandês, além do inglês, chinês,
russo, espanhol, alemão, japonês, francês e italiano. O insignificante consumo de
papel destinado à imprensa especializada diz bem do volume de nossas tiragens.
Respondendo por 3% do consumo mundial, a América Latina se acha em situação
vantajosa apenas com referência à Africa e Oceania (Ui), ficando em posição
muito inferior à América de língua in,e;lêsa (43,2%), à Europa (36,1%) e à Asia
que, apesar de suas áreas subdesenvOlvidas, atin~e a cota de 15%. A posição
brasileira nesse contexto, mesmo no âmbito da America Latina, é ainda bastante
crítica, em virtude da predominância das edições em língua espanhola.

As deficiências do português como instrumento de divulgação cultural de
vem ser encaradas sob dois aspectos distintos, o interno e o externo. No plano
interno toma-se urgente a alfabetização e o desenvolvimento de elites culturais,
tarefa de alta envergadura, cuja realização é da alçada governamental. Aos perió~

dicas especializados, como veículos de circulação cultural, cumpre, apenas,
promover e estimular iniciativas nesse sentido. No plano externo, entretanto,
as providências mais imediatas estão ao nOsso alcance. Referimo-nos aos exem
plos oferecidos pelo periodismo no Japão, Alemanha e Israel, que editam e fazem
circular internacionalmente revistas em inglês - inegàvelmente a língua inter·
nacional de nossos dias - conseguindo, com isso, transmitir sua cultura ao
mundo. A essa atividade, que visa ao exterior, corresponde outra, em sentido
inverso, de importância cultural talvez maior, consistente em traduzir para o
idioma nacional o que é editado no estrangeiro. tsse fluxo e refluxo da informa
ção permite difundir nossos conhecimentos próprios e transmitir aos brasileiros
o conhecimento alheio, contribuindo para a concretização do sonho de nosso
século: a desnacionalização da cultura, tomada acessível e útil a todos os povos
<lo mundo. Infelizmente, estamos ainda bastante atrasados em muitos aspectos.
Poucos são os esforços que visam à difusão internacional de nossa cultura. Deve
se isso a seu nível de desenvolvimento que, com exceção de alguns itens, pouco
de nôvo tem a oferecer à cultura européia e norte·americana, bem como ao es·
tágio ainda incipiente do periodismo especializado nacional.

A FGV, com todo o seu background técnico-cultural, só se atreve, até esta
data, a urna edição em inglês, versão internacional de Con;untura Econtlmica.
Só a vocação do j)ioneirismo mantém essa edição internacional, que enfrenta
as maiores dificuldades e não dispõe de ajuda para sobrevivência. Deve-se escla·
recer que é a única publicação brasileira à disposição do meio econômico inter
nacional. Baseados em nossas dificuldades próprias, avaliamos as dificuldades
que impedem o surgimento de outras edições semelhantes. Daí sugerirmos que
o Govêmo, através de seus organismos competentes - o Ministério das Rela
ções Exteriores à frente - estimule e apóie as nossas publicações existentes,
levando ao aparecimento de outras. As universidades brasileiras, especialmente
as federais, poderiam, também desempenhando o papel de centros difusores da

(3) Ob. cit., p. 70.
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cultura brasileira, tomar a si êsse encargo, enquanto outras entidades, como o
Instituto Brasileiro do Café, a Associação Nacional dos Exportadores de Produ
tos Industrializados, a Petrobrás e outras emprêsas de economia mista, inclusive
com proveito próprio, se encarregariam de subsidiá-las, garantido-lhes a so
brevivência.

Ao considerarmos as difk'uldades apresentadas pelas publicações internacio
nais, não devemos esquecer, contudo, as perspectivas de mercado oferecidas
pelos países latino-americanos. Estamos mais ligados política e culturalmente
n Paris e Washington do que a Buenos Aires e Montevidéu, por exemplo, vi·
zinhos que partilham conosco o mesmo atraso e os mesmos problemas.

As possibilidades comerciais abertas pela Associação Latino-Americana de
Livre Comércio devem atingir tanto a indústria gráfica como a atividade edi
torial, graças à eliminação das barreiras alfandegárias e, também, em seqüência
às facilidades de difusão cultural decorrentes. Através da ALALC, a indústria
gráfica brasileira pode conquistar o necessário mercado no exterior, dentro do
Continente, através da exportação de livros e periódicos, sem óbice das tarifas
aduaneiras. :e preciso não perder de vista tais possibilidades, porquanto alguns
frutos já estão sendo colhidos pela indústria nacional, que exporta trabalhos e
ganha concorrências até mesmo no México. Desconhecemos, todavia, o que
nesse sentido esteja sendo feito pela indústria editorial, especialmente quanto
à circulação de nossos periódicos na comunidade Iatino·americana e, redpro
c.:amente, à facilidade que deveremos propiciar à circulação, no Brasil, das pu~

blicaçães dos demais países do Continente.

No setor de traduções, verificou-se amplo avanço nos últimos anos, dificul~

tado somente pelo alto custo dos direitos autorais. Muitas vêzes a transcrição de
determinado artigo, a tradução de um estudo etc., tomam-se inviáveis diante
dos direitos cobrados. Além de originàriamente caros, tomam-se, as mais das
vêzes, inacessíveis ao editor médio brasileiro em vista da desvalorização de
nossa moeda. As publicações especializadas, particulannente as culturais, são
as que mais sofrem com isso. Suas tiragens, em geral reduzidas, não proporcío
nam os recursos suficíentes para a publicação, em português e no Brasil, de um
original estrangeiro. Assim, é mais fácil a um magazine, por exemplo, publicar
as memórias de Svetlana Stalin do que a Revista Brasileira de Economia editar
um inédito de Herman Kahn.

Para ter-se uma idéia aproximada da importância dêsse problema, para nossa
economia e a difusão da cultura, basta consultar dados recentes do Banco Cen~

traI. Segundo revela a Divisão de Balanço de Pagamentos do seu Departamento
Econômico, o Brasil remeteu para o Exterior, como direitos autorais, em 1968,
2.163 mil dólares. No primeiro semestre dêste ano a evasão de divisas já atingiu
a 1.225 mil dólares (Tabela IV). Enquanto isso, no mesmo ano de 1968, a Bi~

blioteca do Congresso Americano, das taxas enviadas para o Departamento de
Copyright dos EUA, para registro de copyright, averiguação e serviços afins,
depositou no Tesouro americano 8.902.000 dólares.



TABELA IV

DIREITOs AUTORAIS - DESPESAS

1960/1Q sem./1969 Em mílhares de Miares

PAÍSES I 1960 1961 1962 I 1963 I 1964 1965 I 1966 1961 I 1968 I 1969
1.0 sem.

1 - Alemanha Ocidental ........ 75 8 3 7 7 1 7 8 37 65
2 - Alemanha Orientai ......... - - - - - - - - 1 -
3 - Argentina ................... 5 12 'l 25 11 5 .. 5 9 5
4 - Austria ..................... I 1 1 - - - - 1 2 -
5 - Bélgica ..................... 3 2 (l 1 - - 1 .2 4 8
6 - Canadá ..................... - 9 - - - - - - - -
7 - Chile • + •••• ~ ~ •• r • ~ ~ ••••••• + • - - - - - - - - 1 -
8 .- Dinamarca .................. 1 - - - - - 1 - - -
9 - Espanha .................... f> 23 22 1 5 1 12 7 13 10

10 - Estados Unidos .............. 388 504 131 139 220 1&4 311 525 916 195
11 - França ...................... 54 43 24 55 39 43 91 97 193 tn
12 - 1ndias Britânicas ............ - - - 1 - - - - - -
13 - Israel ....................... - - - - - - 2 - 1 -
14 - Itália ....................... 21 30 45 70 50 22 22 77 92 49
15 - Japão ....................... - 30 173 - - 1 .2 8 6 ..
16 - Llbéria (O) .................. - - - - - - S7 183 484 349
17 - México • , •• + •••••••• ~ , ••• + + , 7 3 2 19 - 1 5 1 5 2
18 - Noruega. .................... 1 - - - - - - - - -
19 - Pa1ses BaIXos ............... - ~ - - - 1 1 13 52 285
20 - Portugal .................... I> 5 - Ó 3 1 1 1 10 2
21 - Reino UnIdo ................ 33 10 11 14 '/ 16 68 2l)4 2'11 105
22 - Suécia ...................... I - - - - 2 1 .2 1 -
23 - Su1ça ....................... 22 21 .. 2 ~ 10 16 25 48 49
24 - Uruguai .................... 26 10 - - - - - 5 16 -
25 - União Soviética ............. ~ - - - - - - - 1 -
26 - Venezuela ................... - - - - 1 - - - - -

Total ........................ I 649 '711 I 424 I 349 I 345
1

248 I 592 I 1.165 I 2.163 I 1.225

Fonte' Departamento EconOmlco dO BANCO CSNTRA!. DO BRA8IL (ESt8tl5Uca. Nacional daa
Operaç6e$ de Câmbio).

(O) ()li d.1reitoe autorais Creditados à conta da Libérla defltlnanHI(l et'etiVll.ll1ente &08 EUA.
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f; evidente que essa situação deve ser modificada. A UNESCO, permanen
temente preocupada com os problemas da culhrra nos países subdesenvolvidos,
vem insistindo, há algum tempo, junto aos desenvolvidos, para que seja
estabelecida uma política de direitos autorais que, em vez de impedir, facilite
o acesso dos subdesenvolvidos à cultura e aos avanços da ciência e da técnica.
A discussão vai desde a redução no pagamento dos direitos, à sua total abolição,
a exemplo do que fazem, entre outros, o Japão e os países socialistas. Entre
uma tendência e outra, há alternativas conciliatórias, das quais destacamos o
pagamento, pelo govêrno, dos direitos autorais. °Govêrno brasileiro poderia to
mar a iniciativa nesse sentido, através de convênios com instituições internacio
nais; por um lado, pagando à editôra particular estrangeira os direitos autorais,
em benefício do editor brasileiro, possibilitando, assim, a difusão cultural im
prescindível ao nosso desenvolvimento; por outro, obtendo do govêrno estrangei
ro - interessado na divulgação da sua cultura - o pagamento daqueles direitos.
No Brasil existem convênios mais ou menos nesse sentido com, entre outros,
editôras americanas e francesas. Todos apresentam, contudo, o inconveniente
de que a matéria a ser traduzida é sempre escolhida pelo cessionante e não
pelo editor brasileiro. No que diz respeito às publicações latino-americanas
escritas em espanhol, essas dificuldades podem ser superadas pela nossa facili
dade de ler êsse idioma. Com um pouco de persistência, é possível lograr o
mesmo do público de língua espanhola.

Recurso intermediário, mas de alto alcance, é a introdução de um resumo
em língua estrangeira, o inglês de preferência, ao fim de cada estudo ou artigo
de nossas revistas especializadas. :esses resumos, além de possibilitarem maior
difusão à revista abrem caminho à indexação pelas bibliografias internacionais.
Uma revista brasileira, sem resumo em língua internacional, dificilmente será
indexada. A ausência da indexação implica no esvaziamento da informação,
que fica adstrita ao território nacíonal. Se inde~do, o artigo terá sobrevivência
garantida, pois, levado às bibliotecas especializadas e aos institutos de pcs·
quisa, poderá ser consultado e, muitas vêzes, citado ou transcrito. A moderna
pesquisa baseia-se nesses índices, que constituem instrumento precioso de di
fusão cultural. Não podemos ficar à margem dêsse processo, razão por que nossos
periódicos, principalmente os especializados de cunho científico, devem procurar
~nquadrar-se nas normas recomendadas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas. Neste ano de 1009, o INDOC iniciou a normalização das publicações
periódicas da FGV, atendendo a êsses requisitos. Devo dizer que os resultados,
compreendidos os de divulgação internacional, têm sido mais e mais satisfatórios.

IV - TENDr:NCIAS DA INDúSTRIA GRÁFICA

Registra-se no setor certa tendência, provocada pelos grandes empresários,
de renovar os equipamentos através da introdução da composição fria e do
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maior uso da impressão offset. Em alguns casos, cogita-se mesmo da utilização
de computadores eletrônicos. O desejo de modernização é mais efetivo nas in
dústrias de porte médio - obrigadas pela concorrência de poderosos estabele
cimentos - e nas indústrias de grande porte, ameaçadas, entre outros fatôres,
pela presença, no mercado, de emprêsas estrangeiras. Essa ameaça se faz mais
pr6xima com relação aos países membros da ALALC - Associação Latino
Americana de Livre Comércio - beneficiados pela supressão de barreiras alfan
degárias. Entre êsses países incluem-se a Argentina e o México, que têm exce
lentes parques gráficos. Paralelamente a esta ameaça, há o convênio cultural
Brasil-Portugal, que permite a livre importação de publicações em português
desde que impressas em Portugal. A ameaça, no caso, decorre da recente compra
e reaparelhamento da Gráfica Bertrand pelo grupo Time-Life. Nossas gráficas
passaram, assim, a ser ameaçadas pela concorrência da indústria internacional,
pois não dispõem de condições técnicas para resistir.

Além dêsses fatôres, deve considerar-se a característica dos oligopólios de
acompanhar as grandes emprêsas e a indústria em geral em seu avanço técno·
lógico. Não há exagêro em afirmarmos a tendência modernizante da indústria
brasileira. Verificou-se, em pesquisa de 1967, que 50,1% das emprêsas do eixo
Rio-São Paulo, representando 73% do capital global, tinham planos de expan
são. Nestas, 30,5% eram destinados à aquisição de máquinas; 7,6% à construção
de prédios pr6prios, ampliações ou mudança de local; e 12% à compra de má
quinas e ampliações da área industrial.

Essa modernização, todavia, traz alguns equívocos e perigos. A atualização
do parque gráfico e sua automação, com a conseqüente diminuição da mão-.de
obra empregada e a introdução de processos mais rápidos de produção, não
têm, ainda, provocado o barateamento do produto. O alto custo do equipamento
e sua rápida obsolescência, o preço do material utilizado, constituído por insu
mos caríssimos de procedência estrangeira, e a falta de mão-de-obra especiali
zada impedem que a racionalização, pelo menos em têrmos contábeis, torne o
produto mais barato. A solução empregada, inclusive com êxito, tem sido di
luir o custo em grandes tiragens e mascarar os preços, estabelecendo-os em
função das instalações gráficas. Trata-se do binÔmio produtividade-rentabilidade,
ou seja, a rentabilidade derivada da produção rápida. Há, por exemplo, uma
equivalência de certa forma paradoxal entre o tamanho do parque gráfico e
seus preços. As gráficas que dispõem de maior área industrial, de máquinas
melhores e mais modernas, de processos de composição e impressão mais rápi
dos, são as de serviço mais caro. Indicaria isso a existência de um custo opera
cional mais alto e, portanto, denunciador de problemas de gerência? (")

(4) Pelos dados de que dispomos, o custo da composição fria (fotocomposltora) é 70%
(setenta por cento) inferior ao custo da composição quente (llnotiplaJ. O preço do
serviço (preço da composição a ser cobrado pela gráfica ao cliente), todavia, será
bastante superior ao atual da composição quente. Explicação: o alto custo do equi
pamento e a necessidade de sua amortização. Uma conclusão: a implantação da
nova maquinaria far-se-á às custas da tnd\lstria editorIal.
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Em têrmos gerais, podemos afinnar que a principal característica do proces
so tecnológico contemporâneo está, simultâneamente, na rápida sucessão de in
ventos e na sua aplicação imediata. l!. bastante reduzido o período que vai da
concepção teórica ao emprego do nôvo processo, ou da nova máquina. Os mo
delos se sucedem com ritmo veloz, em razão dos impulsos naturais da sociedade
de consumo. Daí a vida curta da máquina e sua rápida obsolescência. Isto divide
em duas fases distintas o parque gráfico brasileiro. Quando foi montado, tinha
a longevidade como perspectiva. Hoje, os que se renovam de maneira adequa
da têm que pensar em têrmos diferentes. Um dos argumentos mais importantes
na escolha de determinada máquina era a garantia de uso pelo maior prazo
possível. Essa a razão da existencia, ainda hoje, de prelos centenários. Atual
mente, quando uma nova máquina é introduzida no mercado, outro modêlo
mais aperfeiçoado já está sendo planejado. Há entre êles espaço médio de 2 anos.
Por exemplo, o comprador da máquina n!) 3 terá de substituí-Ia dentro de poucos
anos. Seu concorrente, que ainda está com a máquina n9 2, ao renovar seu equi
pamento, comprará a máquina que está sendo oferecida no mercado, a n9 4.
Se o possuidor da máquina n!) 3 conservá-la terá os custos encarecidos em rela
ção ao concorrente. A melhor solução é adquirir a máquina da 5\1 geração Ou da
4~, na pior das hipóteses. Se isso não ocorrer, estará condenado a enfrentar sérios
prejuízos: à obsolescência de scu parque e ao encarecimento do custo operacio
nal, que tomará seus preços incompetitivos, somar-se-á a substituição de peças.
A manutenção das máquinas será difícil A fabricação de novos modelos em série
dificulta o fornecimento de peças para os modelos anteriores, ou por motivos
de ordem técnica ou para forçar o reequipamento, e conseqüentemente, a colo
cação de novas máquinas.

l!: evidente que êsse quadro é menos grave nos países de know-how elevado.
Ao importar tecnologia, estamos importando a tecnologia de áreas desenvolvi
àas adequadas às necessidades de uma economia também desenvolvida. No
Brasil seria mais econômico utilizar as máquinas por um período mais longo.
pois. apesar de sua obsolescência em têrmos internacionais, continuam e con·
tinuariam econômicas nos padrões restritos da economia nacional.

Entretanto, é preciso que se encare a automação com realismo, ou seja, evi
tar a tendência de tôda cstereotipação: aceitar a inovação por si mesma, sem
julgamento ou análise. As razões fundamentais que justificam e impõem a
automação estão ligadas aos custos operacionais. Nos países desenvolvidos, é
uma imposição econômica, decorrente de razões fàcihnente identificáveis. Nesses
países, dentre os fatôres da produção, o trabalho se destaca como o de remune
ração mais alta. A mão-de-obra empregada é paga mediante salários elevados.
Por outro lado, o segundo fatór da produção, o capital, se apresenta acentua
damente módico. Havendo perfeita circulação da riqueza nacional, a oferta de
capital é superior ao custo, tomando, para usarmos uma linguagem trivial, o
dinheiro lJamto. Por fôrça dêste esquema, torna-se mais rendoso o investimento
em máquinas sofisticadas e caras, gue empregam, porém, um mínimo de mão
de-obra. Nos países subdesenvolvidos o processo é inverso. Enquanto escasseia
o dinheiro, encarecendo o capital, o atraso econômico eleva o número de de
sempregados, o que, segundo a lei da oferta e da procura, traduz-se em mão
de-obra fácil e barata. Não nos esqueçamos, ainda, que o dinheiro caro deverá
ser cambiado - a moeda fraca trocada pela forte - pois os equipamentos são
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importados, em uma razão de 70%. Dê qll:llquer forma, é fora de dúvida: o
que se ·Iem feito no Brasil em têrmos de modernização c automação não corres.
;1onde-, absolutamente, ao custo operacional das cmpri"sas, <pIe (;ontim.:am traha
Ihando a preços élcvados. A justificativa llllilnime l'esidc no alto custo da ma
[]uinaria, comprada e paga em dólar, o que em si não deixa de ser um risco,
efi vírtud(~ das osciIaçõcs cambiais c da neeC'ssidadc de desempate, (} mais rapi
damente possível, do capital empregado.

Cabe uepIi uma amílise mais extensa de um tema de suma importância: a
rápida obsoleseêneia da maquinaria moderna. I nicialmente, o custu mais baixo
da produção llcrivava (la rápida amortizaç'ão do capital empregado na aqui
si~'ão e, por outro lac1o, da vida útil mais longa. Mlltatís frmtandis, o alto custo
industrial da atual pl'Odu~'ão provoca fenômeno inverso.

Demonstraremus: 11m prelo tipográfico grande, dos muitos que ainda fun
cionam no Brasil, cllstava, em méllia, o concspondenh~ a 2% do capital social da
firma :lllCjuin;ntc. Para sua amortização, p'da tabela internacional, seriam neces
sários 10 anos. A produção média de uma dessas velhas máquinas, utilizando 4
operadores, (: de 1.500 fôl~las por hura. Os parques gráficos da Guanahara e
de São Palllo, para ficarmos nos principai:-:, ainda se servem dessas .máguinas.
A)gumas j:i trab<11haram 50 anos c paJem continuar trabalhando, pelo menos,
mais 50. GL~O isso ocorra, terá a indústria, sem ônns, mais 90 anos a seu favor.

AgaTa, vejamos a rotativa. f.:llIC wadativameúte se 'vai illColporando ao par
que gráiko nacional e na gual é impressa a maioria das revistas e jornais espe
t-iali7..a~os de gmnde tiragem. A cdiç~lO periódica, especializada ou ni'io, exige?
como é ~bvio, proulIção rápida. Imaginemos o r.;apital social de uma impor
lante gráfica. Fixemos i}sse capital em 1 milhüo de cruzeirus novus (Tabela V).

TABELA V
ATIVO !.\IOBILILAD(j

Cuanabara

A maior parte das gráficas era constituída por Hrmas individuais que
não dispunham de halancetes. Não se conscbruill re...postas de 154 emprêsas
.(32,8$), inclusive firmas de grande porh\ eom ativo imobilizado na faixa
de NCr$ 200.000.00 a NCr$ 1.000.000,UO. Através ue processo de infe
rência estatística chegou-se ao ativo df' I\Cr$ 92,7 mil. As 461 emprêsas
cujo ativo era infprior a I\Cr$ 1.000.000,00 apresent:lf:\ffi NCr$ 47.429,6
mil de ativo imohilizauo, c as demais, I\Cr$ 36.327,7 mil.

, .

O ativo imobiliz.'ldo total (lo parque gráficu da Guanabara foi eal.
culado t~m NCr$ 79.102,3 mil, com hIO inferior a 2%, para mais ou para
menos .

.)tio Paulo

O ativo imobilizado na indlÍ.~tria gráfica da reglao era d(~ ., .
i\Cr$ 187.678 ..'5JO,OO. As máquinas e aeessôrios Iepresentavam 63;9~ do'
ativo, e os imóveis, 25,5%',

Fonte: Pesquisa patrocinada pelos Sindicatos <la Indústria Grafica de São Paulo c da
Guanabara. Apesar de revelados em 19~9. os dados se referem a 1961,
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Uma rotativa entre média e pcqueua cnsta,' hoje, 80 mil. dólares, incluindo-se
frete, seguro e outras despesas inevitáveis. Suponhamos que essa máquina che
gue ao Brasil por cê~rca de NCr$ 400.000,00, ou seja: 40Z do capital social.
Com pouco mais de cinco anos estará obsoleta, sem condiç'õcs de ofen~cer con
('orn}ncia ao parque mais jovem.

A solução é produzir o máximo durante o período de vida útil-cconômic[:.
Expliquemos: trabaJhando em turno de 8 horas, teremos, por m(~s, 200

horas. .t<:sse ritmo atinge o limite stlperi()r ao fim de cinco anos: 12.000 horas. A
))artir dêss'e ponto, a máquina terá de ser reformada integralment~. Tôdas as
partes que se movimentam - mancais, eixos, engrenagens - deverão ser substi-·
tuídas. Apenas a estrutura pcnnaneee útiL Assim, essa máquina, mais cara que
a anterior e de vida econômica bem me;lor: terá de se pagar em 'cinco anos.
Fora dêsse limite, haverá lll:ejuízo certo.

Outra opção utilizada pelos qne preferem mais produtividade - ainda que
com desgaste maior, anulado pela contínua renovação do parque- é aumen
tar a jOl'l1ada. Na segunda hipótese, temos uma jornada de 16 boras: 400 horas
por mês. A vida econômica-útil competitiva se reduz a 2 anos. No fim' dêsses 2
::mos, a máquina estará imprestável, como a anterior. No Brasil, costuma-se ~c

condicioná-ias. Nos países desen'volvidos, ('omo a Alemanha, a máqnina seria
jogada fora. Em alguns, entretanto, ela é refundida e vendida pira o exterior,
para um país subdesenvolvido - () Brasil, por exemplo.

Afora o emprêgo de rotativas, verifica-se, no parque gráfico brasileiro, uma
tend(~ncia ao uso de composição fria, que aumenta sua disponibilidade a curto
prazo. Além da rapidez de' produção, do maior número d~ recursOs, da eco
nomia de mão-ele-obra' e da qualidade snperior, :J composição fria não, exige
f!randes tiragens. Uma de suas evidentes vantagens est{\ lIa redução dos gastos
com a preparação do material, gastos êsses que encarecem a impressão offset,
tornando-a aconseUlável apenas para as grandes tiragens. Nossa jndÍJstrin edito
rial, no entanto, caracteriza-se pelo haixo volume elas tiragens.

Analisemos a fotocompositora: as primeiras máquinas em instalação no
Brasil são da 3il e 4;;1 geração: como os computadores, têm gerações curtas.
Isso significa rápida obsolescência da máquina e, 'c;onseqüentemente, ti necessi~

dadc de recuperação do capital empregado no prazo de 2 a 3 anos. Sabendo-se
(lue a fotocompositom mais barata, acopJada com computador, custa hoje um
mínimo de 160 mil dólares, conclui-se, fàcilmerite, que as gráficas terão de
trabalhar com a edição rápida de elevadas tiragens, de forma a compensar, com
ti' quantidade e o tempo, o custo operacional. Temos nossas dúvidas quanto à
factibilidude dtlste ponto. ~nf~lizmellte, somos um país de público ledor redu
zido. As tiragens, principalmente dos periódicos especializados, são pequenas.
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(Exceções; Quatro Rodas, Auto-Esporte, Con;untura Econômica, Jornal Bra
sileiro de Medicina, que têm público mais numeroso.)

A renovação atual do parque gráfico brasileiro, por outro lado, realiza-se
(.'om características absolutamente inéditas. de forma bastante diversa do que
ocorria, por exemplo, há apenas 3 anos. Até essa época, a substituição se ope
rava na forma clássica e tradicional da venda do equipamento substituído para
o interior ou para empresas do Rio e São Paulo, de menor porte. t.sse tipo de
operação é hoje impraticável. As gráficas do interior já não as compram em
face do respectivo custo e capacidade operacional, antieconâmico para as pe
quenas e médias tiragens. As gráficas do Rio e São Paulo também já não o
fazem, em virtude de sua obsolescencia. No parque gráfico brasileiro os prelos
de impressão tipográfica tomam-se elefantes brancos.

Recentemente, uma das indústrias médias deste Estado renovou parcela de
seu parque, com a aquisição de uma fotocompositora e novas impressoras offset.
Essas máquinas, sem dúvida, substituíam outras impressoras, velhos prelos tipo
gráficos. Seguindo o costume da praça, a gráfica colocou-as à venda. Até agora,
t't~rca de um ano, não encontrou comprador. Desistiu da vcnd3., remontou as
máquinas e voltou a utilizá-las como sistema de segurança, enquanto não ocupam
espaço destinado a máquinas modernas, para cobrir panes. Quando tal espaço
fôr exigido pelas novas máquinas, serão desmontadas e postas fora.

• Preocupamo-nos com o processo de modernização do parque gráfico. Além
da questão relativa ao material em substituição, há o problema do pessoal. A
transformação da atual maquinaria em sucata tende a agravar-se, com sérios
prejuízos para as gráficas que dela se desfazem, em vista da tendencia geral da
substituição do processo tipográfico pelo offset e da composição clássica pela
fria. Com exceção das gráficas que entraram pràticamente no processo da
composição fria, sabemos de estudos do Serviço Gráfico da Fundação IBGE
e de uma revolução que, em poucos meses, será levada a efeito pela imprensa
diária do Rio e São Paulo. Dentro em pouco surgirão impressos em oftset e
compostos a frio os Diários AssocÜldos, o Jornal do Brasil e o Globo, pelo
menos. Estudos de viabilidade estão sendo feitos por Oltima Hora e Correio
da Manhã. Em São Paulo, o panorama é o mesmo, o processo de renovação li
derado pelos grupos do Estado de São Paulo e das Fôlhas, que já adquiriram
nÓvo equipamento (~). Damos estas informações para justificar duas perguntas;

Que se fará das pesadas rotativas dêsses jornais?

Para onde irão os gráficos dispensados?

(5) Quatro gráficas cariocas, ao menÇl5, estão caminhando para a fotoeompositora: ela.
Gré.11ca Lux, Grá.fica Barbero, Artes Gráficas Gomes de Souza e a Edltôra Delta,
que trabalha excllLSivamente na produção de seus próprios dicionários.
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De modo que se tenha uma idéia do que significa o processo de substitui
ção do parque gráfico e sua repercussão no mercado de trabalho, basta conhecer
mos o quadro atual. Como temos ressaltado repetidamente, carecemos de dados
atualizados, As informações se restringem ao levantamento do parque gráfico
da área Rio-São Paulo, realizado em 1966/67, sob o patrocínio do Sindicato
Nacional dos Editôres de Livros (Tabela VI),

TABELA VI

XAQUINA

1
Idade Média N." de N," de

Emprêsas Máqumas

Mlnerva manual 30 anos 353 761

Minerva automática 24 anos 183 331

Cllindrtcas manuais 40 Rnos 118 219

Cillndricas automáticas 26 anos 170 412

Rotativas -

- 1 côr 16 anos 8 8

- mais côres 16 anos 6 16

Ollset -
- 1 cOr 26 anos 74 238

- mais cOres 18 anos l~ 48

- mais de 4 cõres 23 anos 5 9

Papel bobina :!li anos 4 8

Rotogravura 11 anos 3 7

ENCADERNAÇAO

Tudo. menos guilhotina 37 anos 306 894:
GUilhottnas

- manua1s 32 anos 131 1'5

- semi-automáticas 23 anos 300 300

- automátlcall 22 anos 110 193

Corte e vinco 23 anos 52 124

- Dados C1e 1007

Segundo êsses dados, o equipamento do parque gráfico da Guanabara com
punha-se de 5.699 máquinas de 44 tipos diferentes, contra 12,553 unidades em
São Paulo. A exceção das firmas mais organizadas, que dispunham de elemen
tos com que precisar a idade e outras características do equipamento, das ou
tras obteve-se apenas o tempo de uso na empresa, dado de importância relativa.
Como sabemos, a maioria do equipamento foi adquirida a terceiros, podendo
uma gráfica, o que é comum, com apenas 1 ano de existencia, possuir máquinas
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em uso há mais de 20 anos. Isso é freqüente, sobretudo com as minervas ma
nuais, as cilíndricas manuais e guilhotinas manuais e semi-automáticas. O tipo
de máquina mais utilizado é a minerva manual, com elevado tempo médio de
uso (existem 761 unidades na Guanabara, distribuídas por 64,8% das emprêsas
que possuíam uma ou mais de suas unidades). As máquinas mais raras, na
Guanabara, são, exatamente, as modernas impressoras de bobina a mais de uma
côr, rotogravadoras e máquinas de colagem automática. Em São Paulo, as máqui
nas de encadernação e alceamento respondem por 78,9% do parque. Entre as má
quinas de composição, as que utilizam monotipo são as mais velhas, com 32
anos. As máquinas de acabamento, mais novas, têm apenas 4 anos.

Na Guanabara, os prelos de prova e os linotipos representam 91,6j; do
equipamento. O parque gráfico guanabarino dispunha de 513 máquinas de
composição - monotipia e linotipia - cujo tempo médío de uso varia entre 10
e 23 anos. São Paulo, por sua vez, dispunha de 803 máquinas compositoras,
sendo seu parque mais velho, com idade média de 13 a 32 anos. As linotipos
respondem por 58,5% do total e os prelos de prova por 58%.

Em nosso Estado, o equipamento para impressão tipográfica compõe~se

de minervas e cilíndricas manuais e automáticas e rotativas, essas em menor
número. A máquina mais usada é também a mais velha, a minerva manual, en
contrada em 74,8% das emprêsas cariocas (uma máquina em cada uma, pelo
menos). As rotativas de uma· côr, as mais antigas, correspondiarn a apenas 1%
do total. Apenas 6 emprêsas dispõem de rotativas de mais de uma CÔr. Em São
Paulo, o quadro difere em poucos aspectos. Com um total de 5.556 máquinas,
de idade média variável entre 13 e 31 anos, o parque gráfico paulista é domi
nado pelas minervas, manuais ou automáticas, responsáveis por 68,7~ do total.

Na Guanabara, apenas 78 gráficas dispõem de equipamento oftset de im
}?ressão, num total de 303 máquinas, 295 das quais alimentadas por papel em
t61ha, e as restantes por bobinas. Dessas máquinas, pequenas, 79,2% são de urna
côr e apenas 3,6%, as grandes, a guatro côres, Em São Paulo, o número dessas
máquinas eleva-se a 612. A grande maioria (79,9%) é de máquinas a uma CÔr,
sendo 19% a duas cÔres e apenas 1,1% a 4 rores. A idade dêsse equipamento osci
la de 4 a 14 anos. As rotogravadoras, no eixo Rio-São Paulo, atingem a 20 imo
pressoras, 13 das quais em São Paulo, com idade média entre 13 e 25 anos. Na
Guanabara, êsse tempo é de 8 anos.

Em São Paulo, a indústria gráfica empregava, em 1966, 28.091 pessoas,
excluídos proprietários e diretores, contra ll.7ll na Guanabara, empregados
~m 421 empresas. :€sses dados referem-se tão-somente aos servidores registrados.
Para que representem o número real, essas cifras devem ser inflacionadas, pois
as gráficas da região trabalham, normalmente, com operários não registrados;
tarefeiTos, biscateiros, menores e aprendizes.

Em 1966, o salário médio mensal na Guanabara não excedia a NCrS 181,ll
contra 226,99 em São Paulo. Ambos os índices são baixíssimos e estão sendo
superados, à medida que os novos equipamentos exigem especialização. Segun.
do dados do Sindicato da Indústria Gráfica do Estado de São Paulo, o mon
tante de pagamentos mensais, excluídos os proprietários, era, em São Paulo, de
NCr$ 6,376.410,00 e de NCr$ 2.120.975,50, na Guanabara.
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Essa maquinaria pesada transformar-se-á, mais cedo ou mais tarde, em
sucata. O emprêgo da mão-de-obra tende a reduzir-se por fôrça da automação.
Que se fará então?

No que diz respeito à mão-de-obra, o problema se complica também quanto
às gráficas, sabendo-se que as novas máquinas exigem pessoal especializado.
Não dispomo~ de operários qualificados, nem temos conhecimento de medida
alguma visando à sua preparação. Os que existem foram ou estão sendo forma
dos na própria indústria, pela gráfica. O único esfôrço digno de registro é o do
SENAI. Deve-se, contudo, assinalar a insuficiência de sua contribuição, em
número e experiência, para atender à demanda. A carência de pessoal especiali
zado vai do mestre ao chefe de setores, do operador ao engenheiro eletrônico
ou de produção. Mais uma vez, somos vítimas do círculo vicioso. Sendo a au
tomação ainda incipiente, não se desenvolve em ritmo que estimule a formação
de mão-de·obra qualificada, cuja ausência está dificultando a implantação de
novas máquinas e novos métodos. De qualquer forma, algumas categorias de
operários gráficos, como os linotipistas, flue são numerosos e constituem a elite
da classe, e, em segundo plano, os compositores manuais, estão condenadas ao
desaparecimento em futuro próximo.

O aumento do parque gráfico, apesar de sua automação, será capaz de
absorver essa mão-de-obra que se tomará disponível?

Outro ponto de importância é a necessidade de o Govêmo adotar uma cor
reta política de isenção alfandegária, adaptada à realidade. Tememos que a
atual política sem critério provoque uma febre desenvolvimentista em nossos
industriais gráficos, levando o parque nacional a um desenvolvimento não ade
quado à realidade econômica do País. O Govêrno vem enfrentando o problema
através do GEIPAG - Grupo Executivo da Indústria do Papel e Artes Gráficas.
Através do GEIPAG, o inaustrial brasíleiro importa o equipamento com total
isenção de impostos, taxas etc. Sôbre a isenção do Govêmo brasileiro, o impor
tador usufrui, ainda, do financiamento do fabricante, cujo limite é uma teórica
capacidade de solvência do comprador.

, Essas facilidades, justas e necessárias, têm provocado em alguns industriais,
à míngua de contrôle e de estudos prévios de viabilidade, o que chamamos an
teriormente de febre desenvolvimenti.sta. Em fase de economia sujeita a depres
~ão e crise, os homens da indústria gráfica acham-se em condições de importar
acima dos próprios recursos. O resultado é que, não raro, importam perigosa
mente acima dos limites de segurança.

O perigo, a nosso ver, é duplo: além do problema da insolvência, há a es
trutura do parque gráfico. Se sua modernização se fizer descontroladamente e
~em viabilidade, substituindo-se por substituir, teremos o saturamento do mer
cado ou, em outras palavras, uma oferta de serviços maior do que a procura.

V - CONCLUSõES

Não se pode - de forma genérica ou categórica - decretar a impossibili
dade, inconveniência ou inviabilidade, de editôres de periódicos especializados
possuírem, ou não, gráficas próprias. A afinnativa far-se-á, apenas, caso a caso,
em vista das características de cada editÓra.

Como ficou claro, de início, é imprecisa a expressão periódico especializado
e sua sucedânea editôra especializada. Em sua maioria, as editÔras de periódicos
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especializados, particularmente os culturais, não possuem parque gráfico pró
prio; a algumas, êsse parque será permanentemente inacessível, a outras incon
veniente.

A conveniencia pode ser medida pelo número de títulos, respectivas tira
gens, rigor da periodicidade etc. A possibilidade deriva da relação entre o
capital social e o necessário para a montagem do equipamento gráfico, num
primeiro plano; das possibilidades, a prazo médio, de sua recuperação, em se
gundo.

A uma editóra pequena, sejam quais forem as características, não nos parece
indicada a montagem de parque gráfico próprio: se o dimensionamento do
parque considerar a produção industrial, o custo operacional tornar-se-á eleva
díssimo (e, portanto, antieconômico). Em outras palavras, sairá mais barato
contratar com terceiros os serviços gráficos. Se êsse dimensionamento, todavia,
levar em conta a indústria gráfica como um todo (e não as necessidades de sua
atividade editorial), tornar-se-á um investimento de tal ordem, requererá somas
tão altas, que o acessório dominará o objeto. Ao invés de uma editôra com par
que gráfico pr6prio, teremos uma gráfica que também edit'!"

Aos problemas acima, de ordem econômica, SOmam-se os gerenciais.
Ao editor, o parque gráfico é conveniente em 2 (dois) casos: a) grande

volume de títulos e tiragens; e b) rigor na circulação. No primeiro caso situam-se
aquelas editôras que, pelo número de títulos e respectivas tiragens, têm garan
tido o volume de trabalho necessário para absorver tôda a capacidade de pro
dução do parque. No segundo caso, situam-se, em tese, os periódicos conjuntu
rais (infonnativos, noticiosos), cuja sobrevivência depende da circulação em
dia.

Os periódicos especializados que não se enquadram nos itens anteriores
não devem cogitar de parque gráfico próprio. Para êles, aconselhamos, quando
se fizer inconveniente a contratação usual de grMica, o trabalho dentro do sis
tema time sharíng.

Sugerimos, concretamente, a reunião de diversos editôres sob uma mesma
organização (a Fundação Getúlio Vargas? O Instituto I\'acional do Lívro? O
Sindicato dos Editôres?). Essa organização adquiriria e administraria, em con
domínio, todo um parque gráfico, projetado em função das necessidades dos
condôminos. Instalado o parque, dêIe se utilizariam os condôminos, através do
conhecido processo do parlifhamento do tempo. Assim, os pequenos usuários
disporiam - rentàveImente - dos grandes e custosos equipamentos, doutra for
ma absolutamente proibitivos. As vantagens econômicas, seja rentabilidade seja
produtividade, são óbvias: barateamento do custo gráfico, melhoria da qualidade
gráfica, possibilidade de tiragens maiores, utilização de recursos gráfico-edito
riais sofisticados etc.

Como tornar exeqüível êsse Projeto? :t a questão que fica. De nossa parte
estamos convencidos ae que o modêlo só poderá ser identificado a partir de
uma análise econômica profunda da indústria gráfico~editorial, único meio de
realizar estudos seguros de viabilidade. Soma-se a essa tarefa a fixação OOS
objetivos da atividade editorial.

A concretização, certamente, anulará dois dos mais graves problemas com
que nos defrontamos: a ausência de informação e o alto custo do equipamento
gráfico.
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I - EMENDA CONStrrUCIONAL
N.o 1, DE 1969

CONSTITUiÇÃO DO BRASIL DE 1967

A Emenda Constitucional n.O 1, de 17 de
outubro de 1969, é clara e taxativa aO confe
rir ao Presidente do senado a Presidência do
Congresso Nacional.

Determina O f 3.° do art. 29:

"Além de reuniões para outros fins pre
vistos nesta Constltutçl.o, reunlr-se-Io,
em sessão conjunta, funcionando como
Mesa. a do 8enado Federal, êste e a
Câmara dos Deputados, para:

I - inaugurar sessAo legislativa;

11 - elaborar regimento comum; e

111 - discutir e votar o orçamento."

A constitulç~ de 24 de janeiro de 1967,
ora alterada, dispunha no i 2.° do art. 31:

"A Câmara dos Deputados e o senado,
sob a dlreçAo da Mesa dêste, reunlr-se-Ao
em sessAo conjunta para:

I - inaugurar a sessAo leg1slatlva;

fi - elaborar o regimento comum;

fil - receber o cOtnpl'Oml.sso do Presi
dente e do Vice-Presidente da. Repú
blica;

IV - dellberar sóbre o veto;

V - atender aos demais casos previstos
nesta COn&tJ.tu1ç1o."

Controvérll1a& surgiram, na. vigência desta
Carta, tendo em vista o § 2.° do art. 79 que
determinava:

"O VIce-Pnsldente e1ercerá as fWlçOeS
de Presidente do Congresso Nacional, ten
do sOmente voto de' qualldade, além de
outras atrlbulç6ea que lhe forem conferi
das em lei complementar."

Não obstante vall0S&8 opiniões em contrário
- de que .são e1empl06 os Inúmeros pareceres
de llustres juristas <adtante transcritos) - o
Congresso Nacional houve por bem, através
da Resolução n.o 1, de 1957, atribuir ao Vlce
Presidente da República a Pre8ldêncIa das
sessões conjuntas do senado Federal e da
CArnara dos Deputados. (1)

A Emenda COnstitucional n.O 1, de 1969, en
tretanto, não mais eIUleja dúvidas. O § 2.° do
art. 77 (substJtulndo o § 2.° do art. 79 da
Constituição de 6'1) diz:

(1) Vide a aegulr "ReSOluçlo do Congn!lI/JO Na
cional n.O 1. de 11161".

"O Vice-Presidente, além de outru atri
buições Que lbe forem conferidas em leI
complementar, auxll1&rá. o Presidente,
sempre que por êle convocado para mis
sões especla1s."

Nl.o há mais, portanto, quo.lquer referêlUlla,
no texto constitucional, ao exercfcI0 pelo
Vice-Presidente da República de funções de
Presidente do Congresso NacIona1.

11 - AS CONSTrrUIÇOES ANTIRIORES

Convém lembrar que a primeira ConstJtuJ·
çAo republicana, õe 2' de fevereiro de 1891,
obedecendo ao modêlo no!'te-amerlcano, con
feria ao Vice-PresIdente da República a Pre
sIdêncIa do senado. D1z1a o EeU art. 32:

"O Vice-Presidente da República será
Presidente do senado, onde a6 terá voto
de qua.l1dade, e será substltuJdo, nas au
sênc1a& e Impedlmentos, pelo Vice-Presi
dente da mesma CAmara."

Nlo cogitava. aquela Carta de Presidência
do Congresso Nacional porquanto a regra bá·
slca. estabelecida era o funcionamento em se·
parado das duas casas (art. 18), nlo se pro
cessando jamals o processo leglslattvo em Ca.
saa reunidas. Até mesmo 06 vetos apostos pe
lo Presidente da Repúbllca, eram apreclad06'
e votados, separadamente, nO senado e na
Câmara (art. $7, ~ 3.°).

ReuruOes conjuntas se realizavam, apenas,
para abertura e encerramento das seBB6e8 le
gislativas (arts. 17 e 48, n.o 9), para apura.çlo
da elelçAo do PresIdente e do Vice-Presidente
ela Repúb'iCA (art. 4.7, § 1.°), e para empOO8ar
esta& duas autoridades (art. 44).

O prlmelro Regimento Comum, elabarado
em 1892, conferiu ao VIce-Presidente do
Senado, Que era um Senador eleito pro tem·
pore a. PresIdência. do Congresso, ou seja, a
atr!bulção de presid1I' as ses&ies conjuntas do
Senado e da. Câmara.

A Constituição de 16 de jUlho de 1934 su·
prlmlu o ca.rgo de VlceM Presldente da Repú
bllca. não restabelecido pela Carta outorgada
de 10 de novembro de 1937.

A. Constituição de 18 de 5etembro de 1946
fêz ren&8Cer o cargo de Vlce-Presldentê da.
Repúbllca, cometendo-lhe novamente a fun·
ção do Pre8ldente do senado Federal. lt o
que dispõe o seu art. 61:

"O V1Ce·Presldenre da Repúbllca exer·
ceni a.s funções de Presidente do senado
Federal, onde só ~rÍl. 'loto de qUll.\idB.de."
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o art. 41 da Constituição de 46 determina;
"A' Camara dos Deputados e o Senado
Federal, sob a direção da Mesa àêste, reu
nlr·se-ão em sellSio conjunta para:
I - inaugurar a sessão legislativa;
11 - elaborar o regimento comum;
111 - receber o comprom1ssJ do Presi
dente e do VJce-Presidente da República;

IV - deliberar :sôbre o veto."
Cabendo ao Vlce-Presiàente da República.

a Presidência do Senado Federal, e compe
tindo à Mesa dêste a àireção das sessões con
juntaa daa duas Casas, lógico que ao Vice
PresJdente da República era conferida a Pre·
sidêncla do CongreSl!o Nacional.

Entretanto, em 1961, a Emenda Constitu
cional n.a 4, que Instituiu o sistema parlamen
tar de Govérno (Ato Adicional), aboliu o art.
61 da ConstituIção de 1946. Restabelecido o
sistema presidencial de Govêmo pela Emenda
Constitucional D.o 6, de 23 de janeiro de 1963,
foi mantida. a abolição do referido art. 61
conlorme disposição expressa do seu art. 1.0;

"Flca revogada a Emenàa Constitucional
n.o 4 e restabelecido o sistema presiden
cial de, Govérno Jnstltuldo pela Constitui
ção Federal de 194.6, salvo o disposto no
seu art. 61."

E dizia, ainda, o art. 2.° da Emenda Cons-
titucional n.o 6:

"O § 1.0 do art. 79 da ConstltnlçAo passa
a vigorar COm o seguinte texto:

"Arl. '79 - .

61.0
- Em caso de impedimento ou vaga

do Preslàente e do Vlce-Pres1dehte da
República, serão sucessIvamente chama~

dos ao exerciclo da Presidência o Presl~

dente da Câmarlt, àos Deputados, (l Pre
sidente do Senado Federal e o Presidente
do Supremo Tribunal Federal." (O grifo
é nosso.) (2)

Desta época, até entrar em vigor a Consti·
tulção de 1967, foi tranqüila e pacjfjca a Pre~

sidência do Congresso Nacfonal pelo Presi
dente do senado Federal. Se, na maioria das
vêze3, já a exercia como substituto, no exer.
ciclo da Presidência, passou, entAo, o Pre&l.
dente do BenlLdo Federal a exercer como ti
tular a presidência das sessões conjuntas do
Congresso Nacional.

(2) Cotllltltuiçlo de 1946 - § 1.0 do IUt. '19;
"Em caso de ImpedImento ou vaga. do Pre.
..ldente e do Vice-Presidente da RepÚblica,
".,rAo 8uooB8lvament& chamados ao eJ:erclc.lo
da Presidência o Pres1dente da Câmara doa
DeputadOS. O Vlee-PreB1dente do Senado FI!
der.a1 e o Presidente do Supremo TrIbunal
~detal". (o "grifo é n08llO)

111 - O PROJfTO Df COHSTITUJÇlO E AS
EMENDAS APRESENTADAS AO SEU TmO

NO CONGRESSO NACIONAL

o § 2.0 do art. 31 da Constituição de 1967
corresponde ipsls Iiterls ao § 2.° do art. 3D do
Projeto de Constituição enviado ao Congresso
Nacional pelo POder Executivo. !lo 12 de de
zembro de 1968. Também o § 2.° do art. '19 da
Carta de 67 é a aprovação, sem alteração, do
§ 2.° do art. 77 do Projeto CasteIlo Branco.
Ao ~ 2.° do art. 30 não foram apresentadas
emendas.

As emendas oferecidas ao § 2.° do art. 77,
no Congresso Nacional, foram rejeitadas.
Eram 8IS seguintes:

EMENDA N.o 130/30

Autor: Deputado Neloon Carneiro
Art. 77, § 2.°

SUPrimam-se as expressões: " e outras que
lhe forem confer1das em lei complementar".

Justlfleaçáo

Por outro lado, a competência ào Vice-Pre·
slàente é matéria constitucional, não pode
ficar para lei complementm' .

EMENDA N.o 489

Autor: Senador Llno de Matl;oo

Ao art. 77, § 2.° Suprima.-se.

Just1tlcação

1. As razões expostas no voto do Movimento
Democrático Brasileiro, perante a Comissão
Constitucional, r u n à a m e n tam a supressão
proposta.

2. As funções executivas e politicas, atrlbui
veis ao Vice-Presidente da República, podem
v9.1'iar com as circunstâncias, e por Isso, assim
como tendo em vista sua posição constitucio
nal, não devem ser enumeradas. :! o que a
prática do cargo aconselha, no momento.

EMENDA N.o 521~5

Autor: Deputado Ruy Santos

Acresc~nte-se onde convier na seção IH 
Do senado da República. Suprimindo-se o §

2.° do art. 77:

Art. 77 - O Vice-Presidente da República
exercerá as funções de Presidente do Senado
Pederal, onde só terá voto de qualidade.

Justificação

Restabelece-se o diSpositivo da Carta de 46,
supresso sem razão justa, a não ser na vi-
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gência da emenda parlamentarista. Dar ao
Vice-Presidente apenas a. presidência do Con
gresso, como está no projeto, é dar-lhe apenas
a direção flsica, vamos assim diZer, à hora
da.s. sessões, já que não tem como, nem por
onde organiZar ou influir na programação
da Ordem do Dia, seni secretaria própria..

EMENDA N.o 622

Autor; senador Cattete Pinheiro

Art. 77, § 2." Suprima-se o ~ 2." do art. 71.

Justificação

O Vice-Presdente é um estranho ao Con
gresso. Quando presidia o senado, desde 1891,
a exemplo da Constituição norte-americana.,
ra.ramente exercia. tal atribuição com interes
se e a.ss.Iduidade. Normal é que seja o Presi
dente do próprto senado. Haverá certos cons
trangimentos e contradições, ver em especial
&I1:B.; art. 30, § 2.", IV - Congresso julgando
veto envolvendo ato presidencial; art. 61, § 3."
- quem convoca o Congresso, para julgamen
to de veto, é o Presidente do Senado; Emen
da da Const.; art. 50 - proposta do Presi
dente - reunião do Congresso, presidida pelo
Vlce-PreEldente. Veja mais. ~ 2.° do art. 53.

Estas emendas mereceram os seJUJIltes
pareceres do Sub-Relator, Deputado Aec1o
ly Filho:

EMENDA N.O 130)30

Autor: Deputado Nelson Carneiro

P~er

1. Pret~nde a emenda a supressão da
parte do disp061tivo Que atribUI, à lei com
plementar, conferir outras funções ao Vice
Presidente da. República.

2. 1: procedente a emenda, pois tôda atri
bUIção Que se der ao Vice·Presidente será
t1rad&. do Presidente. Isso poderá ocasionar
dificuldades e crnes entre as duas autori
dades.

3. :t conveniente Q.ue a ConstitUIção esgote
tôdas as atribuições do Vice-Presidente, nada
f1cando para ser ordenado pela legislação
complementar.

4. Opino pele. aprovação da emenda.
Deputado AceioJ,y Filho, Sub-Relator.

EMENDA N.o 489

Autor; Senador Llno de Mattos

EMENDA N.o 622

Autor; Senador Cattete Pinhe1ro

EMENDA N.o 521

Autor; D~putado Ruy Santos

PaReer

1. Visam as emendas li supres~ do I 2.°
do art. 77, que atribui ao Vlce-Presl.dente da.
Repúblfca as fi.ln~ do Presidente do Con
gresso Nacional.

2. Era. necessário dar ao Vice-Presidente o
exercic10 de uma atribuição, condizente com
a autoridade de seu cargo, com o ll1stema. de
Govêmo e Que desse mais presença do seu
titular na. coordenação dOll negócios da. Re
pública.

3. No regime da Carta de 1891 <art. 32) e
da ConatitUlçA.o de 1946 (art. 61, antes da
Emenda n.o 4), ao VIce-Presidente cabia 8.

presidência do senado, onde SÓ tinha voto
de Qual1dade.

4 . Com o restabelecimento do s1steme. pre
sidencial de Govêrno, pela Emenda n.o 6,
foi restaurado o cargo de Vice-Presidente,
mas retJrada dêle a função de Prea1dente do
senado.
5. Não foi ellS& a melhor solução, pois o
Vice~Pre&ldente dEI. Repúbltca paIlIlOU a ser
um ausente nas decisõea tanto do Poder
Executivo quanto do Poder Leg181atlvo. Bem
tarefa a rea.l1zar, .sem f1xaçio de competên
cia para a prática de quaisquer atoa, atrelado
à simplell e Incômoda poolção de aguardar
vaga., o Vic~-Pre&idente teve dtmlnuíd06 o
prestigio e a autoridade do cargo.
6. Par& manter o cargo na estrutura de
nOSBO regime, era necessÁrio dar-lhe função,
e a. solução encontrada pelo projeto parece
ser a melhor.

A presidência do Congresso Nac1onaJ. atri
buída a Quem tenha sido eleito diretamente
pelo povo (se a eleição diieta t6r a. insti
tufda) , ou pelo próprio Congresso, não fere
a Independência do órgão legislativo, nem
desnatura o sistema de Oovêmo.
., . A presidência do Congresso é função de
importAncia no mecanismo do regime, e.
sendo desvinculada da presldêncla do Bena
do, terâ ela órgão aux:il1ar próprio.
S. Opino pela rejetçll.o daa emendas. 
Deputado Aeeioly F.ilho, Sub-Relator.

Foram tôdas rejeitadaa pelo Relator-Geral,
Benador Antônio Carlos Konder Relll, pela
Com1ssão Mista e pelo Plenário.

IV - BESOLUÇAO DO CONGRESSO
NACIONAL N.o t, DE 19(11

Em 12 de abrll de 1967, publicava o Diário
do Congresso Nacional o Projeto de. Refio
lução do Congresso Naclona'l n." 1, de 196'7.
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que "adapta. o Regimento Comum às dlspo~

slçóes da Constituição de 1967."

:S:ste projeto de resolução, subscrito por 214
Sts. Deputados e 35 Srs. senadores, deter
mina.va. no art. 2.°:

"No exercido das funções de Presidente
do Congresso NacIonal, o Vice-Presidente
da. República. presidirá as sessões con
juntas do senado Federal e da. Câmara
dos Deputados, tendo sOmente voto d~

qualidade."

O projeto tinha a seguinte

JustUlcação

sempre que se promulga nOvo diploma
constitucional, surge a necessidade de modi
ficar-se o Regl.m.ento Interno que disciplina
os trabalhos e estrutura os órgã.o& dirigentes
do Poder Legislativo. Tal necellSldade decorre
precisamente de ser imprescindível que as
normas regimentais venham a adaptar-se
aos preceitos constitucionais que modifica
ram dispositivos anteriormente vigentes.

O que estamos afirmando vem Jlustrado
por precedentes, que resumidamente passa
mos a indicar.

PromUlgada a. Constituição de 1891, cogi
tou-se da. elaboração não sõmente dos Re
gimentos de cada uma das Calõas componen
tes do Congresso Nacional, como também
do próprio Regimento Comum.

O projeto que dJspós sõbre a matéria. foI
o de n.O 19, de 189Z, aprovado pelo Senado,
segundo publicação no Dlã.rio dI) Congresso
de 3 de jUlho, e pela Câmara, segundo pu
blicação de Z3 de agósto do mesmo ano.

Depois de promulgada a Constituição de
16 de julho de 1934, entregaram-se as Mesas
do senado e da Câmara dos Deputados à
tarefa. de elaboração do Regimento Comum,
o que sOmente foi conseguido ao fim de
longa tramitação. O Regimento foi promul
gado em 27 de mala de 1936,

Sob a. vigência da Constituição de 18 de
setembro de 1946, organizou-se Comissão
Mista. para oferecer projeto de reforma. do
Regimento Comum, Durante cêrca. de 5 anos
não se chegou a concluir a votação da re
forma, pois só em 13 de abril de 1951 foi
votado o proj.2to, que velo a ser promulgado
no dia 20 daquele mês.

Com a edição do Ato Institucional de 9 de
abril de 1964, sofreu o Regimento promulga
do em 1951 adequadas modUlcaç6es para
permitir a tramitação de projetos de emen
da à Constituição e de projetos de lei ordi
nária, em sessão conjunta do Congresso Na
cional.

Também caca uma da:; duas Casas do Pop
der Leg1slatIvo tem alterado os respectlv06
Regimentos, sempre que alterações da Cons
tituição vão repercutir nos seus trabaJhos in
ternos ou nas atribuições de seus dirigentes.

Como exemplo, destacamos o que ocorreu
por fôrça da emenda parlamentarista e, de
pois, em virtude da Emenda Constitucional
n.o 6. Pela. primeira, havia sido suprimido
o cargo de Vice-Presidente da. República., e,
pela outra, embora restabel~ldo êsse cargo,
não se lhe :restituiu a. função de presidir o
Senado.

A Resolução n.o 2, de 1959, foi modifIcada
pela Resolução n.O 3, de 1963, para conferir,
no art. 47, ao Presidente do Senado - eleito
pelos Senadores - atrlbuiçÓ"..s que eram do
Vice-PreSidente da República, quando, pela
Constituição, tinha a função de presidir o
Senado.

DéllSe modo, ficam com (> Presidente do
Senado, eleito })210s Senadores, as seguintes
atribuições:

a) convocação das duas Câmaras para,
em sessão conjunta, conhecerem do
veto;

b) promulgação da lei que o Presidente
da. República tenha deixado de pro
mulgar no prazo próprio;

c) promulgação de lei de competência
exclusiva. do Congresso Nacional;

d) substituição do Presidente da. Repü
blica, no caso de falta. do Vice-Pre
sidente da República e do Presidente
da Câmara. dos Deputados;

e) convocação imediata do Congresso
Nacional a fim de aprovar ou não o
estado de sítio decretado;

f) auton...ação para suspensão de imu
nIdades parlamentares de Senador,
durante estado de sitio.

Do mesmo modo, em r,~lação à. Câmara.
dos Deputados, podemos, entre outras, citar
a ResOlução n.O 50, lie 1964, que, diante do
art. 4.0 do Ato Institucional de 9 de abril
de 1964, f~ a,daptações, sem as quais os
projetos de lei previstos naqu21e dispositivo
não teriam curso convenientemente traçado.

Naquela Resolução, a Câmara. dos Depu
ta.dos modificou disposIções então vigentes
de seu R~gimento e criou condições para.
que, dentro do prazo estabelecido no Ato
Institucional, pudesse ser apreciado o pro
jeto de InicIativa do Presidente da República,
e, em S'agu1da, ser enviado ao Senado Fe
deral.
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Vet1!lcamos, na Constituição promulgada
a 24 de janeiro de 1967, que, pela primeira
vez, em nosso direito constitucional legislado.
vem feita expr~a referência à figura do
Presidente do Congresso Nacional, cUjas fun·
ções serão exercidas pelo Vice-Presidente da
República.

Dispunham a Constituição de 1891 e a de
1946 que o Vice-Presidente da República
exercia as funções de Presidente do Senado
Federal.

A de 1934 aboliu a. f1gur1l,. de Vlce-Pre51
dente da. República, determinando que o
Presidente da Câmara dos Deputados, em
caso de vaga, de impedlmento ou falta do
Presidente da República, fOsse o primeiro
chamado a exercer o cargo.

Ainda a constituinte de 34 entendeu que,
enquanto ao Presidente da CAmata dos
Deputados se da.va a Incumbência de pro
mulgar leis que o Presidente da República,
devendo promulgar, deIXara de fazê-lo, à.
Mesa do senado Federal se atribuía a. d1re
çlo das sessões conjuntas de senadores e
Deputados.

Tem o Presidente do Senado, na Constl
tuiçâ<l de 1967, destllcadamente as seguintes
atribuições:

l.-) receber do Presidente da República
a comunlcação dos motivos do veto
parcial ou total a qualquer projeto;

2.-) convocar as duas CAmaras para, em
sessão conjunta, conhecerem do ve
to;

3.-) promulgar os projetos cuja promul
gação não tenha sldo feita, nos
prazos própr:los, pelo Presidente da
Repllblica;

4.-) promulgar as proposições legislativas
da competência exclusiva do Con
gresso Nacional;

5.-) convocar o Congresso Naclonal, se
não estiver reunido, para tomar co
nhecimento do estado de sitio de
cretado pelo Preslliente lia Repú
blica.

Repetimos que, na Constituição de 1891,
não era expllcltamente ind.lcado quem devia
exercer as funçõe.5 de Preslliente do Con
gresso Nacional. Também, posteriormente,
em nenhum outro dJplomu. constitucional
cogitou-se de fazer a expUcIta IndJcação em
virtude da qual ficasse a. Preslliêncla do
Congresso Nacional atribuída. a. aIguém.

Do que observamos, facilmente se conclui
o seguInte:

a.) o fato de ser o V1ce-Pres1dente da
República lnlilcado para preaidit o
senado não trazia necessi\r:lamente
como conseqüência que, por exercer a
Pre.slliência do Senado, a êIe cabia.
o exerciclo da Presidência do COn
gresso Nacional;

b) o fato de náo haver o cargo de Vice
Pre61liente da República não tinha
como conseqüência criar-se para o
Pre.slliente de qualquer das CAmaras
componentes do Congresso Nacional a
atribuição lie vir a ser o Presidente
do próprio Congresso Nacional;

(l) o fa.to de não se atribuir ao Vice-Pre
sidente da República a Presldênc1& do
Senado 000 1mportava inelutàvelmen
te em ser adjulilcada !l Presidência do
Senado a PresIdência do Congresso
Naciona'.

As conclusões a que estamos chegando ex
plicam suficientemente a razão pela qual, sob
a vigência da Constituição de 1891, pOde ser
votado o primeiro Regimento comum, o Re·
glmento promulgado em agõsto de 1892, e
cujo art. 6.0 determinava que a Me88. do
Congresso Be compusesse lie um Presld.ente e
quatro Secretários, ficando no parágrafo
primeiro do mesmo artigo assim disposto:

"Presidirá as sessões o Vice-Presidente do
senado, que será substitullio pelo Presi
dente e VIce~Presjdente da Clmara."

Decorre dos dispositivos que acabamos de
citar que não era por pertencer à Mesa. do
Congresso, como seu Presidente, que devia
caber ao Vice-Presidente do senado a Pres1
liênc1a. das 6e8sões do Congreseo. Foi neces~

sá.rio o explicito esclarecimento do parágrafo
primeiro, para que se ficasse sabendo que a
Presidência das sessões lio Congresso era uma
atribuição do Vice-PresIdente do senado e, na
falta dêste, iria caber, primeiro, ao Pres1dente
e, em seguida, ao Vice-Presidente da Câmara.

Recorde~se que, quatdo se Ii!scutlu e votou
o primeiro Regimento Comum da Câmara e
do Senado. não exercia a função de Pres1d.en
te do senado o Vice-Presidente da República
eleito pelo Congresso logo depois de promul
gada a Constituição de 24 de fevereiro. lt que.
com lJ, renúncia lio Presidente Marechal Deo
doro da Fonseca, assumiu a Presidência da
República o Marechal Floriano Peixoto, e a
partir de então, de novembro lie 1891 até lS
de novembro de 1894, o Senalio toi presidido
pelo Vice-Presidente.
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Disposições de natureza regimental apenas
consagraram, com caráter pennanente, uma
situação proviSória, como ocorreu na refonna
do Regimento comum, em 1903.

De outra parte, sendo raras as oportuni
dades para as reuniões conjuntas da Câmara
e do Senado, nenhuma Importância se deu
à manutenção do daposltivo do art. 6.0 do
plimeiro Regimento, porQuanto, em verdade,
as duas Casas se reuniam táo-sômente para
a posse do Presidente e do VIce-Presidente
da República, se o Congresso estivesse fun
cionando.

Está em Carlos Maximiliano êste comentá
rio ao art. 44 da Constituição de 1891: "A
Constituição brasileira prevê tudo. Achan
do-se funcionando as Câmaras, fundem-se
em Congresso, cujo Presidente, Que é o VIce
Presidente do senado, recebe a afirmação
prevista pelo art. 44" (compromisso do Pre
sidente da Republica ao empossar-se no car
go).

Quando, em 1934. com a supressão do car
go de Vice.Presidente da RepubUca., cogitou
se de sessões conjuntas da Câmara dos. Depu
tados e do Senado Federal, confertu·se à Me
sa dêste a direção dos trabalhos..

O certo é, porém, Que não se criou a fIgu
ra do Presidente do Congresso Nacional, e
até no Regimento COmi.lm, publicado em 1938,
apenas se considerou Que o Presidente do se
nado poderia falar em nome das duas cásas,
quando estivessem estas reunidas, em sessão
COnjunta, e se tratasse de correspondência
com o Presidente da República, mediante
mensagem.

Restabelecido, em 1946, o cargo de Vice
Presldente da República, com a função de
Presidente do Senado, nenhuma referência
se fêz à fIgura de Presidente do Congresso.

Entrando em vigor a Constituiçáo de 46,
foi proposto e aceito Que o Regimento Co
mum, promulgado dw-ante a vigência da
COnstituição de 1934, conttnuasse vigorando
no Que não contrariasse às nOVas normas
constitucionais, e enquanto não fÕ8se refor
mado.

Em sessão de 19 de agôsto de 1947, o Be
nador Melo Viana, então Vice-Presidente do
senado, pleiteou vigorosamente Que !lO Vice
Presidente do senado e não ao V1ce-Prea1
dente da República. fôssem confiadas as fun
ções da PreSidência. do Congresso Nacional.

O ponto de vista do antigo senador por
Minas Gerais não prevaleceu. DepoiB de de
morada tramitaçáo, o Congresso aprovou Re
gl.mento, que foi promulgado como Resoluçlo
n.O I, em 20-4-1951: o Vice-Presidente da

República passou a ser, além de Presidente
do Senado, Presidente do Congresso Nacio
nal.

Seja pôsto em relêvo o seguinte: o Senado
Federal, votando seu Regimento Interno, de
pois de promUlgado o Regimento Comum,
introduziu pelo art. 46, em sua Mesa, o Vi
ce-Presidente da República como membro e
presidente desta.

Adotado o sistema parlamentarista, o que
importou a supressão do cargo de Vice-Pre
sidente da República, e restabelecido o sis
tema presidencIalista sem a restauração do
disposto no art. 61 da Constituição de 46, o
Presidente do Senado recebeu a incumbên
cia de presidir as sessões conjuntas da Câ
mara e do Senado Federal, mas em nenhu
ma disposição constitUcional recebeu o tí
tUlo de Presidente do Congresso.

Do exame múlucloso de todo o texto da
Comtituição em vigor, se conclui Que a fi
Irura do Presidente do senado, Que tem
tMas as suas funções claramente Indica
das, nem uma SÓ vez é denominada Presi
dente do Congresso Nacional. Até mesmo
quando, no tão torturado § 2.0 do art. 31, se
fala em se&São conjunta da Câmara dos
Deputados e do Senado, e se diz Que as
duas Casas se relinenl sob a direção da Mesa
do senado, nem ai se destaca o Presiden
te do Senado como Presidente da Mesa para
exercer presidêncIa de sessões.

Assim sendo, uma conclusão se impõe: se
na Constitl1Íção Federal vigente se Quiser
encontrar mais um titulo para o Presidente
do senado, será o de membro da Mesa Dire·
tora das sessões conjuntas da CAmara dos
Deputados e do Senado Federal, e nunca o
de Presidente do Congresso NaCional.

Em resumo, podemos dizer:

A Constituição Federal promUlgada em 24
de janeiro do corrente ano, em seu art. 79,
§ 2.°, atribuiu ao Vice-Presidente da Repú·
bUca o exercício das funções de Presidente do
Congresso NacIonal. J!: wna inovação em
nossa legislação constitucional. Na Consti
tulçAo de 1934 não existia o cargo de Vice
Presidente da República, cargo Que não fi
gurou JguaImente na Carta de 1937 e, intro
duoz;ido na constituição de 1946, foi expres
samente extinto pela Emenda Constitucional
:1.0 4, de 1961, também conhecida como
Emenda ParlamentarIsta. Com a revoga
ção desta (Emenda. Constitucional n.O 6, de
1963), foi declarado que não se revigorava
o art. 61 da Constituição de 1946, pelo Que
nAo voltou o Vice-Presidente da República a
exercer as funções de Presidente do senado
Federal.
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Temos, portanto, que foi durante a vigên
cia da Constituição de 1891 e da Constituição
de 16 de setembro de 1946 até 2 de setem
bro de 1961, que se atribuiu ao Vice-Presi
dente da República a função de Presidente
do Senado Federal. Entretanto, nunca se ex
plicitou, na letra. de qualquer das nossas
Constituições, que ao Vice-Presidente da
República cabia a. presidência do Congresso
Na.clonal.

Em face do dispositivo do art. 79, § 2.°,
da. Constituição que vai vigorar proxima
mente, justifica-se a alteração proposta. To
mamos a. iniciativa de fazê-lo na conformi
dade do permitido no art. 51, letra b, do Re
g:lmento Comum, vigente.

DEPUTADOS;

Erna.ni Satyro - Janary Nunes - Virgí
lio Távora - Ruy Santos - José Garcia
Neto - Djalma Marinho - Broca Filho 
- Gabriel Hermes - Jales Machado 
Alberto Hoffmann - FIaviano Ribeiro 
Alves Macedo - Saldanha Derzi - Nunes
Leal - Medeiros Netto - Antônio Felfcla
no - Celso Amaral - Emival Calado - Vi
tal do Rego - Braga Ramos - PUnio Sal
gado - Albino Zeni - Adhemar Ghísi 
Luis Garcia - Aureliano Chaves - Benedito
Ferreira. - Heitor Dias - Vasco Filho 
Bras Nogueira - Armindo Mastrocelos - Ge
raldo Mesqulta - Osmar Dutra - Cardoso
de Menezes - Milton Brandão - Guilhermi
no de Oliveira - Gustavo Capanema - Gri
maldi Ribeiro - Geraldo Freire - Paulo
Abreu - Arruda. Câmara - AnWnlo Ueno
- Cardoso de Almeida. - Marcos Kertzmann
- Feu Rosa - Armando Corrêa - Elias
Carmo ~ Carneiro de Loyo'a - Leon Pe
res - Parente Frota - Minoro Mlyamoto
- Rezende de Souza - Carlos Alberto 
Martins Júnior - Dazo Coimbra - João Ro
ma..,.... Justlno Pereira - Manoel Taveira 
Daniel Faraco - Jorge Curi - Wal
ter Passos - Rachid Mamed - Euclides
Trlches - José Maria Allml.ln - Joaquim
Parente - Luiz de Paula - Mania Filho 
Sinval Boaventura - Arlindo Kumsler 
Furtado Leite - Passos PÔrto - Israel Pi
nheiro FIlho - Gilberto Azevedo - Bezerra
de Mello - Rafael Magalhães - Alexandre
Costa - Arnaldo Prieto - Montenegro
Duarte - Aluisio Bezena - Dayl de Almei
da - Fernando Magalhães - José Penedo
- Nogueira de Rezende - Brito Velho 
Luiz Athayde - LUiz Carlos Braga - Cio
doaldo costa - Paulo Maciel - Pereira
Lopes - Luiz Viana Neto - Aluizio Alves 
O.>mar Cunha - Romano Masslgnon - Nos
ser Almeida - We1mar Tôrres - FJâvio Mar
dlio - Milvernes Lima - Pinheiro Chagas

- Leopoldo Peres - Pires Sabola - SOuza
Santos - Atlas Cantanhede - Jooé 8ally
- Miguel Couto - RockefelIet de L1ma 
Renato Coutinho - Paulo Blar - AUgusto
Franco ~ Matcilio Lima - Raimundo D1nJz
- 0sn1 Régis - Joaquim Ramos - José B0
nifácio - Clóvis Pestana - Lauro Leitão
- José Lindcso - Clóvis stenzel - Raimun
do Parente - Amaral de SOuza. - Aurlno
Valols - João Calmon - Nlcolau Tuma 
Alberto Costa - Ney MaranhãO - Raymun
do Brito - Ferraz Egreja - Leão Sampaio 
l"unes Freire - Sussurno Hirata - Machado
ROllemberg - Moury Fernandes - Lenolr
Vargas .:.... João Alves - Geraldo Guedes 
Mário de AbI1!u - Haroldo Carvalho - Mon
ocnhor Vieira - Wanderley Dantas - Aécio
Cunha. - Luna Freire - Ary Alcl1ntara 
Flexa Ribeiro - Cid Sampaio - Lisboa Ma
chado - Ezequias Costa - Afonso Matoa
Josias Leite - Moacyr SUvestrl - Humber
to Bezerra - JOSias Gomes - Gilberto Al
meida - Jessé FreIre - Eurico Ribeiro 
Heitor Cavalcanti - José Resegue - Odulto
Domingues - TheoduIo Albuquerque - Pe
dro Gondim - Teotônio Neto - Manoel Ro
drigues - Allplo Carvalho - Norberto Beh
midt - Magalhães Melo - Haroldo VeJoao
- Guilherme Machado - Ivar saldanha 
_ Manso Cabral - Raimundo VieIra. da 811
va - Delmlro Oliveira - Walter Sá - José
Esteves - Aderbal Jurema - Wilson Braga
_ Hamilton Prado - Joaquim Cordeiro 
Mário Tamborlndeguy - Tabosa. de Almeida
_ Rezende Monteiro - Osslan Ararlpe
- José Carlos Leprevost - EmOio Murad 
Floriano Rublm - Vasco Amaro - Oscar
Cardoso - Genésio Lins - Osanam Coelho
- Hugo .-Agular - Monteiro de Castro 
Raymundo Andrade - Fausto Gayoso _.
Régls Barrot;o - Jaeder Albergaria - Jor
ge Lavocat - Vingt Rosado - José Meira
- Batista Miranda - Cid Rocha - Accloly
Filho - Arnaldo Garcez - Paulo Freire 
HerácIlo do Rego - Dias Lins - América de
SOuza - Wllmar Guimarães - Bla.s Fortes
~ Raimundo Bogéa - Edyl Ferraz - Hen·
rique La Rocque .,.... Austregésilo de Men
donça - Paulo Ferraz - Luiz Cavalcantl
- Último de Carvalho - Pedroso Horta 
Adolfo Oliveira - Antônio Ann1be~li (214).

SENADORES:

Daniel Krieger - Wilson Gonçalves 
FllInto Müller - Manoel Villaça - Rui
Palmeira - José Gulomard - Mem <ie Sá
- Antônio Carlos - José Cândido Ferraz 
Dinarte Mariz - Fernando Corrêa - Ney
Braga - Domfc10 Gondlm - Eurico Re
zende - Milton Campos - BenedIcto Val-
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ladares - Petrônio Portella - Raul Giuberti
- Ouido Mondin - José Leite - Alvaro
Maia - Júlio Leite - Leandro Maciel 
Amon de Mello - Teotônio Vilela - Carlos
L1ndenberg - Menezes Pimentel - Adolpho
Franco - Celso Ramos - Aloysio de Cana·
lho - Paulo Sarasate - João Cleofas 
Milton Trindade - Attllio Fontana - José
F'ellciano (35),

O Presidente Moura Andrade deu o seguin~

te despacho, determinando o arquivamento
do Projeto, por inconstitucionalidade:

Subscrito pelo Deputado Ernâni Sátyro e
outros senhores Deputados, e pelo Senador
Daniel Krieger e outros senhores Senadores,
em número regimental, foi encaminhado a
esta Presidência projeto de resolução visanào
a modificar o Regimento Comum do congres
so Nacional, com a seguinte ementa:

"Adapta o RegImento Comum às dis
posições da Constituição de 24 de ja
neiro de 1967."

Propõem os signatários seja alterado oRe.
glmento Comum, de modo a estabelecer que
o Vice-Presidente da Repúbllca presida às
sessões conjuntas do Senado Federal e da
CAmara dos Deputados, tendo somente voto
de qualidade, integrando-se na Mesa do Se
nado e excluindo dela o Presidente da meSma
Mesa. E o que está no projeto:

"Art. 2," - No exercicio das funções de
Pref>ldente do Congre~soNacional, o Vice
Presidente da República presidirá às
sessões conjuntas do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados, tendo sOmente
voto de qualidade.

Art, 3." - Dirigirá os trabalhos a Mesa
do Senado."

A Constituição não autoriza um procedi
mento dessa natureza., que atenta contra todo
o sistema de principios e regras que nela
salvaguardam a independência do Poder Le
gislativo e disciplinam as suas relações com
os demais órgãos soberanos do Estado.

Ao contrário do que se alega, não há con
flito entre as disposições constitucionais Que
dlsc1'1m1nam as funções do Vice-Presidente
da República e as do Presidente do Senado
no tocante à direção dos trabalhos do Con
gresso Nacional, como o demonstra a análise
dos preceitos vigentes.

O art. 31, § 2.°, da Constituição, declara
expressamente:

"A Câmara dos Deputados e o Senado,
sob a direção da Mesa déste, reunlr-se-io
em sessão conjunta para:

] - inaugurar a sessão legislativa;

11 - elaborar o Regimento Comum;

111 - receber o compromisso do Pre
sidente e do Vlce·Presldente da
República;

IV - deliberar sôbre veto;

V - atender aos demais casos previstos
nesta Constituição."

Tem-se, assim, que a Constituição expU·
cita e enumera tôdas as sessões conjuntas
das duas Casas do Congresso Nacional Que
devem ser dirigida.s pela Mesa do Senado, a
Qual tem a seguinte composição;

"Um Presidente, eleito anualmente por
seus pares; dois Vice-Presidentes, quatro
Seeretários e Quatro Suplentes, jgual
mente eleitos cada ano."

Ora, a Mesa do senado é o conjunto de
tôdas as pessoas que a. integram, tendo como
órgão central o Presidente, e dela não faz
parte o Vice·Presidente da República, Ela
constitui um todo orgânico, no Qual as atri.
bUlçôes se ordenam e se articulam segundo
norma.s próprias, excluída a interferência de
pessoas alheias à sua estrutura, de tal modo
que quando o citado texto constitucional lhe
comete a direção dos trabalhos do Congresso
Nacional, mJ.S hiPóteses que determina, só por
sofisma manifesto se poderão subtrair os atos
de presidência ao Presidente do Senado, para
conferi-los a outra autoridade. A nonna regi
mental não tem fôrça para substituir·se aos
preceitos constitucionais, alterando e subver
tendo a ordem das competências a pretexto
de uma distinção entre "presidir" e "dirigir"
que a lógica condena e as disposições consti
tucionais em vigor não amparam.

Nos regimes anteriores, lembrados pela
Justificação, em que o Vlce~Presldente da
República presidia o Congresso, não o fazia,
entretanto, pela sua condição de Vice~Pre

sldente da República, mas tão-sàmente em
virtude de sua condição de Presidente do
Senado F.ederal. FoI por ter adquirido esta
que exerceu aquela função e prerrogativa.

A Constituição de 1967, porém, não consagra
a mesma regra, nem po.sslbllita Igual enten
dimento. Pelo contrário, no capitUlo referente
ao Poder Legislativo, confia à Mesa do Se
nado Federal, presidida por seu Presidente,
a direção de tôdas as sessões do Congresso
Nacional destinadas ao processo legislativo
e à politlca legislativa, pela I1l.zão natural
de tratar-se de matéria atetn ao Poder Le
gislativo, e, como tal. só suscetível de ser
coordenada, com a devIda autonomia, por um
órgio próprio formado de membros livre
mente escolhIdos dentre os seus próprios com
ponentes, para aquela função especJfica.
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li: êsse o motivo ueterminante da discri
minação de atribuições constantes dos artI
gos 31, § 2.°, e 79, § 2.°, da ConstltUlção, só
aparentemente contraditórios, poIs o primeiro
diz respeito às tarefas de política legislativa,
e o segundo é pertinente a atividades outras
do Congresso Nacional que não se contenham
no Amblto daquelas atribuições indelegáveis.

Há regra especial que taxativamente exclui
o Vice-Presidente da República da Presidên
cia do Congresso, nos casos e para os fins que
prudentemente enumera.

Nos têrmos expressos da Constituição, é o
Presidente do senado quem preside às sessões
conjuntas referldu no art. 31, § 2,°, fazendo-o
na qua.lIdade de Presidente da Mesa que
dirige os trabalhos, como seu órgão central.
com atrlbUlÇÕfs especificas, que, como é no
tório, devem prevalecer sõbre as de carãter
&'CDérlco.

O legislador constituinte, ao dizer que o
Vice-Presidente da República exerceria fun
ções de Presidente do Congresso Nacional,
teve o especial cuidado de exclu1~lo, taxati
vamente, da direção das sessões convocadas
para tratar de assuntos de estrita natureza
legislativa, cuja apreciação deve dar-se no
âmbito de um Poder cuja Independência a
Constituição proclama.

O Vice-Presidente da República, como lá
lembrei, não integra a Mesa do Senado, nem
é membro do Poder Legislativo: para todos os
efeitos, compõe éle o Poder Executivo, ao lado
do Presidente da República. Assim sendo,
conferir-lhe atribuiÇÕeS que a Constituição
especIficamente confere a um membro do
Poder Legislativo, seria ferir frontalmente o
art. 6.°, parágrafo único, da Carta Magna,
que rel'l8:

"Salvo as exceções previstas nesta Cons
tituição, é vedado a qualquer dos PodêIe8
delegar atribuições; o cidadão investido
na função de um dêles não poderá exercer
a de outro."

se, por conseguinte, hé, de um lado, a
norma permiss1va contida no art. 79, § 2.°
- sem a qual não poderia o Vice-Presidente
da República, investido no Poder Executivo.
exercer funções no Poder Legislativo -, há,
de outro, um preceito que Impede que aquela
regra se tome absoluta, ficando preservada
a autonomla do Legislativo. Dal, repito; a
precisa enwneração do art. 31, § 2.°, da Cons
tltuiçflo, procedida para que nela nada ficasse
Impllcito. como deve ocorrer, aliás, em se
tratando da fixação de atribuições dos Podê
res do Estado.

O que está em jÔgo, no presente caso, é,
como se vê. a independência do Poder Le(is-

lativo, lIue, considerada em funçl.o do assunto
aqui examinado, implica as sesutntes dtre~

trizes fundamentais:

"1,") ao Poder LeglBlatlvo cabe a tarefa.
legislativa, na fonnll ds. Constitui
çã.o;

2,") é vedado, em principio, ao cldadio,
investldo em funçã.o do Poder Exe
cutivo, exercer funçl.o no Poder
Legislativo;

3.") o Vlce-Presldente da RepúbI1ca, por
exceção, exercerá fun~ de Pre
sidente do C<lngresso Na.clonal;

"'") dêsBe exerclclo f1cam, porém, exclUí
das as sessões do Congrell8O Nacional
destinadas a inaugurar 8 lleSIllo le
g1slativa, a elaborar o Regimento
Comum, 8 receber o comprom1S8O do
Presidente e do Vlce-PreBldente
da República, a deliberar sObre o
veto, a atender aos demalB casos pre~

moos na Constltulçã.o,"

Torna-se, as&Im, claro que todas Bll sessOes
convocadas para que o Congresso NacJonal
exerça a lua competência COIl8t1tacioo&l, de
natureza lertlllatil'a ou poUtlc:a., s10 d1rti1dU
pela Mesa do Senado, presidida pelo Pre
sldentedo senado, o que 6e eaclarece A. vlBta
do art. 49 da COIllltituição, que dá a exten
são do procesao legUlativo:

"Art, Ü - O processo legislatIvo com
preende a elaboração de:

] - emendBll à ConstituIção;

U - leis complementares;

lU - leis ordlnárlas;

IV - leis delegadas;

V - decretos-leis;

VI - decretos leglsIatlvos;

VII - resoluções."

Todo o processo legislativo, Inclusive ti.

apreciação de decretos-leis, quando reallzado
em sessões conjuntas, seri. ~en~
dlrlrldo pela Meaa do Senado. prtIlIJdJda por
seu Prelldente. Q.ue nlo pode ser sumàrlaw

mente privado de suas funções constitucionais
por melo do artlficlo de uma refonna regi
mental fundada nwna s1bWna e inadmissivel
distinção entre "pre.'lldÚ''' e "d1rIg1r", reduzlw

da a Mesa do Senado, com a exclusão de seu
Presidente, a mero órgão 8B&eBllOr do Vlce
Presidente da República,

Contra essa alteração, já em si mesma.
eIvada de vicio Insanável, grita todo o ststema
de preceitos que confere ao Presidente do
Senado atrlbuições especificas, de tal modo
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que ficariam sem sentido plausível, entre
outros, os arts. 47, 52, 62, §§ 1.". 3.", 4." e 5."
e 133, § 2.", da Constituição.

O art. 62 da Constituição declara:

"A emenda à Cons'Uulçio será. promul
gada pelas Mesas da Cê.mara dos Depu
tados e do Senado Federal, com o res
pectivo número de ordem:'

9ra, é do conhecimento de todos que a pro
mulgação das emendas consl;jtucionais se faz
em sessão conjunta., sob a direção da Mesa
do Senado. prwidida pelo Presidente do
Senado.

O que no fundo pretendem os autores dêste
projeto de resoluç§.o é que o PresIdente do
Senado delegue as suas funções ao Vice-Pre
sidente da República. N§.o pode fazê·lo. A
ConstltuIçAo é expressa na proibIção:

"An. 55 - ..

Parágrafo único - Não poderão ser
objeto de delegação 08 atos de compe
têncIa. exclusiva do Congresao Nacional,
bem assim 08 da competência privativa
da Câmara. do.s Deputados e do Senado
Federa.l."

Tenha-se também presente o Que d1s~em

os U 1.", 3.", 4." e 5.", do art. 62 e o § 2." do
art. 153:

"Art. 62 - ' •.•••...•.••...........•...

§ L- - Se o Presidente da República.
jUlgar o projeto, no todo ou em parte.
inconstitucional, ou contrário ao Interêsae
público, vetá-Io-á (... ) e comunicará,
dentro de 48 horas, ao Presidente do
Senado Federal (slc) os motivos do veto.

§ 3.- - Comunicado o veto ao Presidente
do Senado Federal (sic), êste convocará
as duas CâmarEl.S para, em sessão con
junta, dêle conhecerem, considerando-se
aprovado o projeto que obtiver o voto de
dois terços dos deputados e senadores
presentes, em escrutfnlo secreto. Neste
caso, será o projeto enviado, para pro
mUlgação, ao Pres1àente da República.

§ 4.° - Se a leI não fôr promulgada
dentro de quarenta e oito horas Pelo
Presidente da Republlca, nos casos dos
n 2.0 e 3.", o Presidente do Senado Fe
deral (alc) a promulgará; e, se êste n§.o
o fízer em igual prazo, fá-la-á o Vice
Presidente do Senado Federal

ft 5.0
- Nos casos do art. 47, realizada a

votação final, a. lei será promulgada. pelo
Presidente do Senado Federal (mc).

Art. 153 -

§ 2.D - se (no caso de prorrogação de
estado de sitio ·pelo Presidente da Repú
bllca> o Congresoo Nacional não estiver
reunido, será convocado imediatamente
pelo Prelddente do Senado Federal (sle)."

Em tôdas essas hipóteses, por conseguinte,
é ao PresIdente do ~nado Que cabe, e tão
sàmente a. êle, convocar o CODpesso e pro
mulgar a lei, o Que implica, evidentemente. o
ato de presidir e d1r1gir o órgAo convocado
para dectdIr I!Ôbre o motivo da convocação.
Na. Constituição está escrito: o Prftldente do
Senado Federal promuJgm a lei ou CODvo~

catá o COD(1'efI8O. NAo está. escrito: o Vlce
Pres1dente da República a promulgará. Ê
claro, poLs, que, se a Constituição quisesse
consagrar o ora. pretendido pelo projeto de
resolução, teria disposto de outra forma.

Note-se que, nos têrm08 do § 5.0 aclma
transcrito, nos casos do art. 47... lei lICl'á
prom~ pelo Presidente do Senado Fe
deral. Pois bem, o art. 47 refere-se. exata
mente, 80S casos de competêncIa exclWl1va
do Congresso Nacional. Leia-se o artigo:

"Art. 47 - :t da competência exclusiva.
do Congresso NacIonal:"

A Constituição quer, assim, que o proceuo
legislativo, em sessões conjuntas, seja cUrigido
pela Mesa. do senado Federal, sob a presi
dência de seu Presidente. e que os prooellS08
e atos da competência exclusiva do Congres
so Nacional ta.mbém o sejam, sem a Interfe
rência de- uma autotidade que 1ntegra o
Executivo, inclusive por estar prevista a. pos
sibilidade de, por lei compl1!mentar. lhe serem
cometidas outras funções, certamente fora da
órbita do Legislativo.

Nos têrmos da Constitolção, em suma.
quando em CUM eonjuntaa, é o PresIdente
do Senado Federal quem clã lnklo ao prvees.
so legislativo (art. 49) e aos atos e processos
da competência exchuiva do COIll'I'euo (art.
47), eonvoeando as 8ealJea. Dá·lhes )N"OUe~

guilnento, ~indo as sessões eom 8. Mesa
do Senado, que êle preside. Dá cOD5eqtiên.
elas finais a.o processo por ih: inicladD e
P"llidido, promulpndo as entendu consti
tucionais e as leis da eompetêDela exclusiva
do Conpesso Nacional. usim. eomo a8 leia
flue Dão hajam sido promulpdu pelo Pre
sidente da Rep6bUca.

ElO nenhum caso o VICti-PreMdente da
BepdbUca eonvoca o CODgI'eSID. Em todos. e
e%pI'ClISlImcnte, quem o faz é o PresIdente
do Senado. Em nenhum caso de competên
cIa exclusiva do Congresso, em sessões con
juntas ou de elaboração legislativa. conjunta,
o VIce-Presidente da República dir1ge as ses-
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sões. Quem o faz é o PresIdente do senado,
como PrêSidente da Mesa do senado Federal.

Acrescente-se que o art. 71 da Constttul
çáo estabelece que a flscal1za.ção financeJra e
orçamentária da União será exercida. pelo
Congresso Nacional, através do contr6le ex
terno e do sistema de contrOle interno do
Poder Executivo, instituídos em lei.

o § 1.0 do art. 71 diz que êsse contrOle será
exercido com o auxilio do Tribunal de Con
tas e compreenderá a apreciação das con
tas do Presidente da República., dos adm1
n1stradores e demais responsãvels por bens
e valOres públlcos, abrangendo as autar
quias, não podendo, por isso, tais assuntos
ficarem entregues à direção e presldêncta de
um membro do Poder Executivo, como é o
Vice-Presidente da Repúbl1ca..

Dir-se-á que são reduzidas 88 atribUições
do Vice-Presidente da República no exer
c1clo da Presidência do Congresso. Berta es
tranhável o contrário, Isto é, que a um órgão
do Poder Executivo coubesse, por voto de
qualidade, interferir dec1sl.vamente no pro
cesso Jeglsla.tivo, determinando a aprovaçAo
de emendas constitucionais, ou presidindo
a sess6es convocadas para. examinar vetos
do próprio Executivo. .. O disposto, por con
segulnte, na Constituição, resulta de razões
lógIcas e do simples bom senso, delimitando,
previamente (art. 31), as fun9Ó" de presi
dência e de dJreçio do PresIdente do Senado,
para. reservar as restantes (art. 79>, e Iló as
restantes, ao Vice-PreBldente da República,

Não t&se esta. a rea.lldade constitucional, e
a posse do Presidente e do Vice-Presidente da
R{lpúbllca. teria sido realizada. pelo Vlce-Pre·
sidente José Marla Alkm1m. A ConstitUfçlo
entrou em vigor ao primeiro minuto do dia.
11) de março, para maior clareza, no pri
meiro minutos aPós o <Ua 14. De meia-noite
de 14 até II horas do dia 15, o Presidente
CasteUo Bra.nco e o Vice-Presidente José Ma.
rta. Alkm1m ocuparam seus postos sob o re
gime da Constltuiçlí.o de 1967. Os mandatos
de ambos cessaram no instante em Que o
Presklente do Senado, h Presidência do Oon
ll'CIJlIO, declarou empo.s.sadoo o Presidente
Costa e Silva e o Vice-Presidente Pedro
Alelxo.

E por que o senhor José Marta. AIkInUn,
que era Vice-Presidente da República, sob o
regime constltuclonal de 1967, ij,té às II ho
ras do dia 11) de março, e portanto com as
mesmas atribuições do Vice-Presidente Pedro
Alelxo, a partir daQuelas II horas, não pre
sidiu os atos daquele dia?

Simplesmente porque não podia. fazê-lo. E
não podia. f~-lo porque a Constituição ex
pressamente estabelece Que ao Presidente do

senado, e não ao Vice-PresIdente da RepI1.
bllca, é que cabe convocar o CODgreeso e
presidi-lo, como Presidente da Mesa. do se·
nado, que <Urige os trabalha;. nas sessõea
conjunt.a.a, para receber o compromJBso do
Presidente e do Vice-PresIdente da Repú
bUca.

A Constituiçlo de 1967 foi elaborada. sob o
imperativo de um Ato InstItucional, que 1m.
pOs prazos ao trabalho do CongreBllO, xnodi
ficou seu RegImento e esta.beleceu normaa e
fatalldades para. a sua e1a.boraçlí.o. Não es·
tivesse ela a.provada até certo <Ua e aprovada
estaria por decurso de prazo. Não est1veaae
modiflcada até certo cUa. e aprovada estaria.
por decurso de prazo. Tivesse e1& sido emen
dada, mas nAo estivesse terminada a elabo
ração até certo dia, e mod1flcada não esta.
ria e seria promulgada.

O Vice-Presidente da Repúbllca 'á eleito
era o PresIdente da Comissão CODBtftuc1ona1
e, por fÔrça do Ato Institucional n.o 4, tfnhn
o direito de nomear o Relator. Nlí.o era o
Presidente do Congresso quem des1gn&va o
Relator; não era o Congresso quem o esco
lhJa; não era. a comJ.ssáo quem o elegia. Era,
por fôrça do Ato Institucional, simplesmente
o Presidente da Com1ssão, Vlce-PreB1dente da
Repúbllca eleito, quem o nomeava.

E assim se deu. Nenhuma modiflcaçAo foI
aceita., num ou noutro sentido, no assunto
que ora se a.nall8&. Tudo ficou, nestes pon
tos, como viera. do Poder Executivo, no texto
origInal do projeto.

O que não fo1 feito na fase de elabora
ção constituclonal, quer-se fazer agora; o
que não fol feito no regime dos Atos In8t1
tuciona1s, quer-se fazer agora. :t uma in&
ce1tável atitude, fruto certamente das de
formações de ontem, esta de pretender mu
dar a constituição &través do Reg1m.ento,
erguendo & norma regimental ao nível de
reforma. constitucional ou dOIS Atos InBtltu
clonsls que já cessaram.

Não posso a.utorizar a. tramitação dêste
projeto. Não há nada. de J>eSBOa1 nesta. deci·
são. Em jOgo está a ConstltuiçAo do Bras1l.
Em jOgo.está a. independência do Poder Le
gislativo. Admitido que se modifiquem 08 têr
mos constltucionaJs, flanqueando-os, ou tron
talmente os subvertendo, atral'élI de nonnas
de regimento, aberto estará o terrfvel camJ
nho da anarquia constitucional e jurl<Uca. em
nosso Pa1s, da qual ma.! acabamos de 8a11' e
para a qual não devemos regressar..

Be hoje, por uma. modfflcaçio regimental,
se alteram normas constitucionais quanto ao
próprio funcionamento do Poder Legislativo;
se contra a ConstituJção se estabelece que o
que nela está escrito não prevalece, e o Que
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nela não se acha esc.r1to "lela.-se no regi~

mento", que acontecerá, o. seguir, quando 06
direitos e os interêsses da coletividade bram
le1ra estiVeJ'etl1 em jOgo?

se Il. Constituição é m.udada, desrespeita
da, a. titulo de ser interpretada. num. Projeto
de Resolução, mudada será, desrespeitada
será, a titUlo de interpretá-la, nas leis com
plementares e na.s lels ordinári58.

se uma reforma regimental chega ao pon
to de dizer que a Mesa. do senado d1r1gIrá
os trabalhos, excluido dela o seu Presidente
e nela. inclufdo o Vice-PresIdente da Repú
blica, que dirá a lei ao tratar da declaração
dos direitos e prerrogativas do Poder Judi
etário, da declaração dos dlreitos de nac10
nalidade, dos direitos políticos, dos direitos e
garantias indiViduais?

E se resolver o Poder Executivo enviar Pro~

jeto de Lei, com prazo fatal, daqueles que
se eonslderam aprovados por decurso de tem~

po, mesmo que não tenham sido fnclufdOB em
ordem do Dia, interpretando as imunidades
parlamentares? E se resolverem interpretB;r o
art. 54 da. Constituição, para diZer o que en
tendem por exercício do mandato, por in
Violabilidade, por opiniões, palavras e votos?

E se fôr sObre a vitaliciedade dos antigos
professOres catedráticos e titUlares de ofi
cio de justiça, assim como sObre a eatabili
dade de funcionários, já amparados por le
gislaç§.o anterior, que pretenderem interpre
tar para modificar li. Constltuiç§.o?

E se fOr interPretado o art. 166, para per
mitir a. propriedade e adminiBtraçáo de em
prêsas jornallstlca.s, televislo e rádio a es
trangeiros?

E no capitUlo dos direitos pol1ticos, quan
to poderá ser fértU a InterpretaçãoI A lei
complementar, a lei ordinária e até os de
cretos-leis, que se entendem aprovados por
mero decurso de prazo, modificando a Cons
tituição, restaurando processos sumários, li
mitando o direito de defesa, restringindo ou
tornando impossivel a contraditoriedade, cri
ando órgãos de instrução, de julgamento
ka!kianos?

Tôdas as h1p6teses POdem ser levantadas,
por mais absurdas que pareçam, diante do
absurdo que ora se pretende praticar.

O projeto não está justi11cado nos deIllais
pontos. Na única d58 questões que procurou
justificar-se, fê-lo injustificadamente.

Nos tênnos do art. 47, n." 1, do RegImento
Interno do senado Federal, supletivo do Re
gimento Comum, que me impõe o exere1c1o
das atribuições prev1staa na Const1tu1çAo pa
ra o Pres1dente do Bena.do;

Nos térmos do n." II do mesmo artigo, que
me impõe velar pelo respeito às prerrogativas
do senado, e, POis. de sua Mesa., que pre
s1do, e que é a Mesa do Congresso Nacio
nal;

Nos têrmos do n," IV daquele artigo, que
me impõe lazer observar a Constituição;

Nos têrmos do n." vn do mesmo artigo,
que me impõe determinar o destino do ex
pediente;

Nos têrmos do n,o vm do citado artigo 47,
que me impõe imPugnar as proposições
que me pareçam impertinentes e contrárias
à Constituição Federal,

Determino o arquivamento do projeto, res
salvado a seus autores o direito de recurso
a Plenário, se assim o quiserem,

Congresso Nacional, 12 de abr1I de 1967. 
Amo MoUJ'll, Andracle.

Na 8." Sessão Conjunta, em 12 de abril
de 1967, o Sr. Deputado Ernan1 Sátyro apre
sentou, em questão de ordem, o seguinte
recurso do despacho do Presidente:

"Sr. Presidente, esperávamos ontem que V.
Ex," proferiBBe o despacho que acaba de
proferIr, ou qualquer outro que, no seu
entender, parecesse acertado. No entanto,
para que não parecêssemos Intolerantes,
acatamos a decisão de V. Ex,", no sentido
de sàmente hoje dar conhecimento à. Casa
do projeto de reforma do Regimento Co
mum, apresentado por Deputadoo e 8ena
dores, expressando a maioria absoluta das
duas Casas do Congresso. Com a mesma
veemência com que V. Elt." fala, eu falo
também, sem prejuizo do respeito que V.
Ex." merece, como Presidente do Senado Fe
deral e, em suma, como representante do
povo. M8.'l queremos dizer, antes de tudo,
no momento em que vou recorrer do despa
cho de V. Ex.", que a sua presença na Pre
sidência de nossos trabalh06 é recebida e
respeitada. por nós no sentido de que seja
V. Ex." o Presidente do Congresso Nacional.
Consideramos que V. Ex.- se encontra aqui,
eventualmente, por estar na Presidência da.
República o verdadeiro Presidente do Con~

gresoo NacJonal, que é o VJce-PresJdente da
República do BrasU. (Nio apoiado. Palmu.)
O que cabia a V. Ex.", data vema, ao rece
ber o projeto de reforma do Regimento Co
mum., nos ténnos do a.rt. 51, era remetê-lo
às Mesa.s DIretoras da Cêmara e do senado,
para que proferissem parecer. Somente de
pois dêsse parecer é que se vertiicaria a
publicação, inclUSive em avulso. De modo
que, fazendo essa publicação em avUlso on
tem, antes de proterir &se despacho, V.
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EX." começou, data venia, por violar uma
norma regimental.

Nos têrmos ainda do art. 4'7, no seu n."
8.", ao recorrer para o Plenârlo do Con
gresso do despacho de V. Ex.a, peço a atenção
para a parte dêsse dispositIvo que determina.
a audIência da Comissã.o de ConstitUIção e
Justiça. Ali se fala da Com1ssA.o de Consti
tuição e Justiça do Senado, porque é uma
norma que está sendo aplicada supletiva
mente: mas o verdadeiro entendimento, a
verdadeira inteligência do texto leva à con
clusão de que, no caso, tratando-se do Con
gresso Nacional: devem ser ouvidas as
Comissões de Constituição e Justiça da Câ
mara e do Senado, sem o que os Deputados
ficariam privados de ouvir o órgão compe
tente para assunto dessa natureza, do mes
mo modo que, se fô&se ouvida apenas a Co
missáo de Constituição e Justiça da. Câma
ra, o Senado ficaria privado do seu dU'eito
de ouvir o órgão por excelência capacitado
para a interpretação das normas constitu
cIonais.

Sr. Presidente, ao contrário do que V. Ex."
sustentou no seu longo despacho, n6a não
apresentamos um projeto Inconstitucional.
Começa que êsse projeto não trata apenas
do problema da Presidência do CODg1'C&SO
Nacional. Desdobra-se em vári08 d1Bposltl
vos destinados a adaptar à nova Constituição
as normas do ~g1mento Interno.

se eu dispusesse do tempo de que V. Ex."
dIspôs, para entrar no mérito dessa questão,
conseguiria demonstrar, um por um, que to
dos aquêles argumentos de V. Ex." são in
sustentáveis, inclusive quando dIZ que uma
norma regimental não pode alterar uma
Constituição Federal. Sim, ninguém quer
alterar uma ConstitUIção Federal por uma
norma regimental. O que se quer fazer é
um melhor entendimento, é uma adaptação,
de acOrdo com a nossa tradição, com tOda
a história. do nosso Direito Constitucional
- isso se verltica não sOmente aqui, mas
entre os povos que praticam o sl8tema re
publicano blcameral, como se pode ver um
Aurellno Leal, transcrevendo palavras da
major signifIcação de um grande tratadista,
conhecido de quantos são familiarizadas com
os principias de Direito Constitucional.

Peço a atenção do P,enárlo para o que
foi escrito por Duguit, transcrito por Aure
lino Nunes Leal, a respeito do Regimento
Interno:

"Regimento Interno é o complexo de
normas que as CA.maras Legislativas
adotam para regular o seu funcionamen
to. 1: lmportantissima a atr1bUlç!i.o des
sas CéJnaras."

Prossegue Aurellno Leal, dep<lls de t;nns.
crever Dugult:

"Afirma Duguit: Allsuntoa que podettam.
encontrar espaço em leis constitucio
nais são tratados em Regimento.
LInhas acima mostrei que tUsposltlv08
constitucionais foram Interpretados pelo
Regimento do 8enllodo relativamente ao
Vice-Presidente da RepÜblJca."

Portanto, um grande tratadl8ta brasUe1ro,
citando outro grande tratadl8ta. francês, sus
tenta. que, no caso de uma aparente con
tradição, de uma. aparente antinomia entre
textos constitucionais, o problema foi es
clarecido e resolvido através de normas
regimentais; e outra não foi a queatlo
senão a da atribuição do Vice-Prea1dente
da Repúbl1ca.

Sr. Presidente, também não aceito a argu
mente.çil.ode V. Ex.a, quando 8Wltenta que,
se o Vice-Presidente da. República vl~ a
presidir o Congresso Nac1onal, estaria ha
vendo uma delegação. Já o presidiu em tôda
a história. do nosso Direito Constitucional e
nunca se sustentou que o Vice·Presldente
da República. esta.va recebendo delegação,
estava praticando atos delegados do Con
gresso Nacional,

Também nAo se Just1f1ca que V. Ex." pro·
cure, numa nota sentimental, colocar êsse
problema em tênnos de invasão das atrlbu1~

çães do Congresso Nacional pelo Vice-Pre
sidente da República. O Vice·Pns1dente da.
República, também no nosso passado, sem
pre exerceu as funções de Presidente do
Congresso Nacional, sem que nunca se sus
tentasse que êsse Vlce-PresJdente da Re~

pública, como integrante do Poder E1re
cutivo, eativell.'le, por assim dizer, roubando
as prerrogativas, atentando contra. os legf
timos direitos do Congresso Nacional. alo
todos argumentos, Sr. Presidente - permIta
V. Ex."' -, especiosos, Que nem podem mes
mo, a.través da sua nota sentimental, im
pressionar êste Congresso, que sabe ° que
vai decidir no momento oportuno, que está
atento a todos os aspectos ào problema, dea·
de os jurídicos até os polftlcos.

Não temos dúvida de Que, no momemo
oportuno, quando fOr exa.rnInado o mérito
desta. ma.térla, teremos oportunidade de des
fazer um a um todos êsaes supostos argu
mentos de contradição entre os dispositivos
constitucionais. E nem contradtçf.o salientou
V. Ex."

A se aceitar o ra.ciocínlo de V. Ex.a, de
que a presença do Vlce-PrB6ldente da Repú
blica no Congresso seria uma tnvasão da.s
atribuições dêBte, entAo, nem as seasõea so
lenes - então nada, nenhuma seaalo, Qual-
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quer que fósse, poderia. ser presidida. pelo
Vice-Presidente da. República.

Onde, então, estaria. a norma? Que sen
tido ter1a a d1spas:lçã-o do artigo 79? A pró
pria Constituição estaria cometendo um
absurdo. E nós sabemos, através da. arte da
interpretação das leis, que o absurdo não
se pode presumir num texto legal - nem
o absurdo, nem a contradição. Essa contra
dição, quando existe, ela hã. de ser desfeita
através da InterpretaçA,o - interpretação
que pode ser do juiz, se se tratar de uma
sentença; do legislador, se se tratar de ela
borar uma leI de acOrdo com os textos cons
titucionais; e do Congresso, que, no momen
to, é o seu Intérprete supremo. Por conse
guinte, como intérprete da Constituição,
desfazendo essa antinomia, desfazendo essa
contradição, que só pode ser aparente, por~

que nâo existe oontradiçâo na lel, o Con
gresso Nacional pode decidir. Poder1a decidir
mesmo 1ndependente do Regimento Interno,
como até os Presidentes da. Câmara ou do
Senado podem, na dec15l\o de uma questão
de ordem, decidir matéria de natureza cons
titucional.

De aCOrdo com o Regimento da. ctunara,
levantada uma questão de ordem, ainda. que
ela envolva matéria constitucional, pode ser
decidida pelo Presidente da CAmara, e,
conforme a situação, conforme {) J'eCUl'110
interposto pelas partes, essa decl.sio sObre
a questl10 de ordem pode ser devolvida .ao
Plenár10 daquela Casa do Congresso. Por
conseguinte, não eldste novidade nisto.

Alega-se uma contradição, alega-se uma
antinomia. Nós, do Congresso Nacional, é
que 'temos atribulção para di2er qual a ver
dadeira interpretaçáo dêste texto, qual o seu
verdadeiro sentido e, conseqüentemente,
quem vai presidir o Congresso Nacional.

Este o recurso que, com o devido respeito,
trago à conslderaçàO de V. Ex.-, que lhe
dará a devlda tramitação, ouvidas aquelas
duas Com1SSôes, para a apreciação poaterior
do Plenário. (Muito bem! Muito beml PaI
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade. 
A Presidência acaba de receber nlCur80 in
terposto da sua decisão, pelo Sr. Deputado
Emanl Bátyro. A Presidência defere o rep

quertmento de tramitação do recurso for
mUlaào por S. Ex.- e deternl1na vá. o mesmo
às ComIssões de JustlÇ2. do Senado e da
Cllmara dos Deputados para receber paré
cer e, oportunamente, ser incluído em Or
dem do Dia.

Esclareço ao Sr. Deputado ErnIUl1 SAtyro,
nas suas observações inlc1a1a sõbre o caráter
em que via. o exercfcio desta Presidência,

que presIdo o Congresso Nacional na quali~

dade de Presidente da. Mesa que dirilo.
Exerço esta Presidência nQB tênnO.'J da Cons
tituição, expressos no art. 31, ~ 2.°, o que
levou os autores do projeto a se verem na
contlngência inarredável de propÔ~lo peran
te mim. (Muito bem! PaIJnas.)

Exerço-a com a legitlmldade decorrente
do fato inequ1voco de que, para que eu dei
xe de exerc~-Ia, mister se faz a apresenta
ção de projeto para modificar a situação
constitucional e regimental vigente. Tanto
a exerço efetívB.lllente que, no exercício dela,
foi que ouvi as questões de ordem levanta
das pelo autor do projeto, neste instante, e
detennlnel que o recurso tenha tramitação,
indo 1Ls Comissões de Constituição e Justiça
do Senado e da Câmara."

A matéria foi submetida às Comissões de
Constituição e Justiça do Senado Federal e
da Câmara dos Deputados, recebendo os se
guintes Pareceres:

PARECER
N.· '- DE 1961 (C.N.)

da ClNDlssio de Constituição e Justiça
do Snlado Federal 5Ôbre o Projeto de
Resoluçã.o n.0 I, de 196'1, do CODÇefiSO
Nado.nal, que adapta. " Regimento Co
mam às d,ispos1çõe5 da Constltutçlo de
24 de janeiro de 1967.

Belator: Senador petrónlo Portella

Subscrito pelo Senhor Senador Daniel
Kr1eger e outros Senhores Senadores, e pelo
Senhor Deputado Ernatú Sátyro e outros
Senhores Deputados, foI oferecIdo à. cons1~

deração e del1bera.ç"o do Congresso Naelo~

nal projeto de resoluçMl em que se propõe
seja adB.ptado ao sistema da Constituição de
1967 nosso Regimento Comum. No projeto
destaca-se, dentre outras proposições perti
nentes, a que, em cumpr1mento estrito de
preceito constitucional, estabelece (art. 2.°):

"No exercício dat. funções de Presidente
do Congresso Nacional, o Vice-PresIdente
da República presidirá as seSõÕes con
juntas do Senado Federal e da CAmara
dOlO Deputados, tendo somente voto de
qualldade."

Com efeito, a Constituiçl1o atual dispõe,
em seu art. 79, § 2.°, que:

"O Vice-Presidente (da República) exer
cerá as funções de Presldente do Con
gresso Nacional, tendo sOmente voto de
qualidade, além de outras atribuições
que lhe forem wnfertdas em lei comple
mentar."
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Na bem fundamentada justiflcaçAo que
acompanha. o projeto de resolução, firmado
por 214 Deputados e 35 Benadores, asstnaIa
se, em abono da regra proposta para o seu
art. 2.", que: a. Constituição de 1967, em seu
art. 19, f 2.°, atr:lbulu ao VIce-Presldente da.
Repúbl1C& o exercicio das funções de Presi
dente do Congresso Nacional. ll: uma. Inova.
ção em nossa legtslação constituc1on&1. Na
Constituição de 1984 não existia. o cargo de
Vice-Presidente da Repübl1ca, cargo que nAo
figurou, igualmente, na Carta de 1937 e, in
trodUZIdo na ConstitUição de 1946, fol, expres
samente, extinto pelaltmenda Constitucional
n.a ., de 1961. Com a revogação desta, pela
Emenda Constitucional n.a 6, de 1963, foi de
clarado que nâ.o se revlgorava o art. 61 da
constituição de lMf1, pelo que nio voltou o
Vlce~Presldente da República a exercer as
funções de Presidente do senado Federal..

Observa-se ainda: fol, portanto, durante a
vigêncIa da Constituição de 1891 e da Cons
tituIção de 1946, até 2 de setembro de 1961,
que se atribUiu ao Vice-PresIdente da Repú
blica a funçáo de Presidente do senado Fe
deral. Entretan00, nunca se expUc!tou, na
letra das nossas ConstItuições, que ao Vice
Pres1dente da República cabia a presidência.
do Congresso Nac1onal.

E conclui a justl1icaçào: em face do dis
positivo do art. 79, § 2.0 , da Constituição em
vigor, juat1flca-se a alteraçAo propo,sta.

O Senhor Senador Auto Moura Andrade,
Presidente do Benado Federal, em longo e
mInudente despacho, determInou o 1U'l:luíva
mento da proposição, dando como funda
mento de sua dec1&Ao as seguintes principais
razões: a COnstituição não autorizarta um
procedimento dessa natureza, que atentaria.
contra todo o sistema de principios e regfllll
que nela salvaguardam a Independência do
Poder Legislativo e d1sclpllnam as suas re
lações com os demais órgios soberanos do
Estado; não há confllto entre as dlspos1çôes
constltucloneJs que dlscrlminam as funções
do Vlce-~sldente da RepúbUca e as do
Presidente do Senado no toclUlte à d1reçA.o
dOI! trabalhos do Congresao Nacional; a
ConstitUição expllclta e enumera tódas as
sessões conjuntas das duas Casas do Con
gresso Nacional, que devem ser dlrlgtdas
pela. Mesa do Senado (art. 31, § 2.°); a Mesa
do Senado é um conjunto de tôdas as pes
soas que a integra.m, tendo como órgão cen
tral o Presidente, e dela. não faz: parte o
VIce-Prellldente da RepübUcO,. Ela. constitui
um todo orgAn1co, no qual as atribuições se
ordenam (j se artIculam segundo normas
próprias, exclufda a InterferênCia de pessoas
alheias Il. sua estrutura; a norma regimental
não tem fôrça para substituIr-se aos prece!-

tos constltuclonais, alterando e subvertendo
a ordem das competêncIas; nos regtmes an
tenores, o Vice-Presidente da Repúbl1c& pre
sidia o Congresso Nacional nio pela sua
condlçA.o de Vice-Pre&1dente da. RepÚbllca,
mas, táo-sômente, em vIrtude de sua cond1
ç10 de Presidente do senado Federal; a
ConstltulçAo de 1967, porém, 010 COll8&
graria Il. mesma. regra, nem poss1bU1tar1&
19ual entencllmento; à MeS& do senado Fe
deral, presidIda por seu Pre&1dente, é que
cabe a. d1reçAo de tôdas as setlllOes do Ccn
gresso Nacional destinadas ao prClCe/l8O le
gislatIvo e à polltlca legWatlva, ao paIlIIO
que o art. 79, § 2.°, é pertinente, apenas, a
atividades outras elo Congresso Nacional que
nâ.o se contenham no Amblto daquela.s atrl·
bUlÇÕ8s indelegávels (&te); há regra especlal
Que taxatIvamente (&1c) exclui o Vlee-Pre81
dente da. RepúblIca. da Presldêneta do Con
gresso Nacional, nos casos e para. os fins que,
prudentemente, enumera; nos têrmos expre8~

sos (s1c) da ConstltU1çf.o, é o Prf!S1dente 40
senado quem pres1de às sessões conJuntall
referidas no art. 31, § 2.°; o legIslador oons
tltulnte, ao dizer que o Vlee-Pres1dente da
Repúbl1ca exerceria IW1ç6es (s1cl de PreBl
dente do Congresso Nacional, teve o especl.al
cuidado de exclui-lo, taxativamente (s!c), da
dIreção das~ convocadas para tratar de
assunto de estrlta natureza legIsla.tlva; nia
sendo o Vice-Presidente da Repúbl1ca mem~

bro do Poder Legislativo, serla fer1r frontal·
mente o art. 6.°, parágrafo ün1oo, da carta
Magna, conlerlr-se-lhe at:r1buJçlIes que a
COnstituição especlficamente (stc) outorga
ao membro do Poder Leg1sla.t1vo; a norma
permissiva (sic) contida no art. 79, § 2.", da
ConstItuição, não pode tornar-se absoluta;
todo o processo legislativo será dirigido pela
Mesa do .6enaào, presidida por seu PresIden
te, que nA.o pode ser sumàr1amente privado
de suas funções constitucionais por melo do
artl1ícJo de uma reforma regimental; oon~

tra essa. alteração regimental, Já em si mes
ma eivada de vicio insanável, grita todo
o ststema de preceitos que conferem ao
Presidente do Senado a.trtbu1çõe& eapeel
ficas; o projeto de resolução - deve refe
rlr-se- ao artigo 2.° do projeto -, se a.pro
vado, Importaria em que o PreB1dente do
Senado teria delegado suas funções ao
Vice-Pres1dente da RepúblIca, contrariando
prolblçAo expressa (s1c) da ConstltulçAo; n08
tênnos da Carta Maior, em suma, quando em
Casas Conjuntas, é ao Presidente do senado
Federal que cabe dar inicio ao processo le
gislativo e aos atos e processos da competên
cia exclus1va do Congresso, convocando lia

sessões; em nenhwn caso de compeUnc1a
exclusiva do Congresso, em seSllÕes conJun
tas, ou de elaboração legislativa conjunta, O
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Vloe-Presidente da RepúbUca. dirige as ses
sões. Quem o faz é o Presidente do Senado;
são reduzidas as atribuições do VIce-Presi
dente da. República. no exercic10 da Presl~

dêncla do Congresso.

As dema.1s argumentações em que o des
pacho pretende embasar-se constituem des
dobramento dessas assertivas enunciadas.

PARECER.

O recurso interposto, para. o Plenário, pelo
brllhante Uder ~anl Sã.tyro amparou-se no
art. 47, n.o 8, do Reglmento Interno do Se
nado, subsidiàriamente aplicável à. espécie.
l!:sse trâmite é uma decorrência do, data
'l'enta, errado destino dado à. proposição pelo
senhor Senador Auro Moura. Andrade. Tra
tando-se de proposta de mod1!icação do Re
gimento Comum, deveria ter sido observada a
nonna de proced1Inento, prevista no art, 51
dêste, cujo § 1.° estabelece que, no caso da
aUn.ea b, ilIto é, se a proposição tiver sido
subscrita. por, pelo menos, vinte Senadores
e o1tentaDeputadOs,

" ... recebida a proposta pelo Presidente
do Senado, êste a encamlnhará. à. ComIs
são Diretora do senado e à. Mesa. da C~

roara. dos Deputados, para. emJtirem pa
recer dentro de qUínZe dias."

A substancial matérla de mérito reside na
exata interpretação dos arts. 31. § 2.°, e 79,
§ 2,°, da. Constituição, normas de comando
nitidamente lnterllg&d8ll, que não podem ser
entend1d&s se não anal1saàas conjuntamente,
uma completando a. outra. São disposições
a!los. harmOnlcas, não eontrad1tórlas. :t.
regra. elementar de hermenêutica: "não se
presumem antinomias ou incompatibll1dades
nos repositórios jurfdlcos; se alguém alega.
a existência de d1spos1ç.ões inconciliáveis,
deve demonstrá.-las até A ev1dênc1a." (Cf.
CARLOS MAXIMILIANO, In Hermenêlltica
e Ap.u~io do Dlrdto, pág. 168>-

Controntemos os dois ctmones constitueto~

nais, cujo exato sentido teleol6g1co tem dado
margem a tão ap&1x:onados debates doutrt
náríos;

"Art. 31 - .•...........................

ti z." - A Câmara. dos Deputados e o
Senado, sob a direção da. Mesa. dêste,
reunlr·se-ão em sessão conjunta par~:

I - Inaugurar a seSllão legislativa;

fi - elaborar o Regimento Comum.;

lU - receber o compromisso do Presi
dente e do Vlce·Presldente da RepúblJ
ca.;

IV - deliberar sObre o veto;

V - atender aos demais caros prevIstos
nesta Coru;tjtuiç.ão."

"Art. 79 - ... , .. ,., ,.,. ,., ,., ",. ,.,.,

ti Z." - O Vlce~P1'esidente {da. Repú·
blicaJ exercerá as flmÇÔes de Pre&~

dente do Congresso Nacional, tendo sO
mente voto de qualidade, além de outras
atribuições que lhe torem conteridas em
lei complementar,"

A primeira d1lIpostção é fi regra iterai, si
tuada. no Capitulo próprio - Do Poder Legis
lativo. Regula., renêrIeamente, o funciona
mento dêsse Poder; define-lbe, por Igual, a
competência genérica, seja em sessões con
juntas. seja em sessões separadas, de cada.
wna das Câmaras que o compõem; enumera.
as prerrogativas de seus membros, incompa
tibill.dades, exercício e perda do mandato
etc.

A segunda é a rerra espeeial, reguladora
de caso especifico, aplicável, nomeadamente,
a um fato determlna.do: o Vlce·Presldente
da Repúbllca exercerá as funções de Presi
dente do Congte8S0 Nacional. Nada mais
deverIa ser dito, s1mplesmenre porque não
há omIssões a suprir. ~ competência defi
nida, ai sim, t&:I:ativamente, a de que o Vlce
PreSidente da República e o Presidente do
CongreMQ Nacional. O Ministro Pedroso
Horta, notável jurista, diz:

"Onde a Constituição escreveu: O Vlce
Presidente da República exercerá a Pre
sidência. do Congre8S0, não é poS&1ve1
lerMse; O Vice-Presidente não exercerá
a Presidência do Congresso."

E podemos acrescentar, em exame literal
do texto, que se o imperativo constitucional
não abrangesse tôdas as funções, outra. seria.
a expressão da. lei: o V1ce~Pres1dente da Re
pública uercei'& funções de PresIdente do
Congresso.

O despacho presldencial, tã.o rico em trans
criçâo de diSpositivos lege.1s, evita, em têr
mos sistemáticos, reproduzir o texto do art.
79, § 2.°, e, quando a êle se retere, o faz di
zendo que atribulu ao Vice-Presidente fun
ções e não as (unções de Presidente do COn
gresso.

Situa-se a regra peremptória, ilnpcs.ltiva,
cogente, no Capitulo relativo ao Poder Exe
cutivo, em face de seu caráter especla.l,
constitUindo wn acrese1mo, uma complemen
tação ao disposto no § 2.° do art. 31, cujo
sentido hã. de ser, por Via de conseqüêncla.:
A Cê.mara. dos ~putados e o senado, sob a
direção da Mesa dl!ste, presidida pelo Vk:e-
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PresIdente da- BepúbUca, reunjr-se-ao em
sessão conjunt& etc. Assim conjugados, os
doIs textos oferecem construção tnterpreta
Uva adequada, tecnicamente correta. teleolo
glCll.mente conelllada.

Segundo a melhor doutrina (veja-se, den·
tre outros, Gluseppe Bardo, in "Trll.ttll.to
delle Leggi", n." 616, e S&vtgny, in "Traité de
Droit Roms.1n", tra.d. GuenoUJ:, v. I, pág.
264), o Intérprete deve, ao anaIlsar nonnas
aparentemente conflitantes, ou nio explIcita
mente reguladoras de tódas 88 vartantes da
hipótese, ver1f1car se é pOSS1vel considerar um
texto como atirrnador de princlpio, regra
geral; o outro, como dispositivo de exceção;
o que estritamente não cabe neste, deixa-se
para a esfera do domÚllo daquele. Procure
se encarar as duas expressões de direito como
partes de um só todo, destinadas a comple
tarem~se mutuamente; de lIOrie que ao gene
ralidade aparente de uma. seja 1'el:Iuinrida e
precisada. pela outra (et. CARLOS MAXI
MILIANO, in ob. cit. pág. 168). E ainda:
onde um poder é conferido em ~nnos gerals,
Interpreta-se como estendendo-se de aCÔrdo
com os mesmos têrmos, aalva se aI(unta clara
restriçM fôr dedusivel do próprio contuto,
por se aeha.r ali expressa. ou bnpliclta (CAR
LOS MAXIMILIANO, ob. clt., pág. 169).

Os textos constitucionais não autonzam
entendimento diferente. A investIdura. do
Vice-Presidente da. República. na Pres1dencla.
plena. do Congresso Naclonal. por decorrer
Umpidamente de um preceito maior (consti
tucional), cxpttsspmente -consagrado, não
atenta oontra nenhum sfstema de plinClpJOB
e regras tutelares da lndepend!ncla do Poder
Legislativo. Atentaria contra. a Constltulçoo o
entendimento contrário, exarado no despa
cho recorrido, em que se pretende opor uma
regra regimental (compOsição da Mesa 
art. 46 do Regimento Interno do Senado) a
uma ordem de comando COnl,tltuclonal (Pre
Síd!ncia do Congresso Nacional - art. 79, I
2.", da ConstltuJçikI). "A nonna reg1mental
não tem fôrça para. substituir-se aos precei
tos constitucionais, alteranào e subvertendo
a ordem das. competêncJas", como adverte
com Inteira propr1edade o Benhor Senador
Auro Moura Andrade.

A distinção que se pretende estabelecer
entre competência para presidir as sessões
do CongreS60 NaeiQna! destInadas ao pro
cesso legislativo e à política legls~atlva, e
competência para presidir Q,'I 13ess5es ào
Congresso Nacional destinadas a ativldades
outra3 que não se contenham ao âmbito
daquelas atribuições indeleránifl é especio
sa, infundada, sem qualquer suporte racio
nal ou legal. Em que texto da Constituição
está. escrito que as sessões do Congresso Na-

clonal tlestmadas a esta. ou àquela -ativida
de ooráQ presidida. pelo Presidente do Benado
Federal? A quais atIvidades se deat1Dar1am
as sessões do Congresso presididas pelo
V1ce-Presldente da Repúp'!ca? Os podêrea
dOll 6rgfi.0ll pol1t1cos do Estado estAo defIni
dos, lmpUc1ta ou explicitamente, na Consti
tuição. Não existe, no caso. outra, fonte le
gitima de outorga. Portanto. o elenco de
a-trlbillções àeferldas à- competência. do Con
gresso, em sessão conjunta- de suas duas
C4maras, elt8ure~se na. enumeraçio do art.
31, § 2.", com o arremate totaUzador cons
tante do respectivo inciso V - "atender aos
demais casos previstos nesta COIUltltuiçM".
Isto é, em todos os casos. sem exceçfio. Fora
da disciplina. extensiva da regra. CQIlBtttu
cional, que outros casos suscttar1am Befl8Ões
conjuntas comportando poder dellberante,
enselando declsáo, por sutráglo8, e, conse
qüentemente, o exerclclo do voto de qusJ1
dade a que o texto da Lei Maior expressa
mente se refere'? seriam as sess6ea solenes
previstas no art. 1.°, § 1.0, do, Regimento
Comum, destinadas a homenagear chefes de
Estado estrangeiros? M88 essas reuniões, por
seu pr6prio caráter, excluem o pro<:e8l3O con
traditório, o debate, a &pursçAo de vonta
des, o voto decisório e seriam õbv14mente
dirigidas e presididas pelas mesmas autort
danes competentes.

Num desesperado esfOrço de encontrar um
punto de t\J)Q1o, poner-se-ta dizer, em res
posta, que, mesmo nas BeSlIÕeS solenes, é
viável o levantamento de quesWes de ordem,
em sItuações especlal.1sslmas. EntAo, por via
de recurso, poderiam haver manifestação
decIsória do Plenário e, conseqüentemente,
ocorrendo empate, o exerciclo do desem
pate, pe~o voto de qualidade do Presidente
do Congrell8O, no CB.80 e só entAo, o VIce
Presldente da Repúblical

Como sentenc1a.vam os romanos, Quoc1
raro tu, non observant lectllJ.M,oft'll (Os le
gisladores não Um visto aquilo que llÓ acon
tece raramente). Presume-se que a. lei, dis
posição, frase ou cláusula, refere-se ao que
é vulgar, ao que mals comumente acontece
(Quod plerunque tlt, qnod plenmque aecl
IUt}, não a casos raY05, excepcionais.

Assim, se se admitir que as sessões solenes
não estão lncluidas. entre _ dema.l4 e~ a
que alude (I § 2.", ine1&> V, do art. 31, como
concluIr por que tenha a Canstltwç40 regu
l~.do o que não previu?

Seria a apoteose do lIogismo: todos os
disparates entrariam em cena ...

Ignora-Si) a competência explicitada no
art. 'I\}, § 2.", que não exc'U1 tio constante do
art. 31, I 2.", d.e tal. sorte que amba.s se
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ajustam, no texto regimental, sem outros
problemas de pronta e lmedlata solução,
para buscar-se, em construção extravagante,
Interpretação outra, que conduz a situações
InexpUcávels.

Tenta·se a classificação errÔnea do que
seja norma genérica e especial, numa desa
tenção InquaUflcável ao texto constitucional,
definidor, êle próprio, das dul'.8 normas, ao
encontrar·se uma, no contexto relativo às
atividades gerais, Inerentes ao Legislativo, e
a outra constante do Capitulo referente ao
Poder Executivo.

Admttlr·se que a norma geral, reguladora
das atividades do Legislativo, estivesse no
Capítulo destinado à disciplina de outro Po·
der é negar, para confundir, sem qualquer
propósito de esclarecer a verdade jurídica.

A prevalência, pois, da norma especial,
definida, como tal, pela Constituição, está
evidenciada por sua própria situação no tex·
to, e, se fOsse caso de antInomla, enfrentaria,
vitoriosamente, a do art. 31, § 2.°

OUtros argumentos podem ser aduzIdos, na
demonstração de que não há motivação vá
l1da para negar·se juridIcldade à proposta
de reforma do Regimento..

Quando o art. 31, § 2.°, diz que as duas
Casas se reúnem, sob a direlilão da Mesa do
Senado, define, em prIncipio, a competência
da Cãmara Alta, que deve ser exercida atra
vés de uma entidade coletiva - a sua Mesa.

Mas a norma não desce à disciplina, obje
to de menor valor, que discrimine o número
de membros e a classificação dêles. A nonna
não diz - a Mesa será constituída de tan
tos membros, e, igualmente, não os enumera
e classtrlca.

Deixa o assunto para a esfera própria,
prevista na Constituição (art. 31, § 2.°, inci
so UI).

Por igUal, as competências distriblÚdas aos
membros da Mesa do Senado, na direção dos
trabalhos dêste, não são as mesmas con
feridas à Mesa, pelo Regimento Comum.

O Presidente a quem. se conferiram atrl
bulçôea de amplItude considerável, no Amo.
blto do senado, as tem limitadas e diluídas,
entre aquelas atrlbUidas à Mesa, ao órgão
coleg:l.a.do, ao qual cabe dirigir, como um
todo, as sessões do Congresso. A' êste cum
pre ver a Mesa, de forma genérica, nOiS exa
tos e expressos têrmos da ConstltuIçio e
não como um corpo diretor, de competên
cIas já distribUídas por, apenas, uma de
suas Casas. E, em razão disso, no mesmo
artigo e parágrafo, Inciso m, foI previsto o
Regimento Comum.

E é, precisamente, porque "absoluta" não
é uma norma que ela se tem de aj ustar MS
dispositivos do contexto que lhe completam
o sentido.

Vale repisar: será sempre no âmbito do
Regimento Comum que se há de tratar das
normas relativas ao funcionamento da Me~

S8 do Senado, nas sessões conjuntas.

A dlsciplma por que a Mesa se rege, as
prerrogativas conferidas a cada um dos seus
Membros, no âmbito do senado, não se
transferem para o plano do Congresso, que,
soberanamente, sObre elas poderá livremen
te dispor.

Desde 1903, com os hiatos conhecidos, o
Presidente do Senado não presidia a adm1·
nistração de seus serviços Internos, cabendo
essa competência ao Více·Presidente da Câ
mara Alta, ao qual a Constltuição de 1946,
art. 213, [êz referência expreSlla.

Foi disposição regimental que estratlficou a
norma, o que bem expressa a amplítude da
competência do Regimento Interno.

Eis mals um moUvo por que são harmO·
nlcas e interligadas as duas normas cons·
tltucionaIs, a do art. 31, § 2.°, limitada esta
pelo íncl.so IH, e a do art. 79, § 2.°

Se é permitido ao Regimento Comum dis
tribuir entre os Membros da Mesa a com
petência de cada um, não há como alegar a
antlnomIa, entre os textos.

No caso em estudo, o Presidente do Se
nado tem de ser visto como um dos mem
bros da Mesa, cabendo, como é certo, a fixa·
ção de suas atribuições ao Regimento
Comum, e êste deverá fazê-lo, obediente a
uma norma Imposltiva e determinante: o
Pres!dente do Congresso Nactonal será o Vi
ce·Presidente da Repúbllca, com o voto de
qualidade. Mas, ainda no que se refere a.
esta autoridade, o Regimento poderá au
mentar ou diminuir a esfera de sua com
peMnc1a.

Trazer a figura. do Presidente do Senado,
por mais que mereça aprêço, para. o âmbito
da discussão, Impondo ao Congresso os di
reitos e prerrogativas de que goza no selo
da Cé.mara Alta e não como membro da
Mesa, que terá, nas reuniões conjuntas, a
competência que lhe fOr determinada, é fu
gir à dIsciplina legal e tirar ao Congresso
os podêres do art. 31, § 2.", n.o lU. Eis, em
suma, o que deve ser, por fOrça da Cons
tituição.

A Mesa. continuará. Integra., constituida de
todos os seus membros, sem e'Cclusão de
ninguém, ao contrário do que alega o despa·
cho, e dirigirá os trabalhoo do Congresso, sob
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a Presidência do Vice-Presidente da Repú
blica, cabendo a cada um de seus integrantes
podêres conferidos pelo Regimento Comum.

O que não é pennltido fazer é distinguir,
na Mesa. do Congresso, o Presidente do Se
nado - a Constituição também não o fêz
- e alljar o Vice-Presidente, a única aut;o.:.
ridade de competência especlflcamente ou
torgada.

O despacho sustenta não bastar à Mesa
dirigir os trabalhos, pretende Que ela se
apresente subordlnacla &O sistema de com
petência diferenciada da Câmara de origem,
o que vale negar e. um só tempo ti. e!icácia
de dois dispositivos constitucionais: o que
confere ao Vice-Presidente da República as .
funções de Presidente do Congresso e o Que
atribui a êste competência para elaborar o
Regimento Comum.

Ao estudar-se o problema da direção do
Senado, em fe.ce do Direito Constitucional
Brasileiro, chega·se à conclusão de Que e.
competência do seu PresIdente veio de am
pliar-se muito, recentemente.

Ontem, por imposição constitucional, o
cargo era exercido pelo Vice-Presidente da
República, avultando, em importância, as
funÇÕes de Senador Vice-Presidente da Casa.

Sob a ConstituIção de 1967, a tradição foi
quebrada e não se devolveu ao Vice-Presi
dente da RepúbUcll. o cargo de Presidente
do Senado, cabendo·lhe, apenas, as funções
de PresIdente do Congresso.

Não dIsciplinando o provimento do cargo
de Presidente do Senado, deixou o assunto
parll. I\. órbita regimental, o que enseja a
outorga a um Senador.

A Carta de 1946 conferiu ao Vice-Presi
dente da República as funções de Presidente
do Senado.

E, nas sessões conjuntas, a direção dos
trabalhos foi confIada à Mesa do Senado.

Não estava em cogitação a Presidência do
Congresso.

Da Mesa do Senado, de acôrdo com o
então Regimento Interno, não fazia parte o
Vice-Presidente da República.

A ConstituIção não disse quem serta o
Presidente do Congresso, mas dtsse que êste
seria. dirigIdo pela Mesa do Senado, da qual
não fazia parte o Vice-Presidente da Re
pública. Portanto, a direção seria da. Mesa
e a Presidência do Vice-Presidente do Se
nado.

Não havia, a.ssJm, nenhuma nonna que
enfrentasse a do artigo 41,

Se nela se fazia. expressa a competência
da Mesa do Senado, para dirigir as sessões

conjuntas, o assunto estaria esclarecIdo.
Mas a.ssJm não entendeu a senado. Refor
mou o Regimento, para incluir o Vice-Pre
sidente da. República como membro d.. Me
sa, e fê-lo, assim, Presidente do Congresso
Nacional.

Em simples reforma regimental, relatlv.
à redistribuição de competência. o senado
atribuiu ao Vice-Presidente da República as
fUnções de Presidente do C'ongreaBo Nacio
nal, Que. não lhe foram conferidas pela
Constituição.

Era Vice-Presidente da CAmara Alta o 8r.
Melo Vtanna, Que, em tal Qualldade, presl..
dia. a Mesa. Em brtlhante e erudito trabalho,
focalizou o assunto, recorrendo, democràti
camente, à Coml8são encarregada da elabo
ração do n6vo Regimento.

Seu apêlo não mereceu acolhid.. e o Vice
Presidente da República foi 1ncIuldo 11&
Mesa, para, então, dlrlg1r as &eIl6lle3 con
juntas das duas Casas.

O Vice~Presldente da. Repúbl1Cll. exerceu
as funções de Presidente do Congresso, sem
outorga constitucional especJ1'lca e sem ser
membro da Mesa do Senado, não obstante
vigorar, ao tempo, a mesma dispos1çAo do
art. 31, § 2."

Bem diversa. é a situação de 1967.

A Constituição diz: "o Vice-Presidente da
República exercerá as funções de Presidente
do Congresso" e, usando as mesmas pala
vras dR. Constituição de 1946, atribui as de
mais funções de direção à Mesa do senado.

Modificou-se, ontem, a compooição da. Me
sa, para permitir ao Vice-Presidente da Re
públlctt. exercer a Presidência do Congresso,
ll.tribuição que nA.o lhe fôra cometida pela
constituição - convém repetir-se.

Sob a Carta de 1967, contesta-se a. leg1ti~

midade da reforma do Regimento, nAo para
modificar a Mesa do senado, como se fêz
no passado, mas, apenas, para condicioná-la
a dlsposltlvos constltuclonais.

A subversão Q.ue se alega e a Ilegalidade
que .se Invoca. resumem-se apenas nisto:
Introduzir, no Regimento Comum, normas
constitucionais que lhe diZem respeito,

O Benhor Presidente do senado busca,
ainda, apoio nos artigos 47, 62, fi 1.", 3."••."
e 5.", e 153 da Constituição, como se con
firmassem sua. tese.

O despacho invoca, tlnúdamente, o art.
6.", i 2.", da Carta. Magns, que d18p6e: "o
cidadão Investido na !Unç~ de um dê1e4
não pOderá exercer a de outro, salvo 8B
exceções previstas nesta ConstitUlç1o."
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Reconhece, então, a norma permissIva, mas
volta. ao abrigo do art. 31, § 2.°, cujo pre
ceito "impede que aquela. regra se torne
absoluta".

Os preceitos em verdade não são absolu
tos. mes se ordenam e se ligam, dentro de
sentidos que se harmonizem, para. o fim
superior de dar um ordenamento Juridlco
pol1tico à Nação.

As regras se completam e o alcance de
uma ajuda 11. explicar o objetivo de outra,
para que o dIploma ganhe correlação BÍll
temática entre seus tItulos, capitulos e se
ções, e triunfe, afinal, o desiderato supremo,
que é !lo afirmação da llrdem juridlca..

O que não há, no texto constitucional, é
preceito que lnval1de o que II art. 79, § 2.°,
encerra: a competência. imposltiva. do Vlce
Presidente da RePÚbUca.

Olv1dando a história do Direito Consti
tucional Brasileiro, que não consagra a tese
de ser o Presidente do 8enado um Sena
dor, alude o despacho ao art. 55, parágrafo
único, IlÔbre o qual não faz maior exame:
"O que pretendem OI> autores déste Projeto
de Resolução é que o Presidente do senado
delegue as funções ao Vice-Presidente da
República."

As funções referidas como privativas do
PresIdente do Senado, outras nAo do senão
aquelas conferIdas pela Constituição ao Vice
Presidente da República, pois, como já está,
exaustivamente, esclarecido, a outorga de
podêre.s ao Presidente do Senado não é maté~

ria eonstttuclonal, pois emana do :Regimento
Interno.

Outros argumenros menores são articulados,
no prop6Blto de forçar interpretação, frontal
mente contra a lei.

E se alega, então, designação do Presidente
do senado em vári06 textos da ConstltulçA.o,
como competente para providências que não
sAo da alçada do VIce-PresIdente da Rep11
bUea - adiante se verá.

Não valeria a norma de outorga de poder,
mas a mera designação da autortclade para
funç6es que não dizem, diretamente, com o
assunto.

A verdade da leI não serta encontrada, sob
o patrocínio das boas regras de hermenêutica,
mas através de curioso concurso: ganharia
aquêle ma1l:l citado, no texto constitucional.

Mas se omite wn aspecto fundamental: a
CoustltuiçM não cogitou de regular a 1nve.s.
tidura do Presidente do senado. Deixou a
matéria para o Ambíto regimental.

Quando faz ela alU8Ao ao Presidente do
Senado, não entra na cons1deração de quem
será o titular.

Pode ser qualquer membro da Mesa, aten
didas as normB8 regimentais de substituição.
Comentando o art. 208 da constituição de
1946 (convocação do e3tado de sitio), assJm
se expressa. o douto Pontes de MIranda:

"Entende-se por Presidente do Senado
quem, se o Congresso Nacional estiver
aberto, teria de prestdir ao Senado. Não,
portanto, o que estivesse em missão no
estrangeIro, ou estivesse de Ucença,"

Com efeito, diz o art. 62:

"§ 1." - Se o Presidente da RepúbUca
julgar o projeto, no todo ou em parte,
Inconstitucional ou contrário ao Interês8e
públ1co, vetá-Io-á e comunicará, dentro
de 48 horas, ao Presidente do Senado Fe
deral Oll motivos do veto."

Pretende-se fazer crer que êste dispositivo
tem pertinência. com as funções de Presidente
do Congresso.

Se verdade1ra a tese, então por que desig
nar-se o Presidente do Senado para assunto
de atribuição do Presidente do Congresso, se
os dois cargos têm, na mesma pessoa, o
titular?

EvIdentemente, a tese é falsa. O aasunto
está endereçado à autoridade maIs apro
priada, que é o Presidente de uma das CMas
do Congrel58O.

Na Constituição de 1891, o projeto era
devolvido à Casa de origem <art. 37, § 1.0).

A Carta de 1934 fixava a norma de que
o processo no mesmo caso fOSse devolvido li
Câmara dos Deputados.

O objetivo legal não comporta desvio de
interpretação.

O veto ê a manifestação da vontade do
Executivo contrária à proposição emanada
do Legislativo. Os atO!> dêste "ficam. expostos
8 que o Presidente da Repúbllca. lhes oponha o
veto, :Isto é, a sua. dillcordãncía, a. recusa. da
sua aqUlescêncla, ind:lspensável, ex bypothesl,
para que se complete a leI. PONTES DE
MIRANDA - ComentiriOll à ConstJtui.çio
de lH6, pág. 322 - vaI. II.)

l!:, portanto, um momento Cie discordA.nc1a.
entre dois Podêres. E a Constltulçáo expllclta
os melos peloo quais o projeto volta ao Poder
de onde emanou para que, apreciando-o
melhor (o Legislativo), dê mais fôrça à mani
festação de sua vontade.

E cumpridas as exigências cOrultltuclonals,
o projeto será leI, contra a manIfesta vontade
do Executivo, ao qual só resta. promUlgá-la..
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:e: um processo contraditório, em Q.ue a dis
ciplina a reger 08 atos dos dois Podêres deve
ser rigida, a !Im de que nAo se crie um
impasse, no processo legislativo.

:e: oportuno, então, até para a boa harmonia
e convivência entre os do1ll maiores titulares
do Executlvo, que lle exclua dêsse ato instru
mentai o Vice~Presidente da República, ca
bendo, conseqüentemente, à autoridade legis
lativa a providência indIspensável ao anda
mento da matéria de sua competência, sem
a alegação da dependêncIa a membro de um
Poder que, no caso, está em oposição mani
festa à sua vontade.

E é tão cautelosa a Constituição que se o
Presidente da RepúblIca não promulgar a lei,
em 24 horas, o PresIdente do senado pro
mulgará, e se êste náO o fiZer em igual prazo,
fá-lo-á o VIce-Presidente do senado, como
poderia ser o Presidente da Câmara a autori·
dade competente.

OUtra norma explicavel, por si mesma, é a
constante do art. 62, § 5."', que assegun ao
Presidente do Senado a promulgação das leis
que independam de sanção, de competênc1a
do Congresso NacIonal, enumeradas no
art. 47.

Não se discute a competência do Presldente
do Senado nos casos referldos, pois êles, no
meadamente, lhe foram atribuidos, na quali
dade de Presidente de uma das Casas do
Congresso, dentro do sistema adotado pela
Constituição.

Como se vê, a Carta MaJor cuidou de
salvaguardar a prerrogativa do Poder Legis
lativo, naqueles aspectos que pudessem ser
mnerados, por excesso de autoridade alheia
aos seus quadros.

Em consono.ncia com a mesma diretriZ poU~

tlca, firmou a competência do PresIdente do
Senado, no art. 153, § 2."': Estado de SitIo.

Se, no caso, o Congresso Nacional nli.o
estiver reunido, será convocado, imediata
mente, pelo Presidente do Senado.

O Estado de sitio é e. mobilização do apare~

lho do Estado, tendo em vista a sua segu·
ra.nça, em razão de guerra ou para prevenir
ou reprlm1r grave perturbação da ordem.
Alarga-se, sob êle, a competênc1a do Exe
cutivo e minguam cs direItos dos cidadãos.

Em nome da segurança nacional, direitos
individuais são suspensos e se impõe a Vígi~

la.ncla do Congresso, que tem de estar pre
sente, em sua missão constitucional, fazendo
se instrumento de defesa da ordem social e,
sobretUdo, dos direitos dos cidadãos.

Cabe-lhe um exame de fato, se houve
ocorrência dos pressupostos legais indtspen-

stveis e sea s\.UIpensâo de d1reltOB não teve
outras 1nsp~s que não as de defesa. da
ordem ameaçada.

Nesses caWII, é indiscutivel que as atrlb\U
çOes do Congresso sejam exercidas, sem a
dependência da iniciativa de autoridade pro
vinda dos quadros daquele Poder que decreta
o sItio.

Essa cautela, como as dema1a, evidencia a
fragilidade da tese de que poderia haver in
terferência danosa à prática do reg1me que
consagra a harmonia e 1ndependência. dos
Podêres,

Tudo toi previsto, com o superior objetivo
de evitar que o legislativo sofresse limita
ção ou colapso, na atividade pr1Jnordlal de
1mpulslonar o proceMO legislativo.

A atribuição do Presidente do Benado, de
convocar, em certos casos, o Congresso, é
mais um argumento de que se válem os tor
muladores de absurdos.

A erudição é convocada mais para impres
sionar é confundir que para convencer.

E eminente mestre assim se expressa:
"O ato·de convocação de uma Assembléia
não é clêBse15 que uma autortdade possa
condtgnamente exereer, estando na de
pendência do benepláCIto de outra-: é ato
Que, por sua própria natureza, traduz a
originalidade da competência e a auto
nomia de seu exercício. Quem convoca
o Congresso tem Já Impllclto o poder de
d1r1g1r-lhe os trabalhos, se o faz Da (lua.
Udade de órgâo constituído para seu
!unclonamento~ se assl.m nAo !Osse, have~
ria rapftJs dbnfnutlo manltesta. ficando
o Presidente do Senado reduzido a alm
pIes Instrumento da mo.n1!estaçlo da
vontade de outrem, sem cuja presença
a convocação 15erla lnútU." (MIGUEL
REALE - Parecer - A PresidêncIA do
C~o Nacional na Conatltulçlo
de 196'U

Antes da análise dos argumentos expen·
didos pelo ilustre mestre paUlista, cabe escla
recer: a convocação extraordinária do Con
gresso Nacional é da competência do Pre
sl.dente da Rep11bllca e de um têrço da Cê.Inara.
ou do Senado - art. 31, § 1."', e sbmente
no caso de sitio, pelos motivos já expostos,
deverá o PresIdente do Senado convoear o
Congresso.

Vê-se logo que o ato de convocação não é
dll.llueles que a autoridade condfana,mente
possa exercer dependendo do beneplácito de
outra.

Ol'll-, se verdadeira a tese, quem deveria.
pres1dir ao Congresso seria o PresIdente da
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República que o convoca extraordlnàrlamente,
por seu arbítrio, sem estar vinculado a fato
determinado, e, no caso de partir a iniciativa
de wn têrço da Câmara dos Deputados,1Jave~

ria, então, de aer o Presidente da Câmara
dos Deputados.

Convocar e pres1d1r são dois atos que não
são, necessàrIamente, exercidos pela mesma
autoridade.

Nem nos casos mais amplos, em que a
vontade se manifesta justlficada, apenas, por
razões polltlcas ou administrativas (art. 31,
§ 1.Q

); millto menos, naquelas em que a auto
ridade que convoca não aciona a máquina
do Poder Leglslativo, por sua vontade ou seu
arbítrio, mas como órgão administrativo de
uma das Casas do Congresso, subordinado
à. ocorrência de fato determinado.

O problema de sensibilidade pessoal, criado
para quem, convocando, não viesse a presidir
ao Congresso, é irrelevante, como é impro
cedente o argumento de que, com a ausência
do Vice-Presidente, a convocação seria inútU.

O Regimento prevê as substituições e o
PresIdente do Senado, um Senador, sem qual
quer diminuição, substituirá o Vice-PresIden
te da República, nos seus impedimentos.

O que não parece certo é colocar-se em
pedestal, Intang.lvel a tudo, a figura do Pre
sidente do Senado, por maior consideração
que se l1Je tenha.

Quando· é S. Ex.- que preside às sessões, a
"Mesa constittrl wn todo orgânIco, no qual
as atribuições se ordenam e articulam, se
gundo normas próprias". A sua simples subs
tituição, ou a sua ausência, passaria a Mesa
a ''mero órgão assessor do VIce-Presidente".

Os dez outros membr06 valeriam pouco,
significariam nada, na ausência da figura
tutelar do Presidente do Senado.

Tal ordem de idéIas não convence.

Sob todos os ângulos do assunto, em estudo,
explora-se a independência do Poder Legis
lativo, que seria ameaçada pela presença de
um membro do Poder Executivo.

Não sendo assunto pertinente, pois o de
que se cuida é da aplicação da lei e não
de -sua elaboração, não resistimos ao desejo de
expressar nossa posição.

O Vice-Presidente da República. é autori
dade do Executivo, Suplente do Presidente. ,

Sempre exerceu função, no Legislativo, e
contra sua atuação ninguém se levantou,
apresentando fatos ameaçadores das prerro
gativas do Poder Legislativo.

Não detém êle o poder capaz de sed.UZ1r,
corromper os homens, nem a fôrça diante

da qual os tlmidos se retraem e os fracos se
curvam.

Traz consigo, apenas, a Investidura emi
nente.

Quase todos os atos de elaboração leglll
lativa se realizam sem êle e quando assume
a Presidência do Congresso já os atos de
administração também se processaram, ca
bendo-l1Je, juntamente com os membros
da Mesa do Senado, dirigir 08 trabalhos das
sessões conjuntas, que são dlsc1plin&das pelo
Regimento Comum.

Onde estaria a ameaça?

Na simples presença de um homem, a
dirigir uma Assembléia de lideres que é o
Congresso Nacional?

Será êle tão forte e nós tão fracos?

Não pode nomear nem demitir, nem tem
ao seu alcance máquina poderosa a acionar.

Tem, apenas, o status de Vice-Presidente
da Repúbllca.

Sua presença pode fazer mais harmônicas
as relações entre os dois Podêres do Estado.

Qualquer que seja, finalmente, o crItério
sob que se analtsem os textos, a conclusão
será a mesma, a Interpretação condUZ1râ ao
mesmo resultado.

O elemento 111ológico não comporta a per
manência da dúvida, tão incisiva e determi
nante é a letra da lei.

Se cotejarmos - como exaustivamente o
fizemos - os dispositivos objetos de exegese,
verificaremos que exata será a Interpretação.
integrativa. dos textos, que conduza à plena
utilidade de cada um.

"Os preceitos constitucionais devem ser
entendidos harmônlcamente, de modo que
um não destrua outros." (AC. da L"' tur
ma do Supremo Tribunal Federal.) Sub
sidio do culto senador Josaphe.t Marl.~

nho (Discurso no Senado).

O Congresso deve ser dirig1do pela Mesa
do Senado, sob a presidência do Vice-Pre
sidente da República.

Um dispositivo não invalida o outro, não
há exclusões a fazer, no plano da exegese.

O que pode ser lfmftado, sé~lo-á, no 1Un~

blto adequado do Regimento Comwn, no
qual cabe distrIbuir-se entre os varias mem
bros da Mesa do Senado a. competência de
cada um que não é e não será a mesma que
l1Jes foi conferida na Câmara Alta.

O contrário seria Invalidar outra norma.
e esta, inscrita no próprio art. 31, § 2.°, nú
mero m.
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Nio há o que amputar, desbastar, cortar,
nos textos, para. que se dê lugar à. verdade
da Constituiçio.

Bem diversa da interpretaçAo concebida,
para Impor a presença, não cogitada pela
lei, do Presidente do Senado, afastando, en
tão, a autoridade impositlvamente deslgnada
pela Constituição.

Os preconlzadores dessa tese defendem
simplesmente:

A Constituição regulou, no caso do art1go
'79, § 2.°, o que nAo previu, porque tudo que
nela está previsto, no tocante à. direçAo do
Congresso, dependerá do que é determ1n8do
no Regimento Interno do senado,

O artigo supracItado, bem como a nonna.
do art, 31, § 2.°, m, sA.o normas sem fOrça
de competir, vitoriosamente, com as do mes
mo artigo e parágrafo,

Insistentemente, cIta-se a doutrina. incon
testável de que a nonna especial derroga a
geral, mas inverte-se a interpretaçAo. E da
Constituição foge-se ao exame dos textos
constitucionais, que são, também, nesta par
te, sobejamente esclarecedores.

A norma geral está no capitulo próprlo 
Do Poder Leg1alatlvo -, e lá se encontra
o art. 31, e não seria no capitulo destinado
ao Poder Executivo que a ConstftuiçAo 1r1a
inserir nonna geral, reservada ao funcio
namento do Poder Legislativo.

Buscam-se brilhantes formulações, mobili
za-se a doutrina para aplicar-se, de forma
tmpreclBa, e tudo permanece escuro, longe da
lei.

E é exatamente dentro da LeI Maior que
se encontram os elementos que não podem
ser negados e destru1dOll.

Se a pretensão fOr a uttllzaçio do elemen
to teleológico, ainda ai se acha escIa.recldo
o autêntico sentido da lei, objetivando um
fim:

O VIce-Presidente da RepúbUca será. o
Presidente do Congresso.

Não seria inoportuno recorrer-se à. Inter
pretação lfmplda, expressa em critica de um
Partido, o MD.B., à constituição:

"Como se tudo 1llBo não bastasse, ainda
se estabelece a prática imprópria de con
ferir ao Vlce-Pres1dente da República a
Presidência do Congresso Nacional." (Vo
to em separado do Movimento Demo
crático Braa1le1ro.)

E nio há. dIferença entre a disclpl1nB. do
assunto no projeto e na Const1tuiçAo.

Recorrendo-se ao elemento IUstllrlco, d8
valor menor - verdade, dizem 08 doutores
-, chegar-se-á à mesma conclusão.

E, no caso, ganha. êle telêvo especlaI, por
que faz poucos dias que 0lI debates se tra
varam..

O assunto, sob êste e outros upectoB da
maIor lmportAnc1a, foi esgotado por wna
das expressões mais brilhantes do Congreuo
Nacional, o Relator-Geral do Projeto da
ConstftUlção, o eminente senador Anton1o
CarlOll Konder Reis.

A meus legfslatorU ficou Incontestada, co
mo a meDS- lerlL

Todos os recursos da hermenêutica apre
sentam um resultado Jncontrastivel:

O Vice-PresIdente da República dever'
exercer 8B funções de Presidente do Con
gresso, com o voto de quaUdade.

Todos 08 aspectos da contrariedade em que
se embasa o despacho de arquivamento dO
projeto de resolução constItuem, a uma 81m
pIes leitura atenta dos seus tênnOll, mal.s
Intençio critica que perquirlção teleol6g1ca.
Procura-se condenar o principio const1tuc1o
nal expres.so, ao invés de compreendê-lo em
seu exato alcance. Mas a critica é pertJnente,
útU, necessária, quando se tem em vJBta o
Ju Ilondendum, o dever ser, a monna ou
elaboraçêo da leI. A perqu1r1ção teleológica, o
esfOrço construtor, a procura do sentido e ob
Jetivo do texto, é que aproveitam o presente,
ao JOII eondft1llll, do Direito, em vigor. (C...
1011 Maximiliano, obra citada,)

Diante do exposto, cabe eoncluir:

a) o despacho presidencial. não tem fun
damento na le1;

b).a Mesa do senado, constltufda de to
dos os seus membros, integra, deven\
dirigir os trabalhos do Congrell8O, na
forma que determinar o Regimento
Comum (art. 31, I 1.°, n.o ml j

cl o Vice-Presidente da República pre
sidirá aos trabalhos da Mesa, com o
voto de qUa11dade.

Caberá ao Plenário fazer cumprir a Cons
tituição, através do Regimento Comum.

:ll:sté é o parecer.
Bala das Com1Bsões, em 10 de maio de 1967.

- Milton campos, Presidente - PetraalD
Portella, Relator - &1l3' Palmeira - Antônio
C...I08 - WUson Gonçalves - Ai01llD de
Carvalho, com as conclusões do Sr. Relator
e pelas razões expend1das no debate. - Me
neses Pimentel - Antônio BalbiDo, venci
do nos tênnos do voto em separado. 
Josaphat Ma.r1DbD, vencido, de ac6rdo com
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o voto do Sr. AntOnio Balbino e com as
razões manltestadas. - Bezetta Neto. ven
cldo - CarlOl!l L1ndenberJ'.

VOTO EM SEPARADO DO SENADOR AN~

TONTO BALEINO, NO RECORBO INTER~

POSTO CONTRA DESPACHO DO PRESI
DENTE DO SENADO QUE MANDOU
ARQUIVAR O PROJETO DE RESOLUÇAO

N." 1/67, DO CONGRESSO NACIONAL
1. Pedi vIllta do brllhante voto com o qual
o Sr. Senador Petrõnio Portella, abordando o
tão debatido problema da Presidência do
Congresso, chegou à conclusão de que deve
ser dado provimento ao recurso interposto
pelo eminente Sr. Deputado Ernani Sátiro
contra o despacho em que o Presidente da
Mesa. do senado negou prosseguimento ao
Projeto de Resolução do Congresso Na.clonaJ.
n." 1, de 1967. segundo cuja ementa o Regi
mento Comum é adaptado "às disposições
da ConstJtuiçáo de 24 de janeiro de 1967".

2. Não o fiZ, porém, por qualquer intuito
protelatório e, menos ainda, como quem se
dispõe, previamente, fi, cumprir eventuais exi
gências partidárias que, na. espécie, não me
pareceriam adequadas, na medida, sobretUdo,
em que tradUZ1ssem. condicionamentos disci
plinares Cll.pIl$(\S de limitar as prerrogativas
de minha consciência jurídica, no meu direi
to irrestringivel de livremente Interpretll.l',
nesta. Coml8Bão técn1ca, os textos consti
tucionais.
s. Fl~lo sem dúvida porque, ao tomar co
nhecimento do amplo e frutuero debate que
se havia. travado em tomo da m&tér1a, co.
racterlzando-lhe os aspectos de controvér
sia das mais relevantes, com a susc1t&ção po
lêm1cll. de temas complexos e de dl1v1daa
mais do que razoáveiS, já haVlII. assumido,
comigo mesmo, o compromisso de deixar ex
presso o meu entendimento quanto a certos
prtsmas da reaJidade jurfdico-polltica. desta
questão rumorosa. que, data venta. nAo se
apresentam devidamente fiXados.
•. Repetindo, porém, o que declarei, ao m&
nifestar o requerimento regimental de vIst&,
insisto em sal1entll.l' que, não fOra aquêle o
meu prop6s1to e, após li. leitura do pronun
ciamento do eminente Relator, outro cami
nho nl.o me restaria.

O seu voto é daqueles que merecem todo
o aprêQo ao seu simples enunciado e exigem
a meditação de umll. segunda leitura para
quem se anime, Conscientemente a con
testá-lo, tal o vigor com que B fórçA de
sua expressão, prIncipalmente. sob o 1mpacto
das virtudea oratórtas do em1nente Senador
pelo Piauí, dificulta a visão das brecIia.s loca
!1Závels em sua. contextura lógica.

5 . :t. certo que não me dIsporei a dar a êste
voto em separado - cUja ordenação, para
que não se tome enfadonho nem exagerada
mente anaUtico, será a principal preocupa
ção de seu autor - o sentido de uma res
posta ao erudito exame do Senador Petrô1l1o
Portella.

Quero confessar, porém, que a ané.l1se
acurada de seus argumentos, nas linhas ge
rais q~ procurarei assentll.l', contribuiu para
inspirar o meu raclocInio em v(lrJos aspectos
novos de afirmação ou contestação que o
seu trabalho provocou, e que, apesar do seu
merecimento também incontestável. não ha.
via ainda sido suscitado pela leitura doo
outros trabalhos que adotaram a persegu1çlio
dos mesmos objetivos.

6. A questão da Presidência do Congres
so na. Constituição de 1967, a esta altura,
já é assunto de copIosa e, muitas vêzes, lu
minosa blbl10grafía jurídica. Iniciada na Im
prensa. diária do Pais, atribuiu-Ibe as lu
zes de sua inteligência e de sua cultura es
pecializada., trazendo-a, por primeiro, ao de
bate parlament&r, o Senador Jo~phat Ma
rinho. Seguiu-se-lhe, com a palavra., em
alentada oração, defendendo tese oposta,
conquanto de sentido maIs expositivo do que
conclusivo, o nobre Benador Antônio Car
los. O Senador Aurélio Vianna, em anâllse
objetiva., não faltou à colação com as ache
gas esclarecedoras de sua aná.1ise e de sua
vigilância cívica. Na Câmara, sobrevieram
pronunciamentos de escol, cumprindo, den
tre êles, destacar - de nosso conhecimento
- o aftrmBtlvo estudo do Deputado Pedro
so Horta e s. minudente e precisa. crítica. dos
aspectos poutlcos, históricos e juridlcos da
questão a que procedeu o Deputado Martins
Rodrigues.

Das âreas externas, contribUIções signifi
cativas foram manifestadas, em um e em
outro sentidos, com a habItual proficiência,
pelos mestres LeVl Carneiro e Miguel Reale.

A justificação do Projeto de Resolução,
subscrito por 214 Deputados e 35 Senado
res, o lncis1vo despacho com que o Senador
Moura. Andrade lhe negou tramitação, e o
discurso com que o Deputado Ernani Sá.tiro
fundamentou o recurso daquela. decisão, e
que ora pende de nosso exame, integram o
quadro mais destacado da matérta, a.s.sim
apreciada e doutr1nàriamente esgotada.

,.. Lemos e relemos, med1tadamente, quan
to se tem escrito sôbre o assunto. Anal1samo~
lo cumpridamente, quer no confronto de tex~

tos. quer recorrendo à. llção de doutrlnado
res de hermenêutica ou comentaristas da
ConstituiçA.o .
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Não nos seria difícil, assim - na. Unha.
das apreciações genéricas -, partindo de
pre!l!lupostos teóricos, perlustrar o mesmo ca.·
mlnho percorrIdo pelos que, tão solarmenre, o
Iluminaram com a sua. caminhada. pioneira,
acrescentando, apenas, aqui e ali, uma ou ou
tra citação erudita, acaso ainda não relem
brada.

S. Não cremos, porém, que e!l!la seja, con
quanto mais resplandecente, a tarefa que
as circunstâ.ncias aconselham a (luem, só
agora, chega, conclusivamente, ao debate
momentoso.

Preferível será dar-lhe o caráter com·
plementar e despretensioso de uma colabO
ração, também de cunho jurídico, mas com
preocupações que, Igualmente, traduzem wna
parcela daquele esfôrço maior que deve exis
tir na tarefa de elaboração legislativa, quan
do a apreciação da constltucionalldade das
proposições tem que sofrer o condiciona
mento de critérios mais voltados plU1l. o fu
turo, mms perqulrldores, mais construtivos,
mals previdentes ou preventivos que os im
po,stos, normalmente, aos Juizes quando con
vocados para interpretar e aplicar a Le1 em
função dos fatos emergentes.

9. DIspensamo·nos, assim, para não alon·
gar as nossas observações - além daquele
m1nimo lmprescind1vel -, de repetir, neste
voto em separado, tôdas e.s razões e todos os
fundamentos em que se abroquelam tanto o
despacho do Presidente da Mesa do Senado,
na direção da. sessão conjunta das duas Ca
sas do Congresso Nacional, como o recur
so do Deputado Ernanl Sátiro, de vez que,
a respeito, é exato e fiel o sumário que nos
fêz o relatório do Senador PetrOnlo Portel
la, e a êle nos reportamos.
10. Fixemos, pois, o ponto nuclear da di
vergência, o seu punetum dolens, que estru
turalmente, resultará do confronto entre os
arts. 31, § 2.", e 79, § 2.", da Constituição.
11. Sustentando, em !lnhas básicas, que o
art. '19, § 2.0, da Constituição, que confere ao
Vice-Presidente da Repúbllca o exercício das
funções de PresIdente do Congresso Nacional
não coUde com a declaração expressa no art.
31, § 2.0, da nossa. Carta, que subordina à
"direção da Mesa do Senado as sessões con""
juntas da. Câ.mara e do Senado", au defini
das, porque esta.r1a. subentendido que, no
exerciclo de tais atribuições, a Mesa do Se
nado deverá figurar sob a presidência do Vi
ce-P!'es1dente da República - o Projeto de
Resoluçl\o D." I, de 1967, pretendeu que a
matéria é de simples regulamentação ou ex
pllcltação no texto do Regimento Comum.

E numa das suas afirmações mais inequf
vocas, conquanto pouco convincente, em meio

à série de argumentos que desdobra, diz, co
mo consideração nuclear de sua justificação,
o seguinte:

"Do exame mlnuc1060 de todo o texto
da Constituição em vigor, se conclui que
a figura do Presidente do Senado, que
tem tôdas as suas funções claramente
indicadaS, nem uma SÓ vez é denom1na~

da Presidente do Congresso Nacional.
Até mesmo quando, no tão torturado § 2."
do art. 31, se fala em sessão conjunta da
Câmara dos Deputados e do senado e
se diz que as duas Casas se reúnem sob
a direção da Mesa. do Sena.do, nem a1
se destaca o Presidente do senado como
Presidente da Mesa para exercer presi
dência de sessões. Assim sendo, uma con
clusão se tmpõe: se na ConstltUfção Fe
deral vigente se qUIser encontrar ma1B
um tftulo para o Presidente do senado,
será o de membro da Mesa Diretora de
sessões conjuntas da. ClmaTa dO!! Depu
tados e do Senado Federal e nunca o de
Presidente do Congresso Nacional."

Verifica-se, pois, que a justificação do pro
Seta, muito embora. por in1er~c1all ou na
ções, às quais o voto do Senador PetrOnlo
Portella procura dar foros de argumentação
sistemática e jurídica., fie inspiro. nos pressu
postos de considerar que não há qualquer
contradição entre os dols preceitos, que se
harmorUzartllJn e se 1nterpenetrariam, deven
do o dispositivo inserto no Capitulo do Po
der Legislativo <art. 31) ser entendido como
um preceito de regulamentação genérica de
funcionamento, subordinado por complemen
taçAo compulsória e integntfva, àquele ou
tro, inclufdo no Capitulo do Poder Executi
vo (art. 79), que a linguagem enfática do
culto Senador PetrOnlo Portella, qualifica de
rerra peremptôrla. lmposltiva, co,rente.

12. Do outro lado, com abundância de ar
gumentos ponderáveis, o Br. Presidente da
Mesa do senado, no lúcido despacho recorri
do, partindo, igualmente, da absoluta con
clllação entre os dois textos cUja interpreta
ção provoca o conflito, não se arreda da con
<Vicção de que "nos têrmos expressos da
ConstitUIção é o Presidente do Senado que
preside as sessões conjuntas referidas no
art. 31, § 2.", fazendo-o na qualidade de
Presidente da Mesa que dlr1ge os trabalhos
como seu órgll.o central, com atribUIções es
pecíficllll, que, como é notório, devem preva
lecer sObre as de caráter genérlco.

E, por Isso, com a proclamação do seu
entendtmento de que o Projeto de Resolu
ção n.0 1 não representaria. simples expu
citação mas nagrante violação da carta
Magna, porque "8, norma regimental nlo
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tem fôrça para substituir-se aos preceltos
constitucionais", foi que, com a invocação
do art. 47 do Regimento Interno do Senado
Federalj supletivo do Regimento Comum',
determlnou o seu arqUIvamento, "ressalvado
a seus autores o direito de recurso a Plená
rio".

13, De um lado e de outro da oontrovér
ma, nem .sempre contida nos limites aconse
lháveis do debate racionalmente disciplinado
e, até, com transbordamentos de teses, que
podem despertar entusiasmo mas são tnsus
ceptivets de gerar convicções no campo obje
tivo das considerações exclusivamente jurfdi
cas - é certo que, por fOrça natural das dfs
torções de entendimento que a emoção po
Utica derrama sObre os temas, as mesmas
doutrinas vão sendo invocadas a serv:lço de
conclusões opostas, porque palavras idênti
Cll.3 passaram a representar ou traduzir con
celtos antité ticos.

De resto, surprêsa não há em que isso
ocorra, numa proposiçáa em que - perso
roflcando o foco de contenda - duas figuras
preeminentes dos quadros do Govêrno têm
as suas preJTogatlvas funcionais em disputa
na base de entendimento diverso sObre as
atr:lbulç3es constitucionais que ambas recia
mam. E, para resolvê-la, a fórmula que se
pretendeu encontrar é a tentativa de fixação
regimental de uma decIsão polltlco-part1dá
na, que surge nos ombros, espontã.neamente
oferecidos ou d1se1pl1nannente convocados,
pouoo Importa, de uma maioria que seria su
ficiente pua dar ao Pais, inclwlive, uma
nova Constltuiçlo.

Num cUma assim, gerando reações do mes
mo porte, e que, 19ualmente, não constituem
o "ambiente ótimo" para a. construçM de
um sistema adequado ao funcionamento
normal do poder poUtloo desa.rmado, é bem
de ver Que as chamadas solu<'Ões artificiais,
em matéria de competência de poder (prin
cipalmente quando, como veremos depois,
del:c'am raizes incólumes no cháo fértil da.<;
emulações) acabam se transformando em ge
ra.d<lI'U de novas crises,

E isso serA mais do que lnconveniente
num pais que, como o nosso, já está sofrido
demais para merecê-Ias, no caminho intic
dável de suas provações,

14, Não desejamos, porém, neste voto, pu
tlcJpar da guerra de palavras com que, por
vêzes, num e noutro dos campos, o enten~

dlmento, nio só doo textos como das doutri
nas de hermenêut1cl:l., volta e melo., surge
sob o enquadramento da dest1naçâo subje
tivamente pretraça.da. Procuramos, ao re
vés, quanto possivel, dar-lhe a objetividade
Que represente, pelo menos em sua conelu w

Báa, a manltestaçã.o do nosso desejo de que
se encontre para o problema criado uma so
lução que seja adequadll, si!ltemá.tica, defini
tiva, e que. podendo representar, até, even
tualmente, um constrtU1glmento poUtico
para muitas, não sign1flque, para todos, e
especialmente para os que não criaram a
dificUldade, um apélo a que contribuam para.
violentu, desnecellllàrlamente, a. ordem .Ju~

ríd1ca.
Para e por !.sso, não nos queremos olvi

dar de um velho conselho, recebido nos lon
gmquos idos de 1929, do inolvldável mestre
Virgnlo de Sá Pereira, quando, em sua aula
inaugural na antiga Faculdade de Direito do
Catete, D05 advertia, aos seus alunos, que
"para transmitir idéias claras, sôb:re um as
sunto qualquer, a primeira necessidade é c0
nhecer bem o valor das palavras de que
nos servimos, porque elas são, para o pensa
dor o que, para o arquiteto, são os materiais:
quem não conh~r a. resistência dêstes,
constrUirá rumas; quem não conbecer o va
lor daquelas, não exporá idéias, proporá logo
grUas" .

15. E é na base desta recordação cautelar,
principalmente numa hora em que não h~

ningulÍrn de bom-senso interessado em ali
mentar crises, ainda que artificIais, e em que
as $()Iuçóes governamentais parece que ten
dem a abandonar o quadro das resultantes de
fôrça. ou de sumária inspiração dos rolos
compressores - que, .sem qualquer propóslto
de exibição cultural na invocação de trata
distas ou de concepções que delimitem os di
ferentes métodos de Interpretação, ou de
discussão sõbre as preexcelênclas de um ou
outro, entendemos preferlvel, no exame desta
Jl(llêmica, seguit' aquela advertência de uma
figura eminente do atual Govêmo, do seu
próprio Ministro do Planejamento, o sr.
Helio Beltrão, no sentido de que o melhor
caminho para abandonar a "área de equi
vocos e suspeições das camadas estratosféri
cas das doutrinas, escolas e fllosoflas é ini
ciar a aterrisllageJD em direção aos tatos",

Os .fatos nos ajUdarão a compreender 
pelo menOs pretendemos demonstrá-lo 
que os textos constitucionais que marcam a
área dêste debate, se, de um lado, podem ser
conctlíados na base de argumentos lnspirtl.
dos nos cAllones da hermenêutica, ainda que
sob os enúvlos daquela ibterpretaçio acomo
daUeIa, aconselhada pela autoridade do Pro
fessor Levy Carneiro ao arrepio de tantas
regras consagradas, por outro, confrontada
a intenção dos que agora pretendem expli
citá-los em tênnos re&imentais, com o que
acabou ficando eJ:pl'eSllo na letra. da lei lIlJI,ior.
revelam deseon1ormida.des e discrepâncias
que caracterizam aquela antinolDia, que não
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pode deixar de existir sempre que o lerls·
!ator nAo consegue traduzir na. lei que ela·
bora o intelro sentido do que estava na sua.
mente, E desta ver1!fc.ação é claro que não
podem deixar de decorrer observações con
dtclonadoras e recomendações objetivas para
o comportamento dos exegetas,

Vamos aos fatos, portanto.

16. Não hã, especialmente no Senado, quem
descOnheça que o Anteprojeto da. Constitui
çw elaborado pelo Ilustre Sr. Ministro Car
tos Medeiros, sob a supervisão direta do Sr.
Presidente Castello Branco, com a 11mltada
assistência. de algumas personalidades de prol
dos altos ou dos íntimos conselhos do 00
vêmo, consagrava, para o Vice-Presidente
da. República, em têrmas expressos e 1nequl
vocos, o es:ereícl0 dM funções de Presidente
do Senado.

Por êle, destarte, o Senado náo teria a
fortuna de ~·er. como a Câmara sempre viu,
o seu Presidente escolhido dentre os mem
bros que o integram e, a exemplo do que
ocorreu. na Constituição de 1891 e na pri
meira fase da Carta Magna de 194tl (até o
advento do parlamentarismo), elegeria., ape
nas, lUn Vice-Presidente com atribuições in
terna oorpoJ:'1R.

No mencionado anteprojeto, por canse
qUéncia, que quase todo êle passou a cons
tituir o texto da Constituição vigente, náo
haveria qualquer hipótese de eventual8 con
rotos de competência, no âmbito do Congres
so, entre Vice-Presidente da RePúbUca e
Presidente do Senado, porque uma só pes
BOa fisica. exercerill. as duaa funções, e por
fÔrça, ainda de integrar a Mesa do Se
u.do, presidindo-a, caberia àquela mesma
peSSCll. tísica a. tarefa. de presldir as sellSÕes
conjuntas da Câmara e do senado.

Nesta ordem de raciocínio, translúcido e
Irretorqulvel, é claro que tódas as atribui
ções, que, no anteprojeto orlglnárlo, pelos
arts. 61, §§ 1.0, 4.° e 5.° (hoje art. 62,
H 1,°, 3.°, 4,° e 5.°, da ConstitUição) e
no § 2,0 do art. 153 (que tem o mesmo
número na Carta vigente), estavam reser
vadas. ao Presidente do Senado, nada mais
sJgnlflcavam do que o estabelecimento de
novos casos de competência da Dlesm.. pessoa.
tísIca, isto é, do VIce-Presidente da RepúbUca.,
por seu statCUI sImultaDeo de Presidente do
Senado.

Do mesmo modo, o § 2.° do art, 30 do an
teprojeto originário (que se transformou,
rem qualquer alteração, no texto do § 2,° do
art. 31 da ConstituiçAo em vigor), não preci
IW.va. de estabelecer que o Vlce-Presldente da
República presidiria a Mesa do Senado, na
direção das sessões conjuntas da CàmtU'a

dos Deputados e do Senado Federal, ali pre
v!st8.s, porque tal })residêncIa resultava, JguaI~
mente, do seu siatu de PresIdente do Be
nado.

No anteprojeto orlglné.r1o, portanto, defi
nido, no capitulo do Poder Executivo (pOr
se tratar de uma decorrência do seu ltataJJ
constitucional de primeiro substituto do Pre
sidente da República), que o Vlce--Presidente
da República "exercem as !unçõe8 de Pre
sidente do Benado", em nenhum outro pre
ceito, especialmente no capitulo re!erente ao
Poder Legislativo, aparecia nem poderia
aparecer qualquer atribuição ao Vlce-Prest
dente da República porque, como é de óbvia
compreensão. as que ali f&ssem, como fo
ram, mencionadas SÓ o poderiam ser por sua
qualidade de Presidente do Senado.

11. Sucedeu, no entanto, por fÔrça de in
terferências a que não faltou o bll.b1tual ea
fOrço construtivo e conc1llador de preseDÇ8&
bem avisadas, no sentido de evitar a repe
tição de precedentes (nem sempre bem aco
lhidos ou apenas tolerados pelo Senado), Que
à última hora, o nobre e incansável Senador
Daniel Krleger - e como !.'lI!{) é um segrêdo
de Polichinelo, não vejo porque oculU.~lo do
rol dos depoimentos históricos que êste de
bate propicia. - logroU convencer a quem,
então, punha. e dispunha das decl8ões fina1li
que, uma. vez preservado para um Benador
o exerclclo da Presidência desta Casa, ao
Vice·Presidente da Repúbllca poderia ficar a
competência de exercer a. PrelltdéDel& do
Congresso.

Permita-se-nos, aquI, abrir breve par1!n.
tese, para acentuar que os esclarecimentos
robremenclonados, que elucldam a. real orl
rem histórica dOI textos eD1 controyén1a,
não são expostos pelo Anlmo de louvar ou
censurar aos que tenham participado de tio
autorizadas e, sobretudo, de tão decls1vaa
confabulaçoos, nem para examlnar eventua.l&
aspectos de ética pol1tica, resultantes de en
gajamentos ou compromissos delaa prove
nientes, porque, a rigor, para os próprios
mandatários do povo que votaram a Carta
de 24 de janeiro, tais entendimentos n10 pc.
deriam. juridicamente, ser considerados se
não como composiç§.o entre terceiros - reJo
inter alias.

18. Seria Irreal, no entanto, que apenas
pelas circunstâncias de tais precedentes e
pelo fato âe não haverem dêles resultado
nem atas, nem papéis accessiveis ao inter
prete, fOssem êles desconsiderados ou subes
timados na exegeSe dos dispositivos que ora
se encontram em conflito de entendimento,
e que nã.o se atrlbuf8se, em certo sentido,
aos responsáveis pelo contexto do antepro
jeto originário, sobretudo considerando o sls-



JULHO A SETEMBRO - .1969 83

tema cerceador da fase de SU& uam1taçio
pelo Congresso, o verdadeiro papel de Jeris.
ladOftS, para o efeito de perqutrlção mais
fiel da mens legIslatoris, na espécie.

A ínterpretação, a parUr da. realidade, con
duz a resultados mais apropriados, mais exa
tos, ma1s sinceros, mais concWâveis com os
deveres impessoais de isenção do intérprete ou
aplicador da lei e com a obJet1v1dade cientí
fica da tarefa hermenêutica do que o esfôr
ço artiflc1al de pretender encher tonéis das
Danaides com dtterenctações filológicas,
apelos a ficções doutr1nã.riaa de unidade e
de sistemática legal, ou invocações fantasio
saa a impossiveis intenções coex1stentes e
harmônicas entre dtspo&1t1vos, que uma vez
alterada a redação de um dêles no rumo do
norte não pode êste permanecer apontando
o mesmo destino dos outros cuja bú.ssola
continuou voltada para o sul. •.
19. Porque a realIdade !ncontestãvel, evi
dente, inconcussa, solar-proclamada, a esta
altura, não apenas nos llm1tes da informação
de bastidores, mas no tom das afirmações de
cunho histórico, é que;

a) o anteprojeto orlg!nário da vigente
ConstitUIção, como vimos, pouco antes
de sua remessa ao exame, quase di
r1amos à homologação do Congresso
Nacional, dJsla. no seu. art. 77, § 2.°,
que o "Vlce-Pres1dente da Repúbl1ca
exercerá as funções de Presidente do
SenadO Federal";

b) o mesmo anteprojero, precl_ente
llO"llle a..tsfm dispunha, (refletindo,
allás, no particular, a mesmlsslm.a de
finição do lit&tu que se encontrava,
até o advento do parlamenta.r1smo, na
Constituição de 1946), conferia, en
tão, à Mesa do Senado a "ctlreção das
ses.sõe5 conjuntas da CA.mll.I'a e do
Senado" e ao Pl'eIddente do Senado 
vale repeti-lo - todaa aquelas atri
buições, relacionadas com as ativida
des do Congresso Nacional, que, hoje,
integram, ao 8BSIm cUsporem, sem
qualquer alteração, os arta. 62, §f 1.°,
3.°, 4.° e 5.0 e 153, § 2.°, da Constitui
ção vigente;

c) o mencionado anteprojeto orlg!nárl.o,
assim, conferia a uma IIÓ pessoa fisi
Cll - que era o titullloI' da Vlce-Pre·
s1dêncta da República - tõdas aque 4

las atrlbwções que integravam o qua
dro das relações da prell1ciência do
Congresso Nacional, e que se acha
vam definidas como de competênc1a
do PresIdente do senado, porque
também êle, no sIstema adotado, era
o Presidente do senado, e, &Inda. Deflta

qualidade, como ID_eJl'&Dte e primei
ra fJrura de sua Me., é que deverla.
exercer a competênc1a da "ctlreçAo das
sessões conjuntas das duas Ca.sas do
Congresao";

d) ao ser modificado, naquele antepro
jeto originário, nu horas f1nais de sua
revJsão açodada. e, principalmente, as
sistemática, pela.3 razóea relevantes
que já invocamos, o preceito que dava
ao Vice-Presidente da República o
"exercício das funções de Presidente
do senado Federal" para que êle pas
sasse a exercer as funções, até e.ntio
eODstltueJOD&lmente btà.ef1DJdas, de
"PresIdente do Congresso Nacional" 
o tato, merid1anamente lncontestável,
é que nenhuma outra modU1cação foI
efetivada noa demaiB cUspos1t1vos que
integravam aquêle sistema de normas,
dai resultando que passariam a ser
dlllll!l peIMOaI Uslcas, doia titularei os
sujeitos ou agentes da competência
complexa Que, antes, estava concen
trada Dum só.

20. F'<Jl um êrro. :trro evidente de técnica
legíll1atíva. I!:rro de não colocar, no texto da
lei (especialmente sendo b - a:::o:ba do dI
reito que matérla de competência. é daquelas
que não se devem deixar ao cuidado do in
térprete), aquilo que corre5ponde~ à exata
intenção dos que se dispunham a elaborá-la,
e, na hipótese, até que se poderia sustentar;
dos que se dispunham a impô-la,

E não nos parece nll.tural Que, no debate e
na análise dos textos controvertidos que nos
estão sendo submetidos, especialmente no
estágio da. sua apreciaçâo por uma Comi8SA.o
Técnica, como a de Justiça, deixemos de
considerar, com o devido aprêçg, as suas
clrcunstAnc1as tâctlcas. Elu oferecem os
verdadeiros caminhos para as soluções do
direito ooDBtl.tuend.o, e para seu exame é na
tural que não nos sintamos convocados, ape
nas, como quem tem o dever politlco de Jus
tificar decisões consumadas, pairando, por e
para isso, no domínio estratosférico desta
espéc1e de jOgo !loral de linguagem em que
nos vemos empenhados, e debitando em nos
sa própria conta de intérpretes os erros do
leg1slador, que nAo pode ser, irrealmente, co
locado na. falsa posição de sempre perfelto e
Infalível.

Não cabe ao lntérprete o dever subservien
te de logicar a.s suas llogicidades. slstematl.
zar as suas incongruências, def1n1r como
presenças as suas omissões, ou, em swna,
através de tauoologlas, a!nda Que brilhantes,
de colocar no texto das leis aQUUo que o 1e
gtalador, acaso, tenha pretendido ou pensado
mas não tenha podido, sabido ou se e&!or-
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çado por InclUír. 1: preciso que, nesta ques
tão de tantos lngulos, como no conhecido
conto de Andersen, sem desaprêço a. nin
guém, mas fugindo ao reino da fantasia e
enfrentando a verdade, alguém diga que, na
cena, há. um rei nu ...

21. Não se recolha em nossas palavras
qualquer vislumbre de crítica pessoal. Elas,
apenas, situam rumos e procuram fixar res
'jJOnsablUdades. Seremos, porém, mais ex
plícItos, talvez para. que assim sejamos maIs
claros. .

E começaremos por ssseverar que, em
térmos de jUlgamento histórico, não temos
dúvida em reconhecer que, no momento em
que se cbt1Dha., nos conselhos privados do
Govêrno que se fêz Poder ConstitUInte, ain
da que para. resolver chocr.ue de suscetlblli
dades funcionais entre dois altos titulares, a
fixação do Vice-Presidente da. República. co~

mo "Presidente do Congresso Nacional" e
não mais como "Presidente do senado Fe
deral" - aquêle reduzido e poderoso grupo
de pais putativos da. Constituição vigente
deveria. estar - na. realIdade - desejando
atribuir ao Vice-Presidente de. Repúbllca,
flslclUtlente participante daqueles concfllos
m!lmorá.vels, o exerc1clo de tMu as f~
que, hoje, a Carta de 24 de janeiro enume
ra, expllcItamente, cOmO sendo do Presi
dente do Senado, e, dentre elas. lnclus1ve, a
direção das sessões conjuntas da. Câmara.
e do Senado.

Tão convenc1do disso nos achlUtlos que,
se necessário, jurarlamos esta convieçAo com
a. :mão sôbre a. Bfblla.

6e se pudesse dar aos pou~ que partici
param daquela faae de arrumaçAo do texto
que deveria, depo18, ser discutido e a.pro~

va.do sob o guante das regras do Ato Insti
tucional n.o 4, o titUlo de "leg1s1e.dores" - a
nós se nos afigura lnequlvoco que a mens
leflalatort", na espécie, poderl&, vàlIdamente,
ser Invocada. em benefício da competência.
do Vice-Presidente da. República para. exer~

cer tôdas aquelas atrtbu1ções, mesmo as que,
expressamente, nos arts. 62 e 153 da Carta
vigente, estão deferidas ao Presidente do
senado.

22. Feliz ou infelizmente, porém, para. o
Intérprete, outro fal:() incontestável é que tal
intenção nada. 1êz para se concretiza.r dentro
de um sistema. que haVIa. sido estruturado na
ba.se de considerar como pressuposto o fato
de que, nas suas relações com o Poder
Legislativo, o Vice-Presidente de. República.
seria. o Pres1dente do 8ena.do, ilI como Pre.
sidente do Senado é que irl& eJ::el'ter tódas
aquelas a.tr1bui96es que- o inteerari&m no
Congusso Nacional. Ninguém poderia imagi-

nar, porém e agora, que a. simples alte~

ção em um artigo, d&ndo ao Vice-Prea1dente
da República. as flUlçõe!l, até entio COlUÜ
tncionalmente inexistentes, de Prealdente do
Conçesso, dess.companhada da. modificação
dos demais preceitos, tivesse o condAo cle
alcançar os flns, apenas subjetivamente, 1n.
tegrantes da meDa lefÚlJatoris.

Porque é eVIdente que entre tais lJlteDQ6elt
e tais textos a antinomia passou a ser o re
sultado lógico da. inadequação entre o obje
tivo e o Instrumento para alce.nçá.-Io, de vez
que não é com sUnples intenções, e ll1m a.tra
vés de inequívocos textos expressos que 8e
consegue distribuir entre dois t1tuJ&res a. com
petência. constitucional que era. reservada. ..
um SÓ, e especialmente para que ass1m se
entende. em !a.vor daquele titular que, nor~

malmente, não 6eja. particlpll.1lte do órtlo 011
poder cujo funcionamento se procura regu
lar.

Não nos queremos d1lltender em c1~
nem na. invocaçáo de a.utor1da.des, pr1nc1pal~

mente para. dar ênfase àquelas propoe1çOe&
que já se constituiram a.x1omas do entend1~

mento exegético, mas, nem por iBso, a res~

salva. desaconselha lembrar a advertênclA de
Carlos Maxim1l1ano (Hermenêutica, 2.· ed1~

ção, págs. lOS/nO) de que "a lei é a vontade
transformada. em pa.1e.vras, uma tOrça~
tante e vivaz, objetivado. a. tndependente do
seu prolator, e procura-se o seu sentido em1~

nente no texto e não no que o ela.borador te
ve em mtra"..
2$. Na hipótese, várias considerações de in·
contestável alcance jurfdlco, ademals, pOde~

riam ter alertado os princlpa18 responsáve18
pelo texto do Projeto de Constituiçáo. Ao
modificarem o sistema, inic1a1mente 1m&
ginado, de atribuir a.o Vice-Presidente de. Re
púbUca. a PresIdência. do senado, para lhe
conferirem as funções de Prestdente do Con
gre!110 Nacional, náo deveriam lme.gtnar que
a. simples enunc1ação dêste nOvo titulo, sem
tradição constitucional e sem outra expl1
cação, fõsse bastar para lhe cODfer1r a.s atn
bulções preVIstas nos outros diSpo6I.tiV08 do
mesmo projeto, que do os de. Carta. em vl·
gor, 1ncluslve a.s do § 2.0 do art. 31.

Em primeiro lugar, porque sejam qUa1B fo
rem as considerações de ordem dout.rlDár1a,
e atnde. que servidas pelo aprimora.mento
de caprichosas logom.aqulas em que se super
latlvem os méritos da argumentação em con
trário, não podemQ6 aceitar que o preceito
que, no capitulo do Poder Executivo, con
fere ao Vice-Presidente da. República o e1tlr
cfcio das funçóes de Presidente do Congresso
Nacional, deva ser entendido como uma re
gra, na. acepção lógica, condicionadora., da
sua interpretação, e, m~ ainda, como
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aquela. "regra. peremptór:la, Imposltfva. (lO

rente", a. que se refere o brl.1l:laute Relator
dêste recurso.

E UM o é porque o intérprete não tem o
direito de chamar de regra. o que a própria
Constituição vigente dIz que é exceção. Em
verdade, a Constituição em vigor, &O defi
nir, ai sim, como uma regra peremptória, no
capltulo genêrica.mente fundamental das
"DlspO$içõcs Preliminares da Orpnizaçio
Nacional", no parágrafo únl.co do seu art. 6.°,
que o cidadão investido na. função de um
dos podêres nio pod.eri exercer a de outro,
salvo as exceções nela previstas, qualifica, de
maneira irretorqulvel, a situa.çoo do Vice
Presidente da Repúbltca, membro do Poder
Executivo, no exercicio das funções de Pre
sidente do Congresso - como uma. exceção
constltuclonaI.

E sendo exceção, não porque a.ssim o en
tendêssemo!> nós ou porque assim o QU1ses
sem 08 que divergem do nosso entendimento,
mas porque o determina a própria Const1
tuIçAo, e, além do mats, também sendo uma
disposiçio atributiva. de competência, é ma
téria de direito estrito por sua. natureza, Be
ri&, em acréscimo, Imprudência Imaginar que
o seu stmples enunciado pudesse vir a sig
roncar, para o eventual aplicador da lei, um
preceito condicionante da. aplicação de todos
08 demais textos em que o simples entendi
mento gramatical pudesse conduzir ao esta
belecimento de conflitos 00 competência. l!:
principio assentado que a. competência de
exceçAo só abrange 08 casos que especl!lca.

Eueptlo est atrictlll81mae 1D.te1'pretatloois.
E o inexcedível Rui ("Comentlirios à. Consti
tuIçAo", vol. VI, pág. 323) não se cansava
de repetIr a 11çi{l, sábia e notória, de que
"no DireIto Civil, no Direito Criminal ou no
D1relto Constitucional o principio é o mes
mo: as dlsposiQÕell excepcionais Interpretam
lJe restr:lUutmamente".

24. Convém não esqueoer, também - e é
mals um elemento valioso para a e:x:egese da
matéria. -, o entendlmento, tradicionalmen
te restritivo, na prática brasllelra, sObre as
ca.racterlsticas de excepclonalldade constitu
cional da. penntssão ao Vlce-Presldente da.
Repúbllca para. o exercJclo de funções de co
mando DO Poder Legislativo, quer no Sena
do, quer nas reuniões conjuntas das duas
Casas que integram o COngresso Nacional.

No regime que prevaleceu até 1930, du
rante o Qual nunca. êle exerceu a presidência.
das oossôes conjuntas, apesar de dispor, ex
pre&'lamente, o art. 32 da. Constituição de
1891 que "o Vice-Pres1dente da Repúbnca.
será Presidente do Senado", a interpretação
restritiva inspirada. pela excepclonal.1dade

de sua atribuição ou do seu mt1l8, !mpÓs~

lhe várias outras limitações, negando-lhe
todos os podêres especificas constantes do
art. 18 daquela Carta. Magna e ro lhe per
mitindo assumir a pres1dêncía das sessões
do próprio Senado, depois de abertes 011 tra
balhos onUnár:Ios por um membro da Cas&
- conforme estA explicito na lição de Aure
lino Leal, em SU& "Teor!a. e Prática. da Cons
tituição Brasileira." (ediçáo de 1925, págs. 270
e seguintes).

No sistema constitucJonal de 1934 náo exLs
tiu a fl.gUra do Vice-Presidente da República.

No regime instaurado em 1946, apesar de
se estabelecer no art. 61 da. Constituição, até
o infeio da exper1êncfa parlamentarista, que
"o Vfce-Presldente da República. exerçerã. 8o'J

funções de Presidente do Senado Federal" e
não obstante dizer o art. 41 do mesmo diplo~

ma. legal que "a Câmara. dos Deputados e
o senado Federal, sob a d1reçio da Mesa
dêste, reunlr-se-io em sessão conjunta.n 

o fato é que a. excepcionalidade comuto.
cional de sua. competência (membro de um
Poder exercendo funções em outro) fêz com
que, contra. a letra da Lei Maior, dUl'ante
cinco anos nlo se conferisse ao Vice-Presi
dente da República. & prerroga.tiva. de presi
dir a.s :sessões conjuntas, o que só passou a
ocorrer em 1951, depois que o Senado, no seu
RegImento, tornou expresso que êle IJlte
gra.n a. sua Mesa,
25. Não tendo conseguido, ou por falta de
tempo, ou por omissão, ou por imprevidên
cia, ou até por excesso de confiança na ln
telectualldl.'.de dos seus próprios motivos,
apesar de dispor de fôrça decfsória para
fazê-lo, que a sua intenção de conferir ao
Vice-Presidente da República a presidência
de todos os atos do Congresso ficasse ini
ludlvel no contexto constltuclonal das atri
buições do Poder Legislativo, em condl~

isentas de dúvida, não nos parece que, já
agora, por simples interpretação, que é uma
atividade cfentifica e nã.o político-partidária,
poss!lm fazê-lo OS responsáveis pela elabo
ração da Carta de 24 de janeiro.

E, principalmente, na. base de imaginárias
distinções entre vocábulos, que, a. rigor, não
se distanciam para produzir os efeitos vi
sados por uma exegese distorcida, que, nâo
raro, se emaranha na próprIa ânsia de pro
var demais, e - via de regra - revela,
antes, a decisão de chegar a um 11m dese
jado do que o propósito de percorrer os
eaminh08 posslveis.
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26. O, 2.° do art, 31 da ConstltulçAo esta
belece que:

"A Câmara dos Deputados e o Benado,
sob a direção da Mesa deste. reunir-se
ão em sessão conjunta para:

(seguem-se os assuntos de sua compe
têncl&),"

NAo nos parecem convincentes os argu~

mentes desenvolvidos no sentido de demons~

trar que o preceito do § 2.° do art. 31, ao
estabelecer que as sessões conjuntas de. Ca.
mara e do Senado deverlo ser efetivadas
sob a dlreçlo da Mesa dêste, nAo presclnde
da subordinaçAo ti. rerra do § 2,° do art. 79,
lllto é, do complemento que daU denuir1a,
para submetê-la "à presidência do VIce
Presidente da Repúbl1ca",

Cumpre sallentar, antes de me.ls, que, na
hipótese, não se pode presumir no texto da
Constituição, como se nela estivesse expres
so ou mesmo lmplicito, aquêle admlnlculo, o
qual (por ser uma elI:C~ coDlltltueionai 
parágre.fo único do art. 6.° da ConstituiçAo
- decorrente de competêncIa extraord1nár1a
aberta, no capitulo do Poder Executivo a
um dos seUB titulares), só valeria para con
d1cionar competêncIa semelhll.Ilte, prev1&ta
ou f1Jr:ada para o Poder Legislativo, na me
dida e no limite em que, constituciona!
mente, estivesse explicIta,

A questão, allás, ainda que sob a !.nade
quada Inspiração da dúvida redaClonal, se
gundo o relato do em1nente jur1St8. e Rela
tor-Geral do Projeto da ConatltuiçAo, se
nador AntOnio Carlos, chegou a surgjr no
momento em que Sua Excelêncta tomou a.
iniciativa, abandonada por motivos outros,
de propor que depollI das palavra.s "llOb a
direção da Mesa dêste" se acrescentasse o
esclarecimento "e sob a presidência do VI~

ce~Ptesldente da Repl1bllca",

Pena é que, mesmo na inoportuna. ocasl.A.o
em que a sua proposta surgiu, não lhe ti
vessem aceito a sugestão, porque o escla~

recimento, ainda que sobrevindo 8. destem
po e como /:olaboração de fonna, passaria a
traduzir a ezpUcitaçAo constitucional de uma
competência, que, nll.o resultando de decla
ração elI:Preua, nâo pode ser presumida, não
pode ser considerada Impllclt& e, B1mples~

mente, dentro dos cl\nones da hennenêutica.,
é como se não exLstlsse,

Z7. A intercalada "sob .. dtreçio da Mesa
do Senado", que ora se encontra no § 2,°
do art. 31 da ConstltuiçA.o, já tem, por si,
allás, entendimento manso e paciffoo, to~

mando-se por Mesa "o conjunto de tôdas
as pessoas que a integram, tendo como ór
gão próprio o seu Presidente, e constituindo

um todo no qual as atribuições se ordenam
e se articulam segundo nonnas próprias, ex
cluida & interferência de pe8S0as alheias ..
sua estrutura".

E nunca tal entendimento foI ampllativo,
extensivo, pas&ande> além do que, a respeito,
dispunha o proprfo Senado.

Na Constituição de 1934 (art. 28), com
essas 'mesmas palavras - "sob a dtreçlo
da Mesa dêste" -, 1oexlsttndo o Vice-Pre
sidente da República, nunca houve dllvtda
quanto a qualquer divergência de s1gn1flcado
entre "dIriglr" e "presidir", e a expressA0
constitucional sempre tol entendida como
compreensiva. do comando geral, pele. Mesa
do senado, nas chamadaa sessões conjuntas.

Na Constituição de 19'6, onde o capat do
art. 41 em nada difere de> que Ilreoeitu& o
§ 2," do art. 31 da Constitu1çAo vIgente, e
apesar de dizer o seu art, 61 que "o VJoe
Pre5ldentc da Rep6bUca. elI:efteri. .. tuDç6e$
de PresIdente do Senado Fedenl", o Legis
lativo, e, no particular, &té coatra I~,
só 01oco anos depois da promulga9lo da Car
ta Magna, e em seguída. ao reconhecimento
pelo Regfmento do Senado, de que o Vlce
Presidente da República, eomo Pre8klente
Oonstltudonal do Senado, integrava a "Me
sa dêste", é que, já ao tempo do V1ce r Prelll
dente Café FUho -, começou êste a presJdlr
as sessões conjuntas das duas Casas do Con r

gresso.
:e8, t: certo que, não raro, aparecem, em
ambOS os pólos da controvérs1a, argumentos
outros que, no entanto, o mereeklo .rellpeito
pelos Q.ue os emitem e a. compreemio poIf
tica para. com os relevantes Uns a que se
dispõem servir, fazem com que prefiramos
Ignorá-los para não lhes dar quallflcaç10
Jur1dica. E, neste teor, será. pretertvel es
Quecer que haja quem sustente, por exemplo,
que o Presidente do Senado n10 pode presi
dir as "sessões conjuntas". porque no artigo
da ConstltU1çAo que delas trata (I 2,° do
art, 31) e no qual (11c) "se dIZ que 1\8 duas
Casas se reúnem sob a direçlo da. MeR do
Senado, nem a[ se destaca o Presidente do
Senado como Presidente da Mesa, para
exercer presidência de sessões" (Justllicaç1o
do Projeto de Resolução n." 1); ou quem
defenda que uma das fórmu'as de resolu
ção do connlto deverta consistir (lIIc) na
"decisão de se desprezarem, considerando
as Inoperantes, como não escrttas, e sem.
apllcaçft(), as palavras "aob a clJreçio da
Meu dést.e" do art. 31, § 2.", da ConsUt;ulçl.o,
porque colidem com o dispooto, expressa
mente, no art. 79, a men06 que se adote
uma interpretação... aoomodatic1a", (Es
tudo do Professor Levy Carneiro, no "Jor
nal do Comércio", de 3O~3-1íl67,)
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Por ai bem que se pode avaliar como é
dlifcll pretender corrigir a omissão do le
gislador (que não quis, ou não soube, ou se
esqueceu (ie concretizar sua eventual inten
ção no texto da Lei Malor) , com o instru
mental exclusivo da Interpretação, ainda
que acomodaticla..

29. A mens legisIatorls que não conseguiu
imprimir na lei que elaborou, em expressões
clt>.TaS e inequlvocas, o sentido exato dos
objetivos que persegue e, ao contrario, per
mitiu que ela se ofereça ao aplicador com
upectos que, na sua sl.lltemátlcEl. ou na sua
llteraUdade, se revelam obscuros ou apa
rentemente contraditórIos - não pode pe
sar mais, no espirlto do exegeta, do que a
mens le(ls.

l!:, precisamente, o que, em outras pala
vras, ensinava o professor, e hoje nosso emi
nente colega, Senador Carvalho Pinto:

"A alegação de ninguém haver mais
acreditado para precísar o sentido da
lei do que o próprio autor da lei, de ser
o legislador quem melhor pode decla
rar fi, sua. vontade, falha inteiramente
diante da concepção real da interpre
tação, cuja finalidade é penetrar não o
pensamento do legislador, mas o da leI,
a mens legis." (Repertório Enclclopédlco,
vo'. 28, pago 75.)

Nos precisos limites do que fIcou expresso
no texto do § 2.° do art. 31 da Constituição,
não vemos corno, por simples processo de
interpretação doutrinárIa, se queira chegar
à. conclusão de que a uceçio constitucional
do art. 79, § 2.°, possa motivar a inclusão do
Vice-Presidente da República no seu con
texto, para se colocar à. frente da Mesa do
Senado, e, presidindo-a, sem dela fazer par
te, assim Integrar ou comandar o órgão
constttucionalInente competente para dirIgir
as sessões conjuntas das duas Casas que
compõem o Congresso Nacional.

30. E bastaria isso para que nos dispen
sássemos de outros esclarecimentos da mes
ma ordem de raciocfnlo, se, também, pata
uma mais completa elucidação da matéria,
não nos sentíssemos obrigados a convocar à
colação o entendimento de dois dos nossos
mais emInentes constituclonalIstas, a re:>pei
to da dIstlnção que fazem entre "reuni6es
conjuntas da Câmara e do Sena40" e "Con
gresso Nacional",

O primeiro dêles, Mestre dos Mestres,
Pontes de Miranda, ao comentar o art. 41
da Constituição de 1946, de que o § 2." do
art. 31 da atual, com a. única dlferença,

menos especifica, do lnc1so V, é cópia. !leI,
sustenta o seguinte:

"Trata-se, como é evidente, de matéria
assaz restrita que, a rigor, náo confere
li. tais reuniões o caráter de sessões do
Congresso Nacional."

Explicitando o seu pensamento, em tér
mos mais diretos e contundentes, o Prof.
Joáo de Oliveira Filho ("Repertório Enci
clopédico de Direito Brasileiro", voI. 11, págs.
192 e segs.), por sua. vez, faz Qutras afirma
ções dignas de meditação.

Começa dizendo:

"Const!tuldo (o Congresso) de duas Câ
maras, cada. uma funcionando separa
damente, ocupando ou não o mesmo edl
!leio, neste caso, porém, em recintos se
parados, as duas Câmaras formam um
conjunto constituldo de duas unidades
de valor Igual, embora 06 respectivos
membros sejam em númeroS diferentes,
eonjWlto ~ que, por flUa. vez. não
çonstitui. entretanto, um terceiro órgão
do mesmo Poder Legislativo, quando,
porventura, realizarem as Câmaras ses
sões conjuntas."

E acrescenta:

"Nio exlflte ll1nda. exemplo de Poder
Legbdativo su constltuido por tr'ês ór
gãos, Câma.r:a dos Deputados ou Cas&
de Representantes, Sena40 e COngl'es80."

E sustenta, en1àt1camente, que "a história
do Direito ConstitucIonal não conhece 1.Un

terceiro órgão, o Congresso Nacional",

Não temos necessidade de atlnnar que es
tamos de acôrdo com as teses af desenvolvi
das pela autoridade magistral dos juristas
Invocados, mas é fora de dúvida que, atra.
vés dêles, pelo menos, o que se verifica, para
o intérprete, é o fortalecimento da conve
niêncla de adotar critérios de prudência na
interpretação dos textos constitucionais que
dispõem SÓbre cada um dêsses órgãos, a fIm
de que não se ponha. em dúvida a competên
cia de um dêles, de existência tang1vel, cor
pórea, taxlltlvam.ente declinada, para restrin
gi-la ou adaptá·la, aos têrmos de um outro,
que surge com caracterfstlcas meramente sim
bólicas, e que, também, se apresenta no texto
da Carta. Magna (parágrafo único do art.
6.", combinado com o t 2.0 do art. '79) com
08 condicionamentos da excepcionalidade
Cloostltuclonal, que, como temos insistido em
proclamar, é de exegese restritiva.

31. Tanto basta, em nossa opinião, para
nAo admitir a constitucionalidade de qual
quer projeto de resolução que tente, atra
vés de acomodaç6ea ou ajustamentos ver-
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bw, incluir :co Regimento Comum, com
as aparências de mera adaptação da lei in
terna, qualquer preceito em que se tente atri
bUir ao Vice-Presidente da Repúbllcll, por ser
PresIdente do Congresso, uma competência
de natl1l'eZ& constItucional que apenas te
rIam tido a intenção de lhe atribuir, mas
que não lhe atribuíram peja única maneira
vAlída de fazê-lo, que seria a de torná-la ex
pressa no texto da Carta Magna.

Tal processo indireto de corrigir um êrro
ou uma omIsslo de caráter jurídico, por melo
impróprio, equivaleria a tentar fórmula. Im
poss.Ivel, por Injuridica, de interpretaçOO
a.utêntlea, convalidando antinomia entre a
eventual intenção do legIslador constituinte e
a. letra. da Constituição, por melo de instru
mento legal de hlerarqula Interior.

A llçA.o universal, a propósito, nos Estados
de Direito estruturados como o nosso, está
sintetizada nas palavras de Carlos Maxi
miliano (Hennen!utlca, 8.' edIção, pág. 327),
quando sustenta que "lnte1'preta.çã-o autên
tica do texto constitucional só se obtém por
meio de emendas ao estatuto báslco".

32. As considerações feltas, que se estão
alongando muIto além do' nosso intento, já.
s§.o mais do que suficientes para, em nosso
entender, caracterizar o acêrto da conclusão
do despacho do Sr. Presidente da Mesa do
senado, negando seguimento ao Projeto de
Resolução n." 1, de 1967, dito do Congresso
Naclonal, especlalmente no que diz respeito
ao único ponto nê1e justlticado, que é o fi
xado no seu art. 2.", o qual estabelece que, no
"no exercicio das funções de Presidente do
Congresso NacIonal, o Vice-Presidente da
Repúbllca presidirA as sessões conjuntas do
Senado Federal e da CAmara dos Deputados,
tendo sõmente voto de qualidade".

33. Nilo nos parece, cutrosslm, que proceda
a. espécie de pnliminar, embora. não con
venlentemente tonnaUzada., que se encontra.
DO inicIo do parecer do nobre Relator, se
nador Petrônlo Portella, ao argumentar que,
por .se tratar de proposição subscrita. por
mais de oitenta Deputados e vinte Sena
dons, o Sr. Presidente da Mesa do Senado,
em vez de tentar fUlminá-la. com a. v11ta. da
inconstitucionalidade, excludente do dinito
de tramJtaçlío, de acordo com o § 1." do art.
61 do Regimento Comum, tinha o dever de
encaminhá-lo "à Comissão Diretora. do Se
nado e à. Mesa da Cltnara. dos Deputados,
para emitirem parecer dentro de quinze
d1asU

•

Concessa. venla do eminente Senador, ten
do em vIsta, nos tênnos do art. 53 do RegI
mento Comum, o caráter supletivo do Regi
mento do Senado, a hipótese normal de enca-

mlnhamento de prop06içÕés sbbre I) Regi
mento Comum não colide, e antes Be ajus
ta, com as atribuições do exame prévio de
contonnidade e constltuclonaIJdade, que o
Regimento do Senado prevê e regula.

34. Partindo, como partimos. do pressu·
posto de nAo ser a. proposição regimental o
meio IdOneo para promover deflnições ou es
clarecimentos Indispensáveis ao surgimento
de competência. de natureza. constitucional 
bem que estarfamos dispensados de suscitar
uma outra objeção, embora ainda. não aven
tada, ao Projeto de Resolução n." 1, ora sob
exame,

Mas como "nUIIUIl ma.jor detectu. quam
deffectas potestatW' - não nos podemos
sentir desobrIgados do dever de levantá-la..

Tomaremos, Pl.llta InícIo de nõvo argu
mento, as próprias palavras do eminente Re
l&tor, Senador Petrônlo Portella, ao sustentar
no seu voto que, "quando o art. 31, I Z.- (da
Constituição), diz que as duu Casas 1Ie re6:
nem IlOb a dJreçã-o da Mes& elo Senado, detl
ida, em principio, a competêncfa da Cãma.ra
Alta. Que deve ser exe1'clda atl1livés de uma
entidade ooletiva - a 81Ja Mesa".

Estamos inteiramente de acõrdo com o
conceito acima expresso. E, por assim en
tendennos, não podemos aceitar Que o con
celto de Mell& do Senado, que é privativo da
competência. reglmental dos Senadores, pos
sa ser mod1ftcado senão no Regimento In
terno do Senado e nunca no Regimento
Comum, ainda que pB.I'80 o efeito de atua
ção sõbre Câmara e Senado em seS8Ões con
juntas. A 1ntegra.ção da. Mesa do Senado,
sem qualquer reserva, restrlçáo ou condiciO
namento, como órgão dirigente das duas
Casas conjuntamente reunidas, ai estA como
um conceito de natureza. MDlltltueional que,
surgindo como um ato de competêncIa do
senado, náo pode ficar subordinado a mo
d1fl.ci\ÇÕes expressas no Regimento Comum,
a. não ser na. justa. medida em que Bignifi
quem adaptações a modificações prévia.
mente feltas no Regimento Interno do pró
prio Senado. Nenhuma sltuaçáo pode ser
vAUdamente, regulada no Reg1mento Inter
no de uma Cl\.mara sem que dela seja, ne
cessà"amente, atributiva.

s: possfvel, aliás, Que, por subentender a.
profundidade de tal objeção Intransponlvel, o
Projeto de Resolução n." 1 tenha tentado
obvíá-la, deflntndo no a.rtlgo 3.", com a com
petência da Mesa do senado para dlrtgfr os
trabalhos, trunbém ~ competência do seu
Regimento para dispor sôbre o procedimen
to neces&árl.o "no caso de estar vago o car
go de Vice-Presidente da RepúblIca e no
caso de impedimento na falta. dêste, bem
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como no de substituição dos membros da
Me~'a",

35. t: clara, no particular, a inadequação
da n!ferência .- (nesse parágrafo únir..o do
artigo S,o lio projeto) - a "Vice-Presjdên
cla da República.", quando, na melhor llL
·pótese, elA. deveria ser feita a sua qualifica
ção de "Presidente do Congresso Xacional".
Em verdade, sôbrc impedimento ou falta de
"Vice-Presidente da República", na sua
qualidade de Vice-Presidente - que é a
definida no art. 79 da Constituição -, não
cabe ao Regimento Corr.um ou ao do Sena
do dfspor, p8Tque ela é matéria previst,a e
fixacl~., nara, os únicos ~feitos UUlisíveis. no
art. 80 da Constituição. E int·uit.1vo será que.
mesmo para que, na sua. qualif:cação de
Presidente do Congresso Nacional, venha a
integrar a. Mesa do Senado, presidindo-a, e
tenha ·a sua substituição regula.da ao Re
gimento do Senado. como preconiza. aquêle
dispositivo do projct.o, admitindo-se (o que
só fazemos ad llrgumentum tantum) que isso
pudesse ser feito fora do texto expresso da
Constituição - mister seria, ainda assim,
que tal integração resultasse de prévia. dis
nosição da lei interna da Câmara Alta. Não
é para se admltJr () entendimento de que se
ja da competência do Regimento Comum
fixa.r o Que é Me~a. do Senado, sua compo
s:ção, seu funcionamento, seus casos de
substituição. seja lIam que efeito fÔI", porque
tal atribUição, inerente ao prõprio órgão ne
la diretamente interessado, é sua, ~rLvativa,

exclusiva. indelcgavel e, constitucionalmen
te, lhe é atribu!da pelo artigo 32 da Carta
Magna em vlgor.

36. RESUMINDO e CONCLUINDO:

1.") O unteprojet.a de Constituição re
servava ao Vice-Presidente ela Re
pública, num Cios seus artigos (art.
'/7, ~ 2.°), as funções de Presideu
dente do Senado Federal;

2.") o mesmo anteprojeto, em varios ou
tros dispositivos (g 1.0, 3.°, 4.° e 5.°
do art.. 61. e § 2." do artigo 153), con
feria à mesma. peSSOa rísi.a. do Vice
Presidente d.a RepúbIJca. plll' sua
qualidade de l>resIdente do Senado
Fede:ral, uma série de atribuições
que integravam o Quadro de sua
competeneia no Poder Legislativo;

3.°) no mesmo an~projcto. uma vez que
se reservavam aQ Vice-Presidente da
República as ~unçúes de Presidente
do Sen3do, nenhuma dúvida mais
do que razoável poderia haver. espe
cialmente em faee do entendimen
to já fixado l'1o regime da Consti-

tuiçáo de 1946, de que ,na. quali
dade de Presidente do Senado, éle,
a mesma. pessoa física, iria presidir
a Mesa do Senado, sob cuja dire
ção deveriam ser realizadas as ses·
sóes conjuntas da CElnlara. e do Se·
nado previstas no § 2.° do art. SO
daquele anteprojeto;

4.°) à última. hora, por interferência
prestigiosa e sensata, que estar~a re
fletindo o propósito de conciliação
entre interésses c.onnltantes, resol~

veu-sc substituir o status já rescr~

vado ao Vice-Presidente da Repúbli
ca no âmbito do Poder Legislativo
e conferir-lhe a função até então,
CODsUtucionalmente inexistente 
de Presidente do Congresso Nacio
nal;

5,°) admite-se, sem esfôrço, que a mten.
ção dos elaboradores do antepro
jeto seria, assim, a de reservar ao
Vice-Presidente da República, Com
a nova Quallficaçã.o constitucional
de Presidente do Congresso l:\acio
nal,a prática. de todos os atos Que
dissessem respeito à competência da
direção das sessões conjuntas das
duas Casas que compõem o Poder
Legislativo, ficando com o Presi.
dente do Senado s6mentc o que se
relacionasse com a direção exclll
siva da Câmara Alta, assim como
ao Presidente da Cámara dos Depu
tados cabem. apenas, as atividades
compreendidas no âmbito desta Ca
sa;

6.") saindo da. intençio para o plano da
objetivl«;áo, a indiscutível verdade,
no entanto, é que OIS elabol'adores
do anteprojeto se limitaram (par
omissão, inadvertência, falta d.e
tempo, excessiva contiançana. ftlr
ça de seus propósitos subjetivos, ou
seja lá pelo que tenha sido) a alte
rar aquéIe § 25' do art. '17, nêle su
bstitUindo ao qual1ficação dada ao
Vice-Presidente da República de
Presidente do SenadD Federal pela
de Presidente do Congresso Nacio
nal, e mantendo todos, absoluta
mente todos os· demais dispositivos
O 2." do art. SO, §§ 1.0, S.o, 4.° e 5.°
do art. 61 e § 2.0 do art. 153}, sem
a mais minima das modificações
ou adaptações;

7.°) com isso. porém, a competência que
estava. re:,;ervada a uma só pessoa
fisica., a do Vice-Presidente da Re
pública na sua, qualificação simUl-
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tâneB de Pre&ldente do Senado Fe
dera.!, passou a 5er atribuída, de um
lado, a êle própr:lo, oomo titular da
nova função constitucional de Prem·
dente do Congresso Nacional, fun·
çio só aror& de exlstênci& con!iti
tJtuclonalmente fluda, e, de ou
tro lado, a uma segund& pesIl'O& tí
sica que passou a existir na perso
nalidade separada, distinta, do Pre
sidente do Senado Federal;

8,0) e, destarte, l5em que, ao apreciá-lo,
os senadores e deputados lhes tives
rem imprimido qualquer característi
ca. capaz de corrigir as suas del5Con
fonnidades com a intenção dos
e1tl.boradores do anteprojeto, surgi
ram, para a vigência constItucional,
015 textos atuais dos arts. 31 (§ 2.0),
62 (§§ 1.°, 3.°, 4.°,5.°), 79 (§ 2.°) e 153
(§ 2.°) da ConstItulçáo de 24 de Ja
neiro;

9.°) diante do fato oonsumado, nenhuma
dúvida pode, já agora, ser suscitada
em relação àqueles dlsp68ftlV08 que
pennaneceram com & referência es

plIcfia ao Presidente do Sen&do, ainda
que, a rigor, dispondo sObre maté
ria que n/i.o se enquadra. no âmbito
pr:lvatlvo da. Câmara Alta;

10) a questão, portanto, passou a se
lImltar ao objetivo de "dec1araf"
(mala apropr1ado seria diZer: "re·
cuperar"), pela via lnterpretatlVll, a
competência do Vice-Presidente da
República de presidir, recorrendo à
Invocação de sua qualidade de Pre
sidente do Congresso Nacional, a
Mesa do senado, incumbida, pelo § 2,°
do art. 31 da Constituição, da dlre~

çio das sessões conjuntas da Câmara
doo Deputados e do Senado prevIstas
naquele preceito;

lI} sucede, porém, Que, não tendo expll
cltado a sua intenção na. letra da
Lei Malor, os elaboradores do ante~

projeto, por maior aprêço que Inspi~

rem, terão que vê-la, nesta fase de
sua aplicação, sujeita, exclusivamente,
aos processos nonna!l5 da interpreta
ção - que é uma atividade cJentftlca
e não po1itico-partldá'l'ia -, e que,
sem violênCia cultural, sOmente po
derá ser usada com base nos ensina
mentos da Hermenêutica;

121 acontece, ainda, que na linha de tais
pressupostos, sendo a função de 1're.
sidente do Congresso Nacional um
status constitucional sõmente surgido
com esta Carta Magna, que, na lin-

guagem do senador EurJoo Rezende,
"ainda. vive nos cueiros", e, além
d!sl5o, tratando-se de função a ser
exercida no Leg!sla.tlvo por um titular
do Executivo - a compe~ncla a ela
vinculada, de aCÔrdo com o parágrato
único do art. 6.° da ConstitUição, deve
ser entendlda restrltamente, porque
resulta de declarada exceçlo coo"l
tucional;

13) não há como, em bom direito e na
linha da interpretação jurídica, lma
gtnar que o statPS, que lhe é, genêri·
camente, confer:ldo, de Presidente do
Congresso NacIonal, seja raio sufi
ciente para condicionar, sem a ind1B
pensá.vel referência expressa no pró
prlo texto, o exerclclo de uma
atribuição constltucional, inequivoca
mente, outorgada ao Senado Federal,
pela Intennedlação de sua Mesa;

l'} não se pode chegar ao resultado de
integrar o V1ce~Pres1dente da Repú·
bUca na Mesa do senado, a!nda que
na sua Qualldade de Presidente do
Congresso Nactonal, pela via de um
dispositivo àe caráter regimental, por
que Isso equivaleria a tentar uma
fórmula lnjuridica. de "interpretação
autêntica", em virtude da inadequa
ção lnstrumental do Regimento,
nonna legal de hierarquia inferior.
Que não tem poder para construir
uma competência Que é de naturna
constitucional ;

15) ainda que, por absurdo, se admlt1Bse
resolver tão relevante e fundamental
questAo de competência pela via re
gimental, o camlnho do Regimento
Comum estaria vedado sem que
houvesse surgido prévl.a del1beraç1o
no âmbito do Reg1mento Interno do
Senado, visto como a matéria é
da competência. privativa do senado,
que, só êle, pode definir o que entende
por sua "Mesa Diretora", mesmo por
que a competência de dlrtg1r as
"sessões conjuntas" a éle está confia
da, através do disposto no § 2.° do
art. 31 da. Constituição, para que a
exerça por intermédio de sua Mesa.

37. Não temos, portanto, dúvida em concluir
que o Presidente da Mesa do Senado, o emi
nente Senador Auro Soares Moura Andrade,
no exercício de suas funções de integrante
e presidente do órgão de direção das sessfjes
conjuntas da CAmara dos Deputados e do
Senado, l'êz legal e justa invocação de suas
atribuições, ao negar tramitação ao Projeto
de Resolução n.o 1, de 1967, o qual, pelo menos
no que d12i respeito ao seu ponto fundamental,
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não se concilia com os textos constitucionais
em vigor, fartamente referidos no cUrso dêste
debate.

38. Ainda que a IncOl1J!titucionalidade da
proposição em exame, -no :>eu artigo básico,
não resultasse manifesta, coroo evidente·
mente resulta, SÓ as dúvidas mais do que
razolÍvels que ela tem provocado deveriam
Inspirar os seus autores a procurar a via
jurídica inataeãvel da emenda cunstituciunal,
para a efetivação dos objetivos em que tanto
insistem. A opção pela via ceria, além de
evItar uma violência desnecessária sôbre
os compromissos culturaIS dos que dão à
ordem - jur1dlca um tratamento preferencial,
importaria, também, em permitir uma siste
matiZaçl\o mais adequada dos propósitos col1
mados pelos autores do Projeto ora impug
nado. Pelo menos, ela, e só ela, seria capaz
de cortar cerce, pela raiz, as outras crises
que ainda resultarão dêste conflito, o qual,
inevitAvelmente, ressurgirá - desde que niÍQ
se o elimine pelo meio próprio - hoje,
amanhã e depois, na base de pretextos e
emUlações, que podem, até, não ser constru
tivos, mas resultam da natureza humana, no
acervo de virtude e defeitos que Integram as
personalidades, compondo o mosaico de ele·
mentas subjetivOB e objetivos aos quais o
legislador, e especialmente o legislador poll
tl.co, nl\o pode fecbar os olhos.
39. Não há pior êrro em política do que
aquêle oriundo do estado de esp1rito dos
que vivem imaginando uma realidade pró
prIa, um cêuzinho particular, um mundo
como é sonhado, no culto daquilo que os
americanos costumam chamar de "wishful
thinkings" e que, Uteralmente, poderíamos
tradUZ!r como "pensamentos desejosos" ...

Mesmo que, pela fôrça. compressora do
nlimero, o entendimento de que a competên
cIa do Vice-Presidente da Repúbl1ca para
presidir a Mesa do Senado na. direção das
sessões conjuntas das duas Casas do Con
gresso acabe sendo fixado em têrmos regi
mentais, convém - data. venia. - não es
quecer de que o êrro juridlco de tal procedi·
mento, abrindo margem à convocação do
Poder Judiciário para dirimIr a controvérsIa,
serÍl. transformado em grave êrro politico,
cuja mensuração SÓ o futuro há de concluir,
mas cuja evidência, nos seus revérber08 1no
cultáveis, apenas os que fecharem os olhos
é que deIxe.rão de enxergar.

A História, disso estamos convencidos,
estranharâ que a maioria absoluta dos Depu
tados e senadores que tomaram a iniciativa
do Projeto de Resolução n.a 1, constituindo
quorum mais do que sUficiente para modificar
a Constituição Jntelrinha (salvo a República
e a Federação), em condições muito mais

apropriadas e em tempo muito menor, tenha
preterido, para a solução de uma emergência,
um longo atalho que acabará por não levar
a qualquer salda, em vez da grande via
normal que estava ao seu alcance.

Infelizmente, pesa·nos d1zê~10, não temos
dúvida àe que, ao fim desta jornada, pelo
caminho assim preferido, muitos serão os que
hl\o de querer celebrar a vitória de mais uma
decisão pol1tico-partidária, bem como a de
monstração de tOrça e disciplina dos que
contribuirem para torná-la possível, mas bem
poucos hão de ser os que, nela, tenham a
oportunidade de encontrar aquêles elog1áveJs
propósitos de concUtar os fins políticos, por
mais pragmáticos que sejam, com os impera
tivos da ordem jUlidica, sem cuja prevalên
cia a Democracia, que é o sonho de nós todos,
ditlcilmente, perderâ as caracterfstJcas de um
pesadelo que tanto será capaz de atl1gfr a
Nação.
40. Opinamos, assim, por que se negue pro
vimento ao recurso interposto pelo nobre
Deputado Ernanl Sátyro contra o despacho
do Sr. Presidente da Mesa do Senado, em
relação ao Projeto de Resolução n.o 1, espe·
cialmente de referência ao disposto nos 5eUS
!Uts. 2.<> e 3.<>, parágrafo único, que dou por
manifestamente InconstitucJonaIs.

l!: o nosso voto.

Sala das Comissões, 10 de maio de 1967.
- Antônio BaJblno.

DBCLARAÇAO DE varo DO SENADOR
JOSAPHAT MARINHO

Aprovo o voto do Senador Antônio Balbino,
concordante, nos seus amplos fundamentos,
com a tese que sustentei em discurso no Ple
nário do Senado.

No momento, pretendo apenas acentuar a
impropriedade da invocação do voto do MDB
na Comissão Constitucionll.i, como subsidio
favorãvel à outorga absoluta da presidênCia
do Congresso NacIonal ao Vice-Presidente da
Repüblica.

Inseguro das alegações em que assentou
de princIpio seu parecer, o nobre senador
Petrônio Portella arrlrnou~se, n.tlnal, no equ[~

voco em que jâ se havia confundido o
ilustre Deputado Pedroso Horta. Amboa pro
curaram socorro no pensamento divergente.
Em que pese a seus méritos, esqueceram-se
da advertência do Padre Vieira no Sermão da
Sexagéssima: quem levanta. muita, caça, e
não segue nenhuma, não é muito que se reeo
lha com as mãos vazjas.

Não lhes serve de amparo o voto do MDB,
que tive a. honra de elaborar em nome dos
companheiros integrantes daquela ComIssão.
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Cr:ltlcando o Projeto de Constituição, con
s1gna o voto, literalmente: "Como se tudo
!Mo nAo bastasse, ainda se restabelece a
prá.tica tmprópria de conferir ao Vice-Pre
Sidente da RepúbUca a presidência do Con
gresso Nacional" (art. 77, § 2.°). A remissão,
expressa e exclusiva, ao art. 77. § 2,°, do pro
jeto - não repetida nas citações dos dois pro
nunciamentos mencionados -, indica, de logo,
que o objetivo do voto foi impugnar a conces
são ao Vice-PresJ.dente da República do prlvi
légio de pre51dir qualquer sessão do Congres
SO NaclonaJ.. Tanto que o voto acrescenta: "se
se quer atribuir tarefas ao Vice-Presldente, o
que é louvável, cumpre fazê-lo participar da
admln1&tração, dos deveres do Executivo, em
harmonia com a natureza. do cargo". E,
depols de estranhar o sistema de "alargar
a (U'ea de domínio do Executivo", conclui o
voto: "A independência e harmorna dos
podêres, a que alude o art. 6.° do projeto,
é, asstm, uma formalldade, ou uma cortesia
irônIca aos outros órgãos constitucionais."

Impugnando, em principio, a outorga des
cabida, nf.o tinha o voto que fixar os limites
da concessáo. Nem cabia à oposição - embora.
já. acordada - despertar emendas à regra
salvadora do art. 30 do projeto, sõbre que
dormiram tranqiWamente OS preclaros repre
sentantes govemament,$.1$. Se o cocbílo do
Executivo converteu-se em sono prolongado
entre seus aliados no Legislativo, nem por
isso a oposlçAo há de ser participante dessa
festa de omissão e repouso.

Demais, é regra de lógica que do raciocínio
contrário a uma proposição não podem ser
extrald.as razões para ampliá-la. Logo, se o
MDB combateu o restabelecimento da prática
impróprla de conferir ao Vice-Presidente da
RepúbIlca a pre51c.êncla do Congresso Na.cio·
nal, da! não se há de inferir, sem violência à
lógica, que seu voto justifIca o alargamento
do que condenou e repeliu.

Mas, alnda que a representaçlio do MDB,
cansada do trabalho tumultuário, houvesse
aderido ao sono andaI, a norma do art. 31
da ConstItulçâo, em que se transformou o
art. 30 do projeto, nAo admitiria, camo não
admite, Interpretação estremunhada. Impe
ratiVamente. e em perfeita harmOnia com. o
regime de podêres Independentes, essa norma
estabelece que nos casos especificados e pre
vistos na Constituição as duas Casa.:> do Con
gresso se reúnem sob a direção da Mesa do
Senado. Só mediante deslocamento ou super
poslç§.o de imagens, que ainda não é forma
de interpretar textos legais, seria possível
substituir o Presidente do Senado pelo Vlce
Pre51dente da República, nas hipóteses a que
se refere, explicl.tamente, o art. 31 da Consti
tuição.

Náo permite essa transpo61ç§.o o art. 79,
§ 1.0, que apenas confere poder geDér1co
ao VIce-Presidente da República. Como
observa Durand. é legítimo interpretar larp.
mente um texto, mas, qualquer que /!eja o
poder de tniclatlva do Intérprete nesse sen
tido, nlo poderá. 1r até lhe pennlttr contra
dizer uma dtsposiçlio expressa. "D est légittme
d'interpréter laggement un texte, ma1B queDe
que 80ft la pU1ssance d'lrntlative de I'inter
prête à cet égard, elle se saura1t alIer jusqu"
lui permettre de contradlre une àlspos1tlon
expresse" (Ch. Durand: Les :tt&ts Federaux
- Recuell Slrey, Paris, 1930, pág. 106),

:a: evidente, assim, a impertlnêncl.a invoca
ção do voto do MDB, na tentativa de justl
t1car, tardiamente, uma declBão politica que
otende a Constituição, cujo texto foi defen
dido, na fase de sua elaboração, pela lllJBtre
maioria parlamentar,

Em outros sitias, portanto, e não na ãrea
do MOB, lavra a contradiçlio.

Sala das Comissões, em 10 de maio de 1967.
Josapba.t Marinho.

PARECER
N.O 5, DE 1961 (C.N.)

Da ComlMio de ConstltWç1o ti lati.
91. da CâmlLl'a dos Deputado&, If4bre o
reclU'!JO ao PIenár:lo do despaebo do Sr.
Presidente cio Senado FedenJ flue man
dou arquJY&r o Projeto de BelIoluçio
n.O 1/67. do Conçesso NaclonaJ.

I - RELATóRIO

O Projeto de ResoluçAo n." 1, de 1ll6'l,
subscrito por 2}4 (duzentos e Quatroze) &8.
Deputados e 35 (trinta e cinco) 8r8. Sena
dores, objetiva reformar o RegImento Co
mum, para adaptar a Reoolução n.O I, de
1951, do Congresso Nacional (modltlcada
pe'a ResoluçAo 0.° 1, de 1954), à nova Cons
titulção Federal, promUlgada em 24 de ja
neiro de 1967.

A proposição dispõe, especl!1camente, s6
bre:

a) a presidêncIa e a direção das sellS6ea
conjuntas da Câmara. dos DePUtaà08
e do Senado Federal - arts. 1.°, 2.0
e 3.°;

b) a crlaçlW de Comissões Parlamentares
de Inquérito pelo Congresso Nacional
- art. 4.°;

c) a tramitação de emendas constitucio
nais - art. 5.°;

d) a tramitação de projetos de leI de
iniciativa do Presidente da Repúbll
ca - m. 6.°;
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e} a elaboração de leis delegadas - arts.
7.° e 8.°;

t) apreciação de decretos-leis - arti
go 9.°;

r) a votação do projeto,de lei orçamen
tária - art. 10;

h) a revogação de dispo.sitivo relativo à
eleição do Pres1dente da. República
(art. 23 do Regimento Comum) 
art. 11.

a Projeto de Resolução n.o 1, de 1967, está
acompanhado de justificação na qual se po
sitiva.

"ser 1rnpresclndfvel <2ue as normas regi
mentais venham adaptar-se aos precei
tos consUtucionais que modificaram dis
positivos anteríonnente vigentes",

indicando, em segUIda, precedentes relati
vos ao Regimento Comum, ao Regimento
do senado (Resolução número 2, de 1959, e
Resolução n.O 3, de 1963) e ao Regimento
da CAmara dos Deputados (Resolução n.o 50,
de 1964).

B) Encamlnhado, na forma regimental
(arts. 1.°, II, 16, 17 e 51 do Regimento Co
mwn), i\ Presidência do senado Federal, o
projeto teve a sua tramltaçlio interceptada
por despacho de 12 de abrll de 1967, que
determina o seu arquivamento, ressalvado a
.seus autores o direito de recurso ao Ple
nário.

Essa determinação se fund&, segundo o
entendimento do Sr. Presidente do Senado,
em vicio de inconstitucionalidade, porquan
to, a seu ver, nos têrmOll do art. 31, I 2.°,
da Constituição do Brasil, a. pres.ldéncJa das
sessões do Congresso Nacional cabe ao Pre
sldente do Senado Federal e noo como de
termina o Projeto de Resolução n.O 1, de
1967, ao Vice-Presidente da. República.. Jul
ga. S. Ex.·, por outro lado, que o arquiva
mento da. proposição lhe é lmpÓiSto por de
ver de oncio. em face dos têrmos do art. 47.
do Regimento do Senado, que. em suas ali
neas &, b. o e 1'. estabelece:

"Art. U - Ao Presidente compete:
a) velar pelo respeito As prerrogativas
do Senado e As Imunf<3ades dos Sena
dores;

b} determinar o destino do expediente u
do de oUelo ou em cumprimento de te
soluçã.o e diStribuir as matéria.'! As Co~

miSsões;

o) fazer observar, na sessão, a Consti
tuição, as leiS e bte Reg1rnento;

g) Impugnar as proposições que lhe pa
reçam contrárias à Constituição Fe
deral ou a êste Regimento, ressalvado RO
autor recurso para o Plenário, que de
cidirá após aud1éncla da Comissão de
Constituição e Justiça";

A decisão do Sr. Presidente do senado,
finalmente, conclUI Que

"o projeto não está justlt1cado nos de
majs pontos. Na. única das QUestões que
procurou justificar·.se, fê-lo injustttica.
damente."

C} Tão logo foi CODcluida. a leitura do des
pacho Que determinou o arqUIvamento do
Projeto de Resolução número 1, de 1967, o
Sr. Deputado Ernani Sátyro, seu primeiro
signatário, interpôs recurso para o Plenário
do Congre.sso Nacional, requerendo. Doa têr
mos do art. 47. item 1'. do Regimento do
Senado. que é supletIvo do Regimento Co-
mum. a audiência das Comissões de Cons
tituição e Justiça. da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal.

Deferido o recurso, nos tênnos interpos
tos, por via de conseqüência velo a matéria.
a est~ Comi&Sào para reeeber parecer e,
após a. audiência. da Comissão de Justiça.
do Senado. que opinará concomitantemente
com êste órgão, será o projeto, com o des
pacho recorrido e pareceres, incluído na Or
dem do Dia do COl'".gresso Nacional.

s o relatório.

II - PARECER

o exame da constltuciona.lIdade e jurtdi
cidade da. proposIção ora em estudo há de
ser, óbviamente, precedido da segulnte in
dagação preliminar:

Tem o Sr. Presidente do Senado, em de
corrência dos principias regimentais vigen
tes, o poder de determinar o arquivamento
de projeto de resolução, que, subscrito por
214 Senhores Deputados e 35 Srs. Senadores,
vise à. reforma do Regimento Comum?

Entendemos, data veni&, que não. lt o que
tentaremos fundamentar.

A) A modi!icação do Regimento Comum.
sa11ente~se, exige, desde logo, 1n1clatlva qua
lificada. l!: o que está previsto expressamente
no art. 51 do Regimento Comwn:

"Art. 51 - O presente Regimento só po
derá ser modt1lca.6a pelo Congresso, em
sessão conjunta de suas duas Câmaras
e mediante proposta:

a) das ma.iorlas da. Comissão Diretora
do Senado e da Mesa da ClUnara dos
Deputados;



94 REVISTA DE INfORMAÇÃO LEGISLATIVA

b) de cem subscritores, sendo, no míni
mo, vinte senadores e oitenta depu
tados."

Note-se: somente a Comlssão Diretora do
senado e a Mesa da Câmara dos Deputados
pelas respectivas maiorias, ou sàmente, no
mínimo, viDte senadores mals oitenta depu
tados, têm legitimidade para deflagrar a
ação modificadora dos dispositivos regimen
ta1a que regulam o trabalho conjunto das
duas ·Casas do Congresso Nacional.

li: de se lndagar, agora:

Qual a razão do legtslador ao fIxar tão
relevante qual1flce.ção para a iniciativa da
reforma?

A resposta, parece~nos, está em que a exi
..ineia dessa quaJltte~ cODSt1tul o único
requisito P""' qne se Inicie o processo de
alteração dos dlsposltJvOlJ regimentais.

Veja-se:

1,°) quando as maiorias da Comissão
Diretora do senado Federal e da
Mesa da Câmara das Deputados
formulam a prop08ta, não se faz
sequer necessário que sObre a mes
ma seja emitido qualquer patecet'.
O Presidente fará publicar a pro
posta e convocará sessão conjunta
para deliberar, em alto d1as;

2.°) quando a proposta é subscrita por
vinte ou mais senadores e também
por oitenta ou mais deputados, será
recebida pelo Presidente do Senado,
que a encaminhará à Comissão Di
retora da Senado e à Mesa da Cf.
mara das Deputados, para emitirem
parecer, em quinze dias (art. 51, le
tra b, § 1.°, da Regimento Comum).

E mais: com ou sem as pareceres - se
desnecessários ou nâo proferidos no prazo
legal -, o Presidente fará publicar a. pro
posta e convocará sessão conjunta para de
liberar dentro de oito dias (art. 51, § 2.°,
do Regimento Comum). Nesta última hipó
tese, a iniciativa qualificada para a reforma
do Regimento Comum há de ser equiparada
à de outras proposições que, exigindo quo
rum especial para a sua apresentação, têm
livre trAnsito no Congresso Nacional. 1: o
caso, por exemplo, do quorum que o art. 39
da Constituição exige para a criação de Co
missões de Inquérito sObre fato determinada
e por prBZO certo; ou também o caso do
quorum estabelecido no § LO do art. 31 da
Constituição. para a convocação extraordi
nária da Congresso; é ainda o caso do quo
mm flxado no art. 50, § 3.°, da Constitui
ção, para a proposta de emenda constitu-

cionaI, desde que não se trate de tentativa
de abolição da Federação ou da. RepúblJca.

Em todos êsses casos é inadm1asivel Q.ue
o Presidente do Senado ou o Presidente da
Câmara das Deputados, recebendo o re
querimento subscrito par tantos congres
sistas quanta baste para a IntegraliZação
da quonun legal, deixe de praticar os
atos subseqüentes lnd1spensávels à sua tra
mitação e que dêles próprios se desen
volvem, como decorrência de sua eficácia.

B) Pela mesma forma, no caso de moeit
ficação do Regimento Comum, por propoata
de cem subscritores, sendo no mínimo vinte
senadores e oitenta. deputados. O dispositivo
do § LO, do art. 51, do Regimento Comum,
é peremptórIo.

Repitamo-lo;

"11 1.° - No caso da allnea b (é a blp6
tese ora, em exame). RECEBIDA A PRO
POSTA PELO PRESIDENTE DO SE
NADO, tsTE A ENCAMINHARA A CO
MISSAO DIRETORA DO SENADO E
A MESA DA CAMARA DOS DEPU
TADOS para emitirem parecer dentro de
quinze dias."

Peremptório, como d1ssem08, é o dJBpoa1t1vo
regimental ;

"recebida a proposta pelo Presidente CiO
Benado, êlte a encaminhará, .. "

Dúvida alguma existe. Nem om1ssão ou in
certeza.

O eminente Presidente do senado Federal
estava, data venJa., no easo em debate, di
ante de um imperativo, o qUal lhe cumpria
obedecer em conseqüência dos deveres de sua
alta investIdura.

Fica, assim, claro que não se deve cogi
tar de qualquer norma do Regimento do se
nado ou da Câmara dos Deputados como
norma supletiva do Regimento Comum. No
caso não há omissão a ser suprida; não há
dúvida a ser desfeita.; não há lncerteza a.
ser reparada. O Senhor Presidente do 8eD&
do Federal não poderia, sob a in1undada
invocação do art. 41 do Regimento Interno
do senado, descumprir o que lhe determina
a § 1.° do art. 51 do Regimento Comum.
Competia-lhe, ao contrá.rto, fazer tramitar
o Projeto de Resolução n.o 1, de 1967. Não
tinha, pols, podêres para. determinar o ar
quivamento.

C) Muito menos poderia arquivar o pro·
jeto sob a alega.ção de que nia se acha
o mesmo integralmente justifIcado, isto é,
Que nAo houve justificação para llS hipóteses
previstas na proposição, a não ser no que res-
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peita aos três primeiros artigos, referentes
à regulam.-entação do exerclcio da Presidência
do Congresso Nacional.

Jus(;f!lcado está o projeto, pois as ;razões
apresentadas abrangem o seu todo, muito
embora se detenha. no exame minucioso de
alguns dos seus dispositivos. A justificação
vem até documentada com o precedente de
refonnas de diferentes regimentos, em épo
cas diversas.

Além do mais. o Regimento Comum não
exJge que as propostas de sua reforma sejam
formuladas com justificação. Tem sido essa,
aliás, a. orientação seguida, e que - vale
saUentar - já foi adotada. pelo atual Pre
s.idente do senado Federal, o dJgno e llustre
Senador Auro Soares Moura Andrade. No
Diário do CODÇeSSO Nacional, de 15 de maio
de 1964 (fôlhas 172 e 173), consta o Projeto
de Resolução n.o 1164, que teve por objeto a.
adaptaçlo do Regimento Comum às disposi
ções do Ato Institucional de 9 de abril da
quele ano. Pois bem; &se projeto não estava
justificado. Subscrito estava, porém, por mais
de cem congressistas - ma.ls de oitenta.
deputados e mais de vinte senadores. E foi
devidamente recebido e despachado pelo Pre
s1dente do Senado Federal, que não opOs, en
tão, qualquer obstáculo ti. sua tramitação,
pelo que o mesmo se converteu, finalmente,
na Resolução D.o 1, de 20 de maio de 1964.

D} Seja-nos permitido, para concluir êsse
astlecto do problema., lembrar que, a rigor,
nA.o cabia ao eminente Senador Auro Soares
Moura Andrade decidir, êle mesmo, sóbre o
destino do Projeto de Resolução número 1/67.
Mas, longe de nós a idéia de argüir a sus
pelçáo de 8. Ex."' l!: êle, sem dúvida alguma,
uma das expressivas nguras da vIda pú
blica nacional. Estamos absolutamente con
victos de que S. Ex."' assim agiu de plena
consciência, no exerelcio do que entende ser
seu direito-dever, protegendo as faculdades e
os podêres do alto cargo de sua investidura.
Mas, por outro lado, a consciência das nos
S&8 próprias responsabllIdades para. com es
ta Comissão e para com o Congresso Nacio
nal nos impõe a obrigação de salientar que
a proposição diz respeito a limltaçâó de pc
déres e faculdades que vInham sendo exer
ckIas por S. Ex."' no regime do noeoo ante
rior Direito ConstitucIonal. E, a:;sim, não há
como deixar de se relembrar - e agora
com Inteiro cabimento - preceitos suple
tivos do Regimento Comum, quais sejam os
do art. 304 do Regimento do Senado (''Ne
nhum Senador presente poderá escusar-Be de
votar, salvo em assunto em que tenha inte
rêsse individual."), o do art. 66 do Reg1mento
da Câmara dos Deputados ("Nenhum Depu
tado poderá pres1dir reunião de Com1as1o

quando se debater matéria da qual seja BU
tor ou Relator."), e o do art. 165, também
do Regimento da Câmara ("Tratando-se de
causa. própria ou de assunto em que tenha
interêsse individual, o Deputado está lnlbldo
de votar, fazendo comunicação à. Mesa., mas
poderá assistir à votaçáo. Para. efeito de
quorum, seu voto será. considerado em bran
co.").

Em face do exposto, a indagação preli
minar a que nos propusemos há de ser res
pondida negativamente - o Benhor Presi·
dente do Senado não t1nha o poder de frus
trar a tramitação do projeto, determinando o
seu arquivamento. Esta decisão, a nosso ver,
deve ser reformada pelo Plenário do Con
gresso Nacional.

Há, entretanto, que opinar SÕbre a incons-
tltucionalldade do Projeto de Resolução nú
mero I, de 1967, com que o fulm1na o despa
cho do nobre Senador Presidente do senado
Federal, ora em exame.

l!: o que ps.ssaremos a fazer.
E) Entende o Sr. Pres1dente do senado

que a proposição constante do projeto em
exame é centrAda à. ConstItuiçáo do BraBU,
de 1967. Vejam-se os disposItivos const1tucfo
nais que tratam da matér!a.: o do § 2.° do
art. 31 e o do § 2.0 do art. 79:

"Art. 31 - ,

§ %.0 _ A Câmara. dos Deputadoe e o
senado, sob 8. dIreçáo da. Mesa dêste.
reunir·se-ão em sessão conjtmt& para:
1 - inaugurar a. sessão legislativa.; .
11 - elaborar o Regimento Comum;
lU - receber o comprom1sso do Presi
dente e do Vice-Presidente da. Repúbl1ca.;
IV - deliberar BÔbre o veto;
V - atender aos demais C&5OB previstos
nesta Constituição."
"Art. 79 - ....•................•...••••

§ 2."' - o Vice-Presidente da. RepúblIc&
exercerá. as ftmções de Presidente do
Congresso NacIonal, tendo sõmente voto
de qualidade, além de outras a.tribuições
que lhe forem conteridas em lei comple
mentar."

No confronto dessas normas constitucio
nais, e.speclalmente, está o fundamento do
despacho reeorrldo; e também ti. sua. base se
vem desenvolvendo larga controvérsia, de di
mensões nacionaIs, sObre o problema de se
determinar a quem cabe, pela ConstItuIção
do Brasil, a Pres1dêncla. do Congresso Nacio
nal.
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o assunto merece cuidadoso exame e estu
do, que devem ser iniciados, em nosso enten
der, pela indBi8ÇAo histórica em que se lhe
busquem 88 lnspirações e o sentido.

B) O constituinte republicano de 1891, to
mando para modêlo da Constituição que
elabor&va a Constituição dos Estados Uni
dos, criou o cargo de Vice-PresIdente da
RepúbUca e ao seu titular atribuiu a lunção
de PresIdente do senado.

Apenas em dois de seus dispositivos, a pri
meira Constituição Federal laz referência a
reunIões do Congresso, da Câmara e do se
nado, conjuntamente: no art. 17, quando diz
que o Congresso se reunirá., na Capital Fe~

deral, independentemente de convocação, e
no art. 44, quando diz que o Presidente da
República, ao empossar-se no cargo, pronun
ciará. perante o Congresso, se êste estiver

reunido, a a11rmaÇáo de compromisso.
A Constituição de 1934 náll manteve o car~

go de Vice-Presidente da República. Foi a
primeira das Constituições brasileiras a tra
tar e:l.pncitamente de sessão conjunta da
Câmara dos Deputados e do senado Federal,
dispondo que para determ1nados fins se
reuniam os dois ramos do Poder LegLslat1vo,
Sob a direção da Mesa do senado.

Convocada uma Constituinte, em 1945, os
deputados e senadores eleitos em 2 de de
zembro daquele ano, logo que se reuniram,
elegeram comissão especial incumbida de
e1abonr um projeto de nov& Constituição. O
projeto elaborado e posteriormente aprova
do em globo teve como modêlo a Constltui
çAo de 1934:, que fOra revogada. pelo golpe dI
t&torial de 10 de novembro de 193'1. Várl.os
dispos1tivos do diploma constitucional de 1934
foram quase integralmente transcritos no
projeto da nova Constituição, assim como se
mantiveram as linhai gerais da orglLDiZaçáo
lederal. Veri1Ica·se que, enquanto continua
va supr1m1do o cargO de Vice-Presidente da
Republica, era conservado o d1Bpositivo que
teve redllÇAo definitiva no art. 41:

"A C&m.ara dos Deputados e o senado
Federal, sob a direção da Mesa dêSte,
reunir·se-á em se.ssAo conjunta para:
I - inaugurar a sessão legislativa;
fi - elaborar o Regimento Comum;
lU - receber o compromisso do Presi
dente e do Vice-Presidente da Repú
blica;
IV - deUberar sôbre o veto."

Na la&e de apresentação de emendas, o
Ilaudo:so Deputado Flôres da Cunha propôs
o restabelecimento do cargo de Vlce·PresI
dente da República, o que afinal foi apro-

vado. (Veja-se a "Constituição Brasileira de
1946", II, pé.ginas 31 e outras, de José
Duarte.)

Passou, portanto, u. ligUrar na mesma
Constituição que contém o art. 41 acima
transcrito o disposto no art. 61:

"O Vice-Presidente da República exer
cerá. as funções de Presidente do senado
Federal, onde só terá. voto de (lualldade."

Em 1962 a Emenda n.o 4, que lnst1tu1U o
sistema parlamentar de govêrno, em seu art.
23, extinguiu o cargo de VIce-Presidente da
República.

Revogada a Emenda n.o 4, foi restabelecido
o sistema presidencial de govêrno, mu ex
pressamente se retirou do Vice-Presidente
da República a. lunção de Presidente do Be
nado.

VItorioso o movimento de 31 de março de
1964, profundas modIficações loram introdu
rodas em nosso Direito Constitucional legis
lado. Para consolidação e slstematiZaçAo das
disposições constantes de emendas constl.tu·
cionais esparsa.>;, cogitou-se da elaboração
de um anteprojeto de Constituição, DO qual
deveriam ta.mDém ser 1nscrita& norma& que
atualizassem nossas instituições politlcas.

Da magna tarefa toI incumbida uma co
missão de juristas, entre cujos Uustres mem
bros se destaca o mestre Levi CarnelJ'o, que,
sóbre o denominado "caso da VIce-Presiden
eia", escreveu importante e oportuno artigo
publicado no "Jornal do Comércio", em sua
edição de 31 de março do corrente ano. 11:
dêsse artigo que extr&1mos o Begul.nte e e&
clarecedor trecho:

"Realmente, a ComIssão de Juristas con
sluerara, inicIalmente, <lue, estando a
êsse tempo o Vice-Presidente sem ne
nhuma lunção permanente, era acerta
do suprimir êsse alto cargo, aparatoso e
inútil. As.s.l.m vot&ffios. No decorrer de
nossos trabalhos, porém, procedeu-se &
e1e1çã.o do Vice-Presidente, que recaiu no
Sr. Pedro Aleixo - certamente um de
nossos mais respeitados homens púbU
coso D1a.nte dêsse fato, reconheceu a.
Comissão que não poderia persistir no
propósIto de eliminar a Vice-Presidên
cia. Mantendo-a, pois, reconheceu que
lhe devIa atrIbuir funções relevantes.

Foi, então - creio que por proposta
minha -, resolvido investir o VIce-Pre
sidente da República na presidência do
Congresso e do Senado. Nesse sentido
dispôs o art. 100 do anteprojeto: "O Vice
Presidente exercerá as funções de presi
dente do senado e do Congresso."
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Ao mesmo tempo, o art. 99 do antepro
jeto reproduzia o artigo 44 da Constitui
ção de 1946, e veio a ser o artIgo 31, § 2.°,
da Constituição atual, ac1ma transcrito:
aB reun!õe.s conjunta.s da Câmara e do
Senado se fariam sob a direção da Mesa
dêste ...

No anteprojeto êsses dois artIgos - o
99 e o 100 - conciliavam, porque o Vice
Presidente da Republica era Presidente
do Senado e do Congresso, sendo, por
tanto, membro da Mesa do Senado, com
esta "dirigia" as sessões do Congresso."

Para prosseguir no histórico da elaboração
dos dispositivos ora sujeitos a controvérsia,
recorremos ao discurso do Senador Antônio
Carlos Konder Reis, pronunciado no Senado
da República a 17 de março de 1967, publi
cado no Diário do Congresso Nadonal a 18
do mesmo mês e ano, no qual se lê êste de
poimento:

"Em seguida, o Ministro da Justiça, de
sempenhando-se de encargo que lhe co
metera o Senhor Presidente da Repúbli
ca, redigiu nôvo projeto para ser sub
metido aos demais componentes do go
vêrno e às lJderanças da Aliança Reno
vadora Nacional. Ji:sBe trabalho guarda
va, no partlcutar, fidelidade absoluta
com o que dispunha o chamado Projeto
dos Juristas. Fot, exatamente, na fase
das consultas às lideranças que se esta
beleceu a fórmula constante do projeto
enviado ao Congresso: presidência do
Senado a um Senador eleito pelos seus
pares; presidência do Congresso ao Vlce
Presidente da República.

Nestes têrmos foi publicado o projeto,
na imprensa, a 7 de dezembro."

Na exposição de motivos com a qual o Mi
nistro da Justiça e Negócios Interiores, Sr.
Carlos Medeiros Sllva, submeteu ao Senhor
Presidente da República o texto do antepro
jeto da COnstituição vem escrito:

"O Vice-Presidente será eleito pela mes
ma forma do Presidente e além das fun
ções de subst1tuição e sucessão do Pre5i.
dente terá a presidência do congresso
Nacional" (art. 77, § 2.°).

O Sr. senador Josaphat Marinho produziu,
em nome do Movimento Democrático Brasi
leiro, minucioso voto de apreciação do pro
jeto oficial e em palavras inequívocas assim
se exprime:

"Como se tudo Isso não bastasse, ainda
se restabelece a prática Imprópria de
conferir ao Vice-Presidente da. Repúbli
ca a presidência do Congresso Nacional
(art. 77, § 2.°).

Neste particular, não veja V. Ex..., Sr.
Presidente (referindo-se ao Sr. Pedro
Aleixo, que presidia a comissão Mista de
Reforma' Const1tuclonal), qualquer re!e
rencia à sua condição de Vice-Presiden
te eleito da RepúbUca." (Ed. Gráfica do
senado.)

No relatório global submetido ã Comi5l;áo
Mista Constitucional a IS de dezembro, apro
vado pelo Plenário do Congresso a 22 do
mesmo mês, o 8r. Senador Antónlo Carlos
Konder Reis, Relator-Geral, assim tratou a
matéria:

"A presidência do Congresso Nacional,
conforme Do nossa tradição polltlca, é
deferida ao Vice-Presidente da Repú
blica, o qual, nessa função, terá. apenas
voto de qualidade (art. 77, § 2.°)."

De outra parte, o voto do Movimento De
mocrático Brasileiro sObre o Projeto de Cons
tituição, subscrito por todos os membros da
quele Partido na com1ssAo Mista. de Refor·
ma Constitucional, repetia as palavras do Sr.
Senador Josaphat Marinho, reconhecendo
que o projeto conferia ao Vice-Presidente da
República a PresidênCia do Congresso Na
cional, censurando o que dizia ser o resta
belecimento de prática imprópria, de outorga
que

"se admitia no regime individualista e
liberal, quando o Executivo e o Legisla
tivo não eram titulares das Imensas ta
refas que hoje transformam o Estado
num complexo de serviços crescentes".

Aprovado o Projeto de Constituição, em
sessão conjunta das duas Casas do Congres
so, pela maioria de seus membros, foi êle de
volvido fi. Comissão, perante a qual, sóbre a
questão do exercício de funções por parte
do Vice-Presidente da República, deputados
e senadores apresentaram dIversas emendas.
Nessas diversas emendas, excetuada a da
autoria do Deputado Ruy santos, havia. o
declarado propósito de .impedir-se que ficas
se conferida ao Vice-Presidente da Repúbli
ca a presidêncIa do Congresso Nacional.

A emenda do Sr. Deputada Ruy Santos
mandava suprimir o § 2.° do art. 77, o qual
seria substituído pelo dlsposltlvo em seguida
JustificiWo:

"Acrescente-se onde convIer, na seção m
- Do Senado da RepúbUca, suprlmindo
se o § 2.0 do art. 77:

"Art. - O Vice-Presidente da Repú
blica exercerá as funções de Presidente
do Senado Federal, onde só terá voto de
qualidade,"

Restabelece-se o dispOBitlvo da Carta de
46, supresso sem razão justa, a não ser na
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vigênc1& da Emenda Parlamentarista. Dar ao
VIce-Presidente apenas a presIdência do Con
gresso, como está no projeto, é dar-lhe ape
nas a cilreçl10 f!Blca, vamos assim dizer, à.
hora das sessões, já Que não tem como, nem
por onde, organiZar ou 1nflulr na programa~

ção da Ordem do DIa, sem secretarl& própria.

Na justificação transcrita vem afirmado
que o preceito do projeto dava ao VIce-Presl.
dente da Repúbl1ca a direção f!slca das ses
sões do Congresso, pretendendo, além d1sso,
o autor da emenda, com o restabeleclmento
do diapositivo da ConstituIção de 1946, Que
também tivesse o mellmo VIce-Presidente 1n
fluência na organização e na programação
da Ordem do Dia.

As demais emendas lnclcilam no f 2.0 do
art. 77 do projeto, para o f1m de retirar do
Vice-Presidente da Repúbl1ca. a funçAo de
presidir o Congresso Nacional, menos a do
Sr. Nelson Carneiro, de n.O 130, Item 30, que
se contentava em retirar a faculdade de se
conferirem ao Vice-Presidente outras fun
ções em leI complementar.

8al1ente-se que todos quantos se mostra
ram empenhados em que o VIce-Presidente
da RepúbUca nAo tivesse a atribuição de
presidir o Congresso Nacional e, por 1680,
pretenderam modificar o que sôbre a maté
ria vinha disposto no Projeto de Constitui
ção dirigIram-se contra o f 2.° do art. 77,
atual § 2." do art. 79, certos de que sOmente
alcançariam seu objetivo, se se supr1m168e do
diploma constitucional a compe~ncla 1m
pugnada..

Foi () que se verificou na Iniciativa do Sr.
Senador Llno de Mattos, apresentando a
Emenda n." 489, Que mandava suprimir o
§ 2." do art. 77, nestes têrmos justificada:

"I) As razões expostas no voto do Mo
vimento Democrático Brasileiro, peran
te a Comissão Constitucional, funda
mentam a supressão proposta.

2) As funç1ies executivas e pol1tlcas atr1
bulvels ao Vice-Presidente da República
poCiem variar com as cJrcunstânclllB e,
por isso, assim como tendo em vista
sua posiçAo constituc1onal, nAo devem
ser enwneradas. J!: o Que a prática do
cargo aconselha, no momento."

Também o senhor Senador C.Il.ttete Pi
nheiro ofereceu emenda suprtmindo o f 2."
do art. 77, com a seguInte justifIcativa:

"O VIce-Presidente é wn estranho ao
Congresso. Quando presidia. o Senado,
desde 1891, a exemplo da ConstItUição
norte-amerIcana, raramente exercia tal
atribuição com lnterêsse e assiduidade.

Normal é Que seja o Presidente do pró
prio senado. Haverá certos constrangi
mentos e contradlç6e8, ver em especlal
art. 30, § 4.0- - CongreflBO julgando veto
envolvendo ato presidencl&1; art. 61, §
3." - quem convoca. o Congresso, para
julgamento de veto, é o Presidente do
Senado; Emenda da ConstituIção: art.
50 - proposta do Presidente - reun110
do Congresso presidida pelo Vice-Presi
dente; veja. ma!s I 2." do art. 53."

Sôbre tôdas as emenc1a8 que vIsavam a
suprimir a atribuição conferida ao Vlce
Presidente da Repúbllca de pres1d1r o Con
gresso Nacional, proferiu o Sr. Deputado
Accioly Filho, Sub-Relator do Capítulo do
Poder Executivo, o parecer que passamos a
transcrever:

''1. Visam as emendas à supressAo do
§ 2.° do art. 77, que atribui ao VIce
Presidente da República as funções de
Prestdente do Congresso Nacional.
2. Era necessário dar ao VIce-Presi
dente o exerclc10 de uma atribuição,
condizente com a autorIdade de seu
cargo, com o sistema de Govêrno e que
desse mais presença do seu titular na
coordenação dos negócios da RepúbUca.

3. No regime da Carta de 1891. (art. 32)
e da. ConstItuição de 1~ (art. 61, antes
da Emenda n." 4), ao VIce-Presidente ca
bia a prestdêncla do Senado, onde só ti
nha voto de qua.lldade.

4. Com o restabelecimento do sistema
presidencial de Govêmo, pela Emenda
n." 6, foi restaurado o cargo de Vlce
Presidente, mas retIrada dêle a função
de Presidente do Senado.

5. Não foi essa B. melhor soluçlo, pois
o Vice-Presidente da Repübllca passou
a ser um ausente n88 dec1sões tanto do
Poder Executivo quanto do Poder Legis
latIvo. Sem tarefa a reallzar, sem fixação
de competência. para a prátIca de quais
quer atos, atrelado à. simples e incômoda
posição de aguardar vaga, o Vice-Presi
dente teve dimlnutdos o prestigio e a
autoridade do cargo.

6. Para manter o cargo na estrutura
de nosso reg1me, era necessár10 dar-lhe
função, e a solução encontrada pelo pro
jeto parece ser a melhor.
A Presidência do Congresso Nacloni\l,
atrlbuida a tluem tenha sido elelto dIre
tamente pelo povo (se a ele1çf.o dU'eta
fÔr lnstltuida), ou pe:o próprio Congres
so, não fere a independência do órgão
legislativo, nem desnatura o sistema de
Govêmo.
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7. A presidência do Congresso é fun
ção de importância no mecanismo do
regime, e, sendo desv1nculada da presi
dência do Senado, terá ela. órgão auxi
liar próprIo."

8. Opino pela rejeição das emendas."

Com o parecer acima transCIito concordou
o Relator·Oeral, Senador Antônio Carlos,
contorme se pode verificar no Parecer da
Comissão Mista <n.o I, de 1967), sendo assim
rejeitadas pela Comissão MiBta as emendas
dos senhores Senadores Lino de Mattos e
Cattete Plnhefro e não havendo qualquer
delas merecido aprovação nas Casas do Con
gresso Nadonal.

Terminada a votaçio das emendas ao Pro
jeto de Constituição, a Comissão, conforme
era de sua competência exclusiva, passou a
tratar da redação final do projeto com as
emendas aprovadas. Então ocorreu o que
vem narrado no sobredito discurso do Senhor
Senador Antônio Carlos Konder Reis:

"Quando da reda.ç§.o final do Projeto,
que, diga·se de passagem, foi realizada
em conjunto pela Comissão, num ver
dadeiro trabalho de semínárIo, propus
aos meus ilustres pares que, através de
alteração redacional, se acrescentasse, no
§ 2.° do art. 30 do Projeto, já então
renumerado para 311, conforme consta
do texto definitivo, após as expressões
"sob a direção da Mesa dêste", o seguin
te: "e sob a presidêncIa do Vice-Presi
dente da República".

Não houve objeçAo algUma à mlnha J>ro
posta. Na Com:Lssão estavam represen
tantes da ARENA e do MDB. A mani
festação unânime foi de que se tratava.
de simples emenda redacional, o que
me penn1te concluir: A Comissão não
duvidava que a norma do § 2.° do art.
79 não era antinômica com a do dis
positivo que estou a examinar. Mais
tarde, o Pres1dente da Comissão, Depu
tado Pedro Alelxo, antes de votada a
redação final, externou o ponto de vis
ta segundo o qual a explicitação era des
necessária e constitufa uma demasia. A
Comissão considerou a observação e des
prezou a minha proposta."

Postertorroente, já em plena vigência da
Constltulção de 1967, por ocaS1li.o do d1scur
ao proferido pelo Senhor Deputado Pedr080
Horta na sessão do dia 30 de março, dís·
CurllO que inaugurou, na Câmara, os de
bates IlÔbre o caso de atrlbulção do Vlce
Presidente da RepúbUca para presidir o
Congresso Nac1oI1Bl, o Sr. Deputado Adol-

pho Oliveira deu, em aparte, testemUnho 1n
contestável:

"Integrante da Comissão Mista que ela
borou a nova Constituição, ou que pro
curou colaborar para a. correção do tex
to inicial, e tendo lá a. honrosa mcum
bêncla de representar o MDB, devo di
zer que estou recebendo as palavras de
v. Ex.a como rigorosamente verdadeiras e
coincidentes com o espirlto que presidiu
a votação da Carta. Magna.
Quero dizer a V. Ex.a que o episódio
relativo à emenda de redação para que
fIcasse bem claro o exercício da presl
dência do Congresso Nactonal pelo V1ce
Presidente da RepúbUca SÓ náo foi com
pletado com a aprovação daquela medI
da por uma sugestão do próprio presi
dente daquela Comissão, no caso o então
Deputado Pedro Aleixo. Na reunião
em que Isso se decidiu, manda a verda
de que se proclame, não estava pre
sente o nobre Senador Josaphat Mari
nho; estavam lá, no entanto, todos os
demaIs integrantes da representação do
Movimento Democrático Brasllelro. E,
mais, nobre Deputado Pedroso Horta;
não só na Comissão Mista como no Ple
nário do Congresso jamais passou pela
cabeça de alguém que o VIce-Preslden
te da República. não voltasse a ser o
Presidente do Congresso." (Diário do
Congresso Nacional.)

C) Devemos, nesta parte, prosseguir na
lndaga.ç§.o blstórtca, relatlva ao problema,
procurando reconstru:lr especlalmente, como
se procedeu então no que toca à elaboração
do Reglmento Interno, como instrumento
integrador e regulamentador dos altos pc
dêres da República, na conformldade com
êsse texto constitucional.

A) DispUIlha o art. oU da Constituição de
18 de setembro de 1946 que a Câmara dos
Deputados e o Senado Federal, "sob & dire
ção da Mesa dêste", reun.lam~se em sessão
conjunta para. os fins enumerados nos itens
I a IV daquele artigo.

Dispunha o art. 61 da mesma Constitui·
~ que o Vlce·Presidente da República
exercia. as funções de Presidente do Se
nado Federal.

Note-se que, atnbuidas ao Vice-Presidente
da. Repúblic9, as funções de Presidente do
Senado Federal, ninguém alegou que. por
.ser membro do Poder Executivo, estava lm
pedido de presidir as sessões de uma. das
Casas componentes do Poder Legislativo.
ninguém considerou que, investido na .t"un
çAo de um dos Podêres da. União, não po
dia exercer a de outro; ninguém proclamou
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que a presença do Vice-Presidente da Repú
blica na presidência do Senado Federal era
uma ofensa ao principio constitucional da
independência do Poder Legislativo.

Em 1946 já se tinha como verdade sabI
da que o Vice-Presidente da República, na
quallde.d.e de Vice-Presidente da República,
nAo fazia parte do senado Federal, não per
tencia à Mesa do senado Federal, tendo ape
nas a funçAo, se esta lhe era outorgada pela
Constltwção vigente, de presidir as sessões
daquela Casa do Congresso Nacional. SO
bre esta matéria reportamo~nOB também
às famOll8ll orações de Rui Barbosa, proferi
das no senado Federal por ocaslAo de re
forma de seu Regimento em 1903, e que se
lêem às págs. 170 e segs. e 266 e segs.) (Anais
do Senado, m, de 1 de novembro a 29 de
dezembro de 1903).

Promulgada a Constituição de 1946, cul~

dou logo o senado Federal de elaborar seu
Regimento Interno, e nêle Insertu o segu1D.
te dispositivo:

"A Mesa se compõe de um. Presidente,
que é o Vice-Presidente da RepúblIca
(Const., art. 61) e de quatro secretários.
Haverá. ainda um Vice-PresIdente e dois
sup'entes de Secretários," (Artigo 5.°)
<:{?es. n.o 1146, promulgada em 22 de ou
tubro de 1946 pelo então Vice-PresIdente
da República, Nereu Ramos.)

Como está demonstrado, em vez de criar
e cultivar suscetlbllidades. o senado de
1948 imediatamente cuidou de Inscrever, no
seu Regimento, o prlnclplo constitucional, fi
cando bem nltida a sua conduta de subme
ter~se à norma da Lei Maior. Com isto, se
põe em manUesto que não é a Constituição
que há de ser lnterpretada para ajustar~se

a regimentos e sim o Regimento que há de
ser ajustado à Constituição. E quando em
proposta' de reforma regimental se procura.
lazer u:eqUfvel a norma constitucional não
se ofendem nem se lellam. prerrogativas de
titulares de cargos ou de instituições, mas,
tAo-sômente, se cumpre e se acata o que
pela Constituição nlo se pode de1xa.r de
cumprir e acatar.

Destarte. pareee-nOB que o que se tem
em VIsta com a proposta de reforma regi
mental nIo é integrar o Vice-Presidente da
República na Mesa do Senado, nem ex
cluir o PresIdente dêste da Mesa do Senado.
Allsim. como em 1946, em exata. obediência
ao preceito constitucional que determinou
exercesse o Vice-PreSidente da República a
presidência do Senado. o Regimento In
temo déste incluiu, entre os membros de
sua Mesa, o Vice-Presidente da República,
determina-se agora que as sessões conjuntaB

da CâJnara e do senado tenham como seu
presidente quem constituclonalmente deve
presidi-las.

D) A êsse -respeito, relativamente à Vi
gente Constitulçlo do Bra81l, o Senhor
Deputado Ha.m1lton Prado, em d1scurso pro~

ferido na sessAo de 6 de abrn de 1967, depois
de citar o texto do § 2.° do artigo 79, co
menta:

"Verifica-se, em conseqÜência, que o in
ciso do § 2,° é eminentemente lmpo6itIvo,
porquanto determina, de maneira cate~

górlca, que o Vice-Presidente da Re~

públ1ca deverá exercer as funçóes de
PresIdente do Q)ngresso Nacional.

Contra easa dispoBiçAo é que se levanta a
interpretaçlio extensiva, e a meu ver
inadequada, do § 2.0 do art. 31, que re~

za o seguinte: "A CAmara dos Depu
tad06 e o senado, sob a dIreçAo da
Me5ll. dêste, reun1r-se-io em aessAo con
junta para .....

Acentua bem o llustre Deputado Hamil
ton Prado que, quando o I 2.° do art. 31 se
retere à Mesa do Senado, não quer r6terlr
se ao PresIdente do Senado. No Reg1men
to Comum, promulgado em 1951, está bem
esclarecido que a Mesa do Benado nIo é
uma pessoa ffBica, mas sim uma entidade,
um órgão coletivo. Isto decorre da letra e
do esp1rlto de disposições como as do art.
3.° e seu parágrafo único, do art. 8.°, do art.
lO, do art. 17 e do art. 19, emergindo de
tOdas elas a entidade Mesa, dJatlnta da
pessoa do PreSidente.

C) Cada uma das Casas do Congresso Na
cional sempre teve, como atualmente tem,
uma Mesa, que é eleita no exercício de uma
atrtblÚção constitucional, e que se com
põe na confonn1da.de do respeettvo Regimen
to Interno. Em nenhuma das Constituiç6es
brasileiras foi prescrito que se organizasse
urna Mesa autllnomll., uma. Mesa. distinta,
uma Mesa para o Congresso Nacional. Na
falta de urna Mesa. própria do Congreaso
Nacional, o legislador constituinte de M, o
de 46 e o de 67, para os casos indicadoa de
sessão conjunta da Câmara e do Bena.do, 68
colheram entre as duas Mesas, a da CAntara
e a do Senado, a dêste último para a dire
ção dos trabalhos do CongTeatlO, sem. que
se possa dai concluir Que a escolha da Mesa
do Sena.do implique necessàrlamente em atrl~

buir a qualquer membro desta, Presiden
te ou nAo, competência para presidir aquê
lea trabalhOll. J:s.ses s10 os precedentes h1s
tórlc08. Vejamos, a seguir, os proce8flOll de
Interpretação do Direito ConstítucJonal vi
gente.
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Ficou claro que as emendas que visam a
retirar do Vice-Presidente da República
a Presidência do Congresso Naclonal ni.o
foram aprovadas. O que não se logrou então,
quando da elaboração legislativa, não se pode
fazer agora - como, data venia, pretende o
despacho recorrido.

!: evidente, por exemplo, que não se pode
minimiZar a distlnçi.o entre "presidir" e "diri
gir", sob a alegaçi.o de que essa é uma inter
pretação meramente gramatical ou fUológica.
Tanto isso é certo que é com o emprêgo dêsse
processo que, no despacho, o PresIdente do
Senado defende o seu próprio ponto de vista.
Assim, para arqUivar a proposta. de reforma
regimental, o Senhor Presidente do senado
apega·se a palavras tais como,

- "sob a direção da Mesa. dêBte";

- "a Mesa do Senado... ", tendo como
órgão central o Presidente;

- "confia à Mesa do Senado Federal. .. ",
presidida por seu Presidente;

- "todo o processo legislativo... será ne
cessà.riamente dirigIdo pela Mesa do Sena
do". .. "presidida por seu Presidente."

Onde esta escrito Mesa do Senado, o Se
nhor Presidente do senado quer que se leia
como escrito: "sob a direção da Mesa dêllte,
presidida por seu Presidente."

Como se vê, utiliza-se, aparentemente, de
uma tnterpretaçli.o extensiva, o que importa
reconhecer que na lei não esta escrito o que
se queria que ela dissesse - m1nus dldt
quam voluit - mas de uma lnterpretaçio
extensiva sui generill, porquanto não se esten
de o sentido da expressão contida nos vocã
bulas e sim se acrescenta aos vocábulos inter
pretados outros vocábulos. Não é, em rigor,
sequer interpretação extensiva; trata-se de
uma inovação, é uma Interpretação aditiva.

D) A Indagação histórica - que n§.o se
pode entender como o melhor ou o único
método de interpretação - tem, sem dúv1.da,
o seu relevante papel entre os processos de
esclarecimento do direito positivo. No caso,
vale relembrar, por exemplo, o entendimento
que se veio a dar à letra d do art. 60 da COD.,Soo
UtuJçâo de 1891.

Entre os constituintes republicanoo havia
muitos que desejavam Cl'Itruturar a Fe
deração com amplitude que, se não a levasse
aos modelOS de uma confederação, pelo menos
permIt1r1a. que os Estados tivessem maior
autonomia e pudessem, corno ocorre nos Es
tadoo Unidos da. Amérlca, legislar sObre
direito substantivo. Por isso, apesar de vito
rioso, afinal, o principio de atribuir ao Con
gresso Nacional exclusiva. competência. para.

leglslar sôbre o Direito ClvU, Comercial e
CrimIne.I da República, inadvertidamente foi
aprovado em redação final dispositivo que
submetia à jurisdição de juizes ou tribunais
federais o processo e julgamento de llt1glos
de cidadãos de Estados diversos, divenU'l
caudo 11.5 leis dêstes.

J!:, muta.tis mutandls,. o que se verifica na
elaboração da Constituição de 1967, quando
se mantém uma referência à direção de
Mesa do Senado Federal para seS8Ões con
juntas de Senadores e Deputados e, lnequl
vocamente, se dl.spõe que o Vlce~Prestdente

da República exercerá as funções de Pre
sidente do Congresso Nacional.

Reiterada e Invariável Jurisprudência, en
quanto não se moditlcou o texto da letra d
do art. 60 da Constituição de 91, o que
sOmente ocorreu em 1926 (art. 60, letra d)
- "os lItlgios entre um Estado e os habitantes
de outro" -, proclamou que as palavras "di
versificando 8ll leis dêstes" deviam ser con
sideradas como não escritas.

Aplaudindo a solução, assim se exprime
João Barbalho:

"Aqui a regra de hermenêutica, que não
admite palavras inúteis na lei, cede ao
elemento histórico, que revela "as cir
cunstâncias especificas em que o legis
lador a concebeu, a razão e o fim que
o determinaram a fazê-la," (Barbalho
- Const., comentário ao art. 60, letra d,
pág. 253,)

SÕbre o alcance da Interpretação sofrida
pela. letra d do art. 60 da Constituição de 91,
escreve Carlos Maldmlllano:

"As palavras divers1flclUldo as leis dêstes
consideram-se como se não existissem.
Não se encontram nas fontes do estatuto
bra&l.lelro, isto é, no texto argentino ou
norte-americano. Foram Incluidas quan
do na. Constituinte prevalecia a Idéia
de atribuir aos Estados a faculdade de
legislar sõbre o direito substantivo. Cain
do semelhante regalia, os dizeres que ll.

ela se referem ficaram sem objeto. !:
êste mais um caso excepciona.t em que
se não segue à risca a letra do código
supremo." (In "Comentãr1os à Constitui
ção Bra&l.leira", 2." edição, pág. 607.)

Tem razli.o o Senhor Deputado Pedroso
Horta:

"De qualquer maneira, onde a Constituin
te escreveu "o Vice-Presidente da Re
pübUca exercera a presidência do Con
gresso", não é posslvel ler-se - "o Vice·
Presidente não exercerá a presldêncl&
do Congresso". (Discurso citado,)
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E) No despacho recorrido, o seu llustre
prolator acredfta·lle no bom caminho, porque
estar:la exercendo dever funcional, qual seja
a defesa das prerrogativas do senado (Re
gimento, art. 47), que, no caso, se confundiria
com a defesa da própria independência dos
Podêres da República.

Note·se, desde logo, que o Projeto de Cons~

t1tulção de 1967 foi recebido pelo eminente
Presidente do Senado, no exercIdo de suas
funções, e, então, nenhum reparo foi por éle
feito à proposição do Poder Executivo, inclu
sive em relaç!io aos disposltlvo.s contra. os
quais agora Sua Excelência se rebela.

SObre a argillda interferência que, no caso,
estaria havendo do Poder Executivo no Legis
lativo, cabe relembrar palavras do Professor
Muton Campos:

"Agora, o que hl'l. a fazer é interpretar
a Constituição, para bem apUcá·la. Essa
ressalva destina-se, sobretudo, a deixar
r.. vontade todos os novos Senadores, por
que, ao firmarem opinião, não estará
em jOgo o problema do prestigio do Con
gresso Nacional. O Vice-Presidente da
RepúbUca sempre presidiu o Senado e
nunca se argutu que esta Casa sofresse
intervenção de elemento.s de fora. O pro
blema, portanto, é de pura Interpretação
constitucional, sem envolver o prestIgio
da Casa ou de qualquer dos Podêres.
Então, resta saber o que a Constituição
determina, até porque, se fÔSSemos cons1
derar a tradição brasileira, verlamos que
durante longos anos o Vice-Presidente
da República. presidiu o senado e nunca
se argillu ai que houvesse intervenção
indébita de um Poder no outro." (Aparte
ao discurso do Deputado Flávlo Marcrno,
in Diário do Congresso Nacional.)

Ainda na variada citação de dispositivos
constitucionais, exibe-se o parágrafo único
do art. 6." da Constituição de 1967. para
sustentar-se que estarIa sendo delegada ao
Vice-Presidente da República. cIdadão inves
tido em função do Poder Executivo. atri
bulçâo de um membro do Poder Legislativo.

O princIpio trazido à colação não é uma
novldade do nosso Direito Constitucional le~

gislado, pois o encontramos expresso no arti
go 36 e seus parágrafos da Constltulção de
1946 e no art. 3." e seus parágrafos da Cons
tituição de 1934. Sob a vigência da ConstItui
ção de 1946, sem que jamais se alegas.se
delegação de atribuições, o Vice·Pres1dente
da República fal o Presidente do Senado,
assim como também exerceu a presidência
das sessões conjuntas da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal.

Ademais, ninguém pode contestar que u
Constituições de 1946 e 1967 autorizem a
cidadão Investido na função de um dos Po
dêres e exercer funçio de outro Poder. Depu
tados e Senadores podem ser, sem perda de
mandato, Ministros de Estado, Becretárlos
de Govêrno, Prefeitos de Capital, e desem
penhar missão diplomática de caráter tran
sitórfo, O Presidente da CAmara dos Depu
tados ou o Presidente do Senado Federal
pode exercer, em substltulção, a Presidência
da República.

Ainda que não seja neei!ssár1o, fâcU serla
demonstrar-se que, quando a Constituição
determina que o Vice-Presidente da Repú
bUca exercerá as funções de Presidente do
Congresso, ai está uma exceção que compprta
a participação em processo legislativo sempre
que essa participação estiver 1n81ta nas fun
ções de Presidente do Congresso.

F) A proposta de reforma regimental rol
subscrtta por duzentos e quatorze deputados
e por trinta e cinco senadores. A maioria
da Cêmara e a maioria do Senado considera
ram hábil o Instrumento proposto para
adaptação do Regimento Comum às novas
normas constitucionais. Nenhum dos slgna
tá.rlos merece ser acusado de indigno do
exercício do mandato recebido, nenhum dos
Illgnatá.rlos merece ser considerado como au
tor de uma tentativa de submissão do Poder
Legislativo a que pertence a qualquer dos ou
tros Podêres dll. Untâo e, nomeadamente, ao
Poder Executivo. Entretanto, na linguagem
candente do Sr. Presidente do Senado, os
DePUtadOll e senadores que subscreveram. a
proposta de reforma do Regimento Comum
recebem o tratamento que passamOlJ a aasi
nalar:

a) "procedimento dessa natureza."
atenta contra todo o sistema de princi
pios e regras que nela (a Constitulção)
salvaguardam a independência do Poder
Legislativo e disciplinam as suas rela
com os demais Podêres soberanos do
Estado";
b) "o que esto. em jOgo, no presente ca
so, é, como se vê, a Independência do
Poder Legislativo";
c) " ••• Presidente, que não pode ser su
mr..rlamente privado de suas funções
constitucionais por meio do artIf1cl0 de
uma reforma regimental, fundada numa
sIbllina e Inadm.l.ssfvel dlstlnçio entre
presidir e dirigir..•" j

d) "é uma inaceitável atitude. fruto cer
tamente das deformações de ontem, esta
de pretender mudar a ConstJtuição atra
vés do Regimento, erguendo a norma
regimental ao nivel de reforma cons-
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Utuc10nal Ou dos Atos Institucionais,
que já cessaram";

e) "só por sof1sma manifesto se poderão
subtraU' os atos de presídêacla ao Pre
sidente do Senado";

f) ''não posso autor:lzar a tramitação
dêste projeto. Não há nada de pessoal
nesta dec1sio. Em jOgo está a lndepen
dênc1a do Poder Legislativo";

g) "admitindo que se modiftquem os têr
mos constltuc1onais, flanqueando-os ou
frontalmente subvertendo-os atravé<;
de normas de regimento, aberto estará o
terrfvel caminho da anarquia constitu
cional e jurídlca em nosso Pais, da qual
mal aea.bamOs de sair e para a qual
nAo devemos regressar."

Rã de se compreender que o eminente
Senhor Presidente do Senado sômente assim
age levado pela veemência de sua defesa.,
tão apaIXonada quanto brllhante - brllhan
te como costumam ser as obras da lavra. de
Sua Excelência.

G) A Iniciativa de reforma do Reg1mento é
vista pelo ilustrado autor da decisão recor
rlda como uma pretensão de obrigar-se o
Presidente do Senado a delegar suas fun
ções ao Vice-Presidente da República. Seria,
destarte, um ato de coação praticado pelos
signatários do projeto de resolução, fil!'Urando
como coacto o Senhor Presidente do senado.
Isto afirma o autor do despacho recorrldo
para indicar a inconstitucionalidade de 1n1
clatlva em proibição constante do paré.gra.fo
único do art. 55 da. ConsUtUlçAo de 67:

"Não poderão ser objeto de dclegaçlo
os atos de competência exclusiva do
Congresso Naclonal, bem asstm os da
competêncla prIvativa da Cê.mara dos
Deputados e do senado Federal."

Onde, porém, se encontra no dl.apoa.ltivo
transcrito referência a ato de competência
excluslva ou privativa do Presl.dente do Se
nado? Os atos que não podem ser delegados
do os da competêncIa excluslva do Con
grCllSO NacIonal e os da competênc1a. priva
tiva da CAmara dos Deputados e do Benado
Federal.

Não está no fato de serem as sessOes con
junta.s do Congresso presididas pelo VIce
PresIdente da República. uma imposição de
delegação de atos da competência do Presí
dente do Senado Federal ao V1ce·Presl.den
te da República.. A citação é inadequada,
imprópria, pois. à evidência. O texto do art.
55 e de seu parãgrat'o não se refere a qual
quer ato do Presidente do Senado Federal.
Ve.la--se que o parágrafo único está relaclo
nado com o artlgo cujo caput trata de leis

delegadas que serão elaboradas pelo Presl
dente da República, Comissão do Congresso
Nac10nal, ou qualquer de suas Casas. Os atos
que não podem ser objeto de delegação refe
ridos no parágra.fo ún1co são Os do art. 47, da
competência exclusiva do Congresso Naclo
nal, do art. 44, competência privativa do se
nado Federal, e do art. 42, competência. pri
va.tlva da C!mara dos Deputados. Em ne
nhum dêstes artigos se encontra. qualquer
ato a ser pratJcado pelo Presidente do sena
do Federal.

S) Não corresponde, data venJa, a reali
dade das circunstâncias, o seguinte trecho
do despacho recorrtdo:

<lA Constituição de 1967 foi elaborada
sob o imperativo de um Ato Institucio-
nal, que Jmpôs prazos ao trabalho do
Congresso, modlt'icou seu Regimento e
estabeleceu normas e fatalidades para. a
sua elaboração. Não estivesse ela. apro
vada até certo dia. e aprovada estar1a,
por decurso de prazo. Náo estivesse mo
dificada até certo dia e aprovada esta
ria por decurso de prazo. Tivesse ela
sido emendada, mas náo estivesse ter
minada. a. elaboração até certo dia. e
modoflcada não estaria e seria promul
gada."

Por outro lado, o Benhor Presidente do Se
nado proclama.. com acentos de espanto, que
o Vice-Presidente da. República. jã eleito foi
o Presidente da ComlssAo Constitucional e
era êle quem tinha o d1rel.to de nomear o
Relator.

Enuncia, entAo:
"Nenhuma modificação foI aceita, num
ou noutro sentido, no assunto que ora se
analisa. Tudo ficou, nestes pontos, como
viera do Poder Executivo, no texto ori
ginal do projeto:'

Agora, OI! fatos:
O 'Ato Instl.tuclonal n.o 4. traçou p'ara, a

discussão e votaç1o do Projeto de Constitui
ção o roteiro que, em suas linhas get&!s.
consta da Resolução do Congresso Nacional
n.o I, de 1964.

Pelo Uustre senhor senador Auro Boares
Moura Andrade foi promulgado, em 21) 4e
maIo de 1964, diploma regimental no qual
se lê que, recebida a proposta de emenda à
COnstItuição envIada pelo Presidente da Re
pública, o Prealdente do Senado convocará.
para a. sessão conjunta as duas Casas do
Congresso; e, nessa. sessão, designará ComJs
sA.o MI.sta. composta de 11 Senadores e 11
Deputados, indicados pelas respectivas Lide
rançe.s, e observado o crItério da proporcio
nalidade. li: o que, em l1nhas gerais, está es-
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crito no art. 2." do Ato InstItucional n." 4,
com a única diferença de estar no art. 1."
da Resolução Regimental fixado o prazo de
48 horas para a convocação das Casas do
Congresso.

:tste é o art. 2." do Regimento do Con
gresso Nacional em vlgor, regUlando a tra
mItação da proposta de emenda constitucio
nal:

"A Com1BBAo Mfsta reunIr-se-á. nas 24
horas subseqüentes à sua designaçáo, pa
ra a eleição de seu Presidente e Vice
Pres.ldente, cabendo àquele a escolha do
respectIvo Relator."

Confronte-se o disposItivo do Regimento
com o disposto no art. 3.° do censurado Ato
Institucional :

"A ComIssAo Mista reunIr-se-é. nas 24
horas subseqüentes à sua designação. pa
ra eleIção de seu Pres.ldente e VIce~Pre

sldente, cabendo àquele a escolha do
Relator."

Pelo que se leu na proclamaçl.o do senhor
Presidente do Benado, poderia parecer que,
sómente no presente caso de Reforma COIUl
tttuclonal, ê que o Presidente da Comis
são Mista desIgnou Relator. Pelo que oon.sta
do Regtmento, cujo diBpos1tlvo aclma se
transcreveu, vertrlca-se que é da competên
cIa do Presidente de qualquer CODl1Ss1o M1s
ta a destgnaçAo do Rela.tor de proposta de
emenda ti. ConstitUição.

Nunca o Presidente do senado nomeou
Relator para qualquer Coml.s8lio Mista das
varias emendas constitucionais votadas du
rante cêrca de três anos do Gtlvêrno inBtI
tuldo depois do movt.mento de 31 de março
de 1964; nunca, em tal periodo, houve um
Relator de Comissão M1Bta eleito pelo Con
gresso Nacional; nunca qualquer Conússão
Mista elegeu seu Relator. Adiantamos mais:
em todos os Regimentos, no Comum modi
ficado, no Regimento do Senado, no Regi
mento da Cl1mara, a regra é o PresIdente
da Comissão, eleito pela ComtssAo, designar
o Relator. A estranheza enfátIca do Senhor
Presidente do Senado sômente poderia co
mover Quem ignorasse as normas reg1men~

tais, que disciplinam os trabalhos do sena~

do, da Câmara e do CongreBBO.

Efetivamente nenhuma modlf1cação foi
aceita, como minucl06amente já esclarece·
mos, quanto à questão da atribuição do Vi
ce-Presidente da República exercer as fun
ções de Presidente do COngreSllo NacIonal e
quanto à questão de se realizarem seS3Ões
conjuntas da Câmara dos Deputados e do
Senado, sob a direção da Mesa. dêste. Mas,
ao contrário do que quer o senhor Presl-

dente do Senado 1ns1nuar, a falta de qual
quer modlf1cação demonstra que não logra
ram êxito os que pretenderam llubtr&lr do
Vice-Presidente da República a PresIdência
do CongreSllo Nacional, pata rejeltadu to
ram suas emendas para manter-se o que
veio proposto pelo Poder Executivo. com
pleno entendimentv de todos qU&Dto ao sen
tido do disposItivo cOIUltante do texto ori
ginal do projeto. Mas, ainda mals frisante
é o equfvooo do senhor Presidente do Be
nado, quando escreve:

"Não estivesse ela aprovada até certo
dia e aprovada estaria par decurso de
prazo."

a contrário. precisamente o contrã.rlo, ê
o que se conclui da mais simples leitura do
Ato Institucional. Não existe neste Ato se
quer ameaça remota de considerar-se apro
vado o Projeto de Constltulçi.o, caso nAo
tivesse sido êle aprovado, publlcamente
aprovado, por qualquer das duu Casas do
Congresso Nacional. E, para a apl'ovaçio
reclamada. no Ato Institucional, não se con
tentava o Oovêrno, com simples maioria nu
votações: exig1a o art. 5.° do Ato Institu
cional que o Projeto, depois de exarnlnado
pela Comissão Mista, alcançasse maiorIa
absoluta. Bem certo, portanto, é que quem
quer que entre os Congresaúltas nAo quises
se dar seu apoJo ao Projeto de Constituição,
nem ao lILenos precIsava de enunciar voto
contrário' ao mesmo: seu voto seria oompu
tado como negando aprovação, seja par
simples abstenção, seja por ausência de com
parecimento.

Além do mais, nenhuma ressalva fêz o
Senhor Presldente do Senado quando, na
sessão de 12 de dezembro de 1986, inaugu
rou os trabalhos do Congresso Nacional, ex
traordlnàrtamente convocado para discutir,
votar e promUlgar o Projeto de Constitui
ção apresentado pelo PresIdente da Repú
blica.

Consta. do Diário do COIlJft:lllIO N&C'llonal
de 18 de dezembro de 1966 que, depots de
provocado a. pronunciar-se s/lbre o assunto
pelo Senhor Deputado FlOres Soares, o Se
nhor Presidente do senado prestou longos
esc'areclmentos e anunciou o seguinte ca
lendárto:

"No dia de hoje, 12 de dezembro, diLr
se-á a deslgnaçAo da CornlssAo que de
verá reunir~se dentro de 24 horas, ou
seja, às 21 horas de amanhA - dia 13,
a fim de eleger seu Presidente e Vice
Presidente e escolher Séu Relator.
a prazo para a apresentação do pare
cer sôbre o projeto é de 72 horas, que
terminarão dia. 16,
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No dia 17 far-se-á publicação do pare
cer.

Os dias 19, 20, 21 e 22 estão reservados
para a discussão do projeto. O dia 22
será para a votação do parecer.
Os dias 23, 24, 26, 27 e 28 serão para a
apresentação de emendas perante a Co
missão.

No mês de janeiro:

O dia 4 está destinado à apresentação
da parecer sObre as emendas. O dia 5,
para publicação do parecer. Do dia 6 ao
dia 17 - discussão das emendas.

Nos dias 18 e 19 - votação das emen
das.

No dia 20 - apresentação da redação
!1nal.

No dia 21 - publlcação da redação fi
nal e votaçiiQ.

Finalmente no dJa 24 promulgação da
nova Constituição, se tiver sido apro
vada."

Como não poderia deixar de ser, disposi
tivos do Ato lnstituc10nal n.o 4 e do Projeto
de Resolução n,o 1, de 1964, foram conju
gados, foram coordenados, foram inttma
mente ajustados pelo Senhor Presidente do
senado para riscar e balizar o lt1nerário do
Projeto de Constituição,

Nada se contestou então.

I) POrque o Senhor Jooé Marta A1km.im,
Vice-Presidente da República, oom mandato
a terminar em 15 de março de 1967, não
presidiu os atos da posse do Presidente
Costa. e Silva e do Vice·Pres\dente Pedro
Alelxo, concluiu o nobre autor do despacho
recorrido que a ConstltuiçlW, expreS8amente,
estabelece que ao Presidente do senado e
não ao Vice-Presidente da República cabe
convocar o Congresso e presJdi-lo, como
PresJdente da Meea do Senado, que dirige
os trabalhos nas sessões conjuntas, entre
as quais a destinada a receber o compromisso
dos eleitos para a Presidtlncia e Vice-Presi·
déncia de. República.

Com li devida venia, ai se desoobre vício
de lógica.

O que se propunha provar o senhor Pre
sidente do Senado é que a Constituição de
1967 lhe confere a presidência das seSBÕes
conjwltas e não ao Vice-Presidente· da Re
pública. MEI.S o que de fato provou :tol ape
nas que wna sessão conjunta deiXou de ser
presidida por UJll Vice-Presidente da Repú-

bUca. Não se preocupou sequer em saber se
o Sr. José Maria Alkmlm deiXou de preS!·
dlr a sessão porque concordava com a In
terpretação que aos dispositivos analisados
vem dando o prolator do despacho recorrido,
ou se dei10u de assumir a presld/lncla por
qualquer outro motivo.

I) Aqui está outro tópico para motlvaçlW
do despacho que detenninou o arquivamen
to do projeta de resolução:

"Rã ~ espeelal que taxativamente
exclui o Vice-Presidente da Repúbl1ca
da Presidência do Congresso, nos casos
e para os fins que prudentemente enu·
mera.

Nos têrmos expressos da COll.5t1tuJção é
o Presidente do Senado quem preside às
sessões oonjuntas referidas no art. 31,
§ 2.°, fazendo-o na qualidade de presi
dente da Mesa que dirtge os trabalhos,
como seu órgão central, com atribuições
especificas, que, como é notória, devem
prevalecer SÓbre as de caráter genérloo."

t:ste argumento o Senhor Presidente do
senado hauriu em discurso do senhor Se
nador J08aphat Marinha e em parecer do
Senhor Professor Mtguel Reale. Na primei
ro, ensina-se que se existe antinomia entre
a regra. geral e a peculiar, especifica esta
no particUlar, a regra especial tem a supre
macia; no outro, diz-se que o dispositivo
do art, 79, § 2.°, enuncIa genêricamente a
competência do Vice-Presidente da Repúbli
ca para exercicio da Presidência do Con
gresso, e que êsse dispositivo, de caráter
genérico, surge com o seu âmbito de inci
dência deUmltada pela atribuição especfflca
constante do art. 31. (Publ1caçQes editadas
pela Gráfica do senado,)

O eminente Senador e o douto parecerista
afirmam, no oonfronto dos dispositivos do
§ 2.° do art. 31 e do § 2.° do art, 79 da.
Constituição, que a regra especial está na
§ 2.° do art. 31, enquanto a regra genérica
se encontra no § 2.° do art. 79. Isto afirma
do, trazem à. colaçl\o a.s lições dos mestres
de hennenêuticll. aconselhadas, pua inspi
ração do intérprete, por Carlos Maxlmillano
("Hermenêuttca e Aplicação do Direito", edi
ção de 1941, pág. 169).

Tudo está, porém, em saber qual é ver
dadeiramente das duas regras a que deve ser
considerada geral e a que deve ser conside
rada especial, visto como credenctados anta
gonistas dos juristas que abonam a preten
são do Senhor Presidente do Senado se re
portam às mesma.s lições dos mestres de her
menêutica para fundEUnento de conclusão
contrária,
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É assim que se manifesta o Senhor Sena-
dor AntOnlo Carlos:

":t', Igualmente, de boa doutrina, que, no
caso de conflito de 'regras, a espec1al
(como a do art. 79, § 2.°) prima sObre a
geral, ou sObre as suas presumidas der1~

vações, sobretudo em hipótese como a
presente, na qual se pode ler o texto com
significação muito d1verIlB, ou seja a de
que a norma objetiva apenas a compo
sição da Mesa do Congresso, integran
do-a com os membros (afora o Presi
dente, expressamente sub.stltufdo pelo

, Vice-Presidente da República) da "Mesa
do Senado".

No já refertdo discurso do senhor Depu-
tado Pedroso Horta vem explicado:

"Somente é permitido aplicar uma nor
ma jurldiCll. a ordem de coisas para a
qual fol feita (entre a regra geral e a
especifica, esta tem a supremacia)".

O Senhor Deputado HamUton Prado, ao
referlr-se à enwneraç5.o COnlltante do I 2.°
do art. 31, destaca a do ltem V, aquela que
inclui como finaUdade de sessAo conjunta
todos os demais casos previstos pela COtlll
tltuição, e em seguida. assegura:

"obviamente. com êsse dispositivo, ftca
claro, e acho que sem dúvida. alguma,
que prAt1camente tõdas as atribuições
conferidas na ConsUtulçto Federal ao
Congresso Nacional têm de ser aprecla
das, conseqüentemente, nas sessões do
Congresso Nacional, que se pretende
devam ser, em v1rtude dêsse dispositivo,
dirIgidas pelo Presidente do Senado."

Eltaminando o pronunciamento do nobre
Senador Josapbat Marinho, o Senhor Depu
tado HaDillton Prado faz esta crftlca de ma
nifesta procedência:

"Sua Excelência desenhou, através de
sua oração, situações que, a um eJ:ame
menos protundo, poderio parecer per
feitas, mas que, a uma amWse mais de
tida. revelam~se, desde logo, inexll.tas ou
incongruentes. Sua. Excelência o nobre
senador qualifica aquêle dispositivo do
art. '79 da C<lnstlttúção Federal como
sendo um dIspositivo de caráter gené
rico, conlllderando-o como regra geral,
da qual constitui, de certa forma, ex
ceção o outro dispositivo, o art. 31, § 2.°,
no que respeita às atribuições conferidas
ao Vice-Presidente da Repúbl1ca. No ati
nente às matérias contidas no artigo, só
para discutir poder1amos admitir que
terla razão Sua Excelência, se porven
tura não houvesse aquêle lnciso V, pelo
qual prAticamente tôdas as atribuições

previstas na Constituição Federal ao
Congresso Nac10nal ficam abrangldaa por
aquêle art. 31, § 2.° M8.8 não é SÓ. Na
realidade - e Isso me pa.rece o ma1& re·
levante -, a norma do art. 79 nAo pode
ser considerada. nonoa genérica, 8eIldo,
como é, nonoa até de sentldo especifico,
no que respeita A IdentlflcaçAo da. pes
soa do Vice-Presidente de. RepúbUca,
que exercerá a PresIdêncIa do Copgresao
Nacional."

Em verdade, tMss as reuniões da CArnara
dos Deputados e do Senado, em llesaAo con
junta, estão enumeradas no I 2.° do art. :u.
1:ste dispOsitivo reproduziu o texto do art. 41
da constituição de 1946, com o acréscimo de
um Item que generaUZou e abrangeu os casos
que nAo figuravam no diploma coI13t1tuclo
nal anterior. Assim sendo, a regra senér1ca. é
a. do § 2.° do art. 31 e a específica é a do
§ 2.° do art. 79.

se, em virtude de interpretações forçadas,
não conll1dersrmos que o Vice-Presidente da
República tem a função de pres1dlr as Illle
sOes conjuntas menclonadas no I 2.0 do art.
31, teremos neceasàriamente que reconhetet
que ao V1ce-Presldente da RepúblIca não
caberá a preB1dênc1a de nenhuma sesd.o con
junta constante da Constituição Federal.
será um Presidente do Congresso Nac10nal
que não tem, embora a êJe especlJicamente
se atribua a função de preBid1r, nem sequer
uma sessão conjunta para. preBid1r.

Enquanto os conceitos sio trocadOll - o
que é genértco se ehama de especifico e o
que é especfftco se denomina genérico 
para encaixar-se a. desejada interpretaç1o,
D8.8 regras pelos mestres ensinadas, o a.
nhar Prestdente do senado anune1a:

"NGII tênnOll Rpte$l108 da ConstItulçAo
é o PreB1dente do senado quem presl.de
às sess6es conjuntas retertda& no art.
31, I 2.°... "

Nos têrmOll expl'elSOS, pelo que os dieto
nártos lnformam, seria nos têrm08 formais,
terminantes, positivos, expUcltos corno neate
exemplo de Aulete: "que se expr1me em têr~

mos positivos e' explicitas (falando de al
guém ou de alguma coisa - A lei é~
neste ponto).

Ora, o Que ninguém vê no § 2.0 do art. 31
da Const1tuiçl.o, escr1ta, desenhada, impres
sa, é a figura do Presidente do senado; no
di&posltlvo citado, o que nLo estâ expresso ê
exatamente o que o autor do despacho re~

corrido diz que expresso está. A verdade é
outra. :NA,o está expresso que seja a pessoa
do Presidente do Senado que deva prefJ1d1r
qualquer sess40 conjunta das enumeradas no
§ 2.° do art. 31 e, como temos v1ato, nem ao
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menos aquele. pessoa vem tàcltamente, In
formalmente, 1mpllcitlunente indicada no
torturado dispositivo que estamos analisando.

K) Além de querer, com o fundamento de
conter o § 2.° do art. 31 uma regra especial,
o Senhor Presidente' do Senado ocups.r a ca
detre. presidencial de tôdas as seSBÕes con
juntas previstas na ConstitUIção, quer tam
bém prevenir que reclam.ará a posse daquela
ce.detra, quando se tratar de reunião desti
nada. a. promUlgação de emenda à Constltul~

çll.o. Aqui o motivo não é procurado em nos
so DJrelto Constitucional Positivo, não é in
cluido, por fÔrça. de expressão, em nenhum
preceito da COIlBtltuiçfio vigente. O motivo é
apenas êste: é ser "do conhecimento de
todos a promulgação das emendas constitu
donam se fazer em sessão conjunta sob a
direção da Mesa do Senado, presidida pelo
Presidente do Senado".

LI Apoiado no parecer de eminente ju
rista, o Senhor Miguel Reale, o Senhor Pre~

sldente do Senado desenvolve argumentação
no sentido de arrancar de diferentes d1sposi~

tlvos da Constituição, referentes a atribui
ções do mais graduado d1gn1tárlo da Cêmara
Alta, a conclusão de que sua presença é in
dispensável em todos os momentos do pro
cesso legislativo,

Como cabe ao Presidente do senado Fe
deral promUlgar a lel que não haja sido
promulgada nos casos dos §§ 2,° e 3.0 do
art. 62 pelo Presidente da. República, como
cabe ao Presidente do Senado Federal. pro
mUlgar os decretos legislativos indicados no
art. 47, inelutàvelmente haveria. de caber ao
Presidente do Senado a. presidência das ses
s1Ses conjuntas enumeradas no § 2.° do art, 31.

O notavel ps.reeerista - Prot. Miguel Reale
- figura. esta. cena "segundo o projeto do
esquema de alteração regimental:

Ato m - Concluída a votação, o Vlce
Presidente da República retira-se do Ple
nário ou sUencla e se omite, entrando
novamente em cena o Presidente do Se
nado para. promulgar a lei aprovada".

Conveniente seria, para melhor figuração
de suas imagens e concepç§.o de suas cenas,
que o Prof. Miguel ReaJe viesse, ainda que
uma vez, assistir as sessões do Congresso
Nacional. Se já o tivesse feito, nM nos daria
a impressAo de um deUrio, tmaginando en
tradas no palco, sa1das do estrado. trocas
de personagens, tudo sob a direção de algum
ponto que estaria sempre ass1nalando para
os artistas dos bastidores a hora da.s mudan
ças e as deixas dos retirantes.

Nunca uma lei é promulgada nas condiçóes
1maginadas pelo Senhor Protessor Miguel
ReaIe.

Basta dizer que, sob a vigência da Cons
tituição de 1934, nos casos em que, presen
temente, a promulgação se taz pelo Presiden
te do Senado, a promulgação se fazia pelo
Presidente da Câmara dos Deputados (arti
gos 40, parágrafo único, e 46), e nem por issO
o Presidente da Câmara dos Deputadoa 58
atribuía a função de presidir sessões con
juntas dos CongressIstas.

M) Argumenta-se no despacho recorrido:
Atribuições que na Constituição de 46 eram

dadas ao Presidente do Senado Federal, que
era, naquela. Constituição, o Vice-Presidente
da República, na ConstltulçAo de 67 con
tinuam COnfIadas ao Presidente do Senado
Federal, que não é o Vice-Presidente da Re
pública,

Como bem observa Mestre Levi Carneiro:

"Pode considerar-se tudo isso uma ano
malia; mas não se pode concluir dai que
a presidência das sessões conjuntas caiba
ao Presidente do senado, quando êsses
textos (U 1.0, 3.°, 4.° e 5.° do art. 62,
§ 2.° do art. 153) lhe dão certas atribui
ções, mas não essa, que, ao contrário.
é expressamente conferida ao Vlce-Pre
sídente da República."

AliáB, o fato de caber ao Presidente do
Senado Federal a. convocação do Congresso
Naclonal, se não estiver reunido, para deli~

berar sôbre o estado de sitio, não traz como
conseqüência a atribuição de presidir esta
ou aquela sessão. Remta-se. primeiramente.
sôbre o caso da convocação do Congresso Na~

donal em recesso, Il. f1m de a.preclar o ato de
decretação ou de prorrogação do estado
de sftlo. Não é em .sessões conjuntas que
o Senado Federal e a Câmara doa Deputados
aprovam ou suspendem o estado de sitl.o de~

cretado pelo Presidente da República. Feita
a convocação, cada. uma das Casas do Con
gresso Nacional se reúne e a. matéria é apre
ciada em separado, SÔDlente sendo levada ao
conhecimento do Senado após discussão e
votaçlo por parte da Câmara dos Deputados.

Consta do despacho recorrido:

"Em nenhum caso o Vice-Presidente da
República convoca o congresso. Em todos,
e expressamente, quem o faz é o Pre
sidente do Senado."

Nlo é exato. A única convocação extra~

ordinária do Congresso Nacional que pode
ser feita. pelo Presidente do Senado é para
dellberaçAo do estado de &lUa. As demais
convocações extraordinárias sAo teItas por
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um têrço dos membros de qualquer das Câ
maras ou pelo Presidente da República (arti
go 31, § 1.0, da Constituição de 67). De outra
parte, a Constituição não consigna qualquer
caso em Que a convocaçio da Ctmara dos
Deputados seja feita pelo seu Presidente, e
nem por isso o Presidente da Câmara deixa
de presIdir suas sessões.

Nenhuma vinculação existe entre o ato de
convocar e o ato de presidir.

N) li: totalmente incompreensfvel a refe
rêncla ao art. 71 e seu parágrafo, da Consti
tuição, Que tratam da fiscallzação financeira
e orçamentárIa da unIão, para motivar a
observação de que tais assuntos não podem
ficar entregues à direção e presidêncIa de um
membro do Poder Executivo, como é o Vice
Presidente da República. Simplesmente por
que o julgamento das contas do Presidente
da República., QUe é da competência exclusiva
do Congresso NQ.Clonal (art. 47, Vl1!, da
Constituição), não se fIU: em sessáQ conjunta
da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal.

O) No final do despacho recorrido o se
nhor Presidente do Senado descobre perigos
e ameaças para os direitos, para as prerro
gativas dos cidadãos, das instituições polí
ticas, dos membros e órgãos do Poder Legis
lativo e do Poder Judiciário, se f6r admitido
que se faça a moàllicação regimental pro
posta.

Receia Sua Excelência o precedente, que
poderia conduzir o País à anarquia consti
tucional.

A propósito basta lembrar o ensinamento
de Carlos Maximiliano:

"O Regimento Interno é lei sOmente para
a Assembléia que o decretou, não obrigan
do a pessoas estranhas, senão quando se
achem no recinto do Parlamento ou a
serviço dêste." ("Com. à Constituição",
vol. pág., ed. de 1922.)

Do exame das hipóteses verifica-se que,
para levantá-las, se puseram em prática vá
rios tipos de sofisma, desde o conhecido por
lporatio elenchi, por se tingir ignorar os
térrnos ou proposições objeto da d\scU6SA.o,
até os sofismas de falsa analogia e os cha
mados sofismas de dedução.

P} Entre os que Mrn. opinado Sôbre a
questão de saber a quem cabe a presidência
das sessões conjuntas da Câmara dos Depu~

tados e do senado Federal, há os que consi
deram que entre o § 2.° do art. 31 e o § 2.°
do art. 79 existe uma antlnomia.

A êstes que assim opinam oferecemos, no
estudo que estamos produzindo, subsídios bas-

tantes para que se desfaça li. contradlçio e
a antinomia se resolva no sentido de ~
nheeer-se que tem o Vice-Pre81dente da Re·
públlea o direito e o dever de exercer a
funçAo de Presidente do congresso e, portan.
to, de presidir todas as sessõea conjuntas da
Câmara dos Deputados e do Benado Federal,

FIque desde logo salientado que qlJantoB
reconhecem a ex1stência da antinomia est60
logicamente reconhecendo que o projeto de
reforma regimental não contraria a CODS
tltuição, porquanto ajUBtado estará a um
dos dispositivos apontados como contraditó·
rios.

De outro lado, se se quiser entender que
é irredutível a antinomia, o que nos levar!a.
a concluir que os dois disposiUvOS coIllide
rar-se-iam Inexistentes, porque reclproca
mente se anulartam, então o projeto de re
forma regImental nAo IrIa encontrar qual
quer embaraço nl\. Constitulção vts;ente,

Q) Três solu~ vêm sendo ofereck1all
desde quando o Senhor Presidente do sena
do tornou público o seu propósito de exercer
a presIdência de tôdas as sessõeB conjuntas
Indicadas no § 2.0 do art. 31 da Constituição
de 24 de janeiro de 1961.

Há. quem recomende recurso ao Poder Ju
dicIário; há quem entenda. que as dúvldaa
devem desfazer-se mediante emenda. t. Cons.
tituição; há os que preferem a reforma re·
glmental.

R) Nenhum fundamento existlrla em petl·
ção ao Poder Judiciário para decidir se é o
Vice-Presidente da República ou se é o Pre
sidente do Senado Federal quem tem com
petência para a pres1dêncla d88 BeBB6eB con
juntas que Cl\mara e Senado deveria reall·
zar nos casos dos itens I a V do f 2.D do
art. 31 da ConstItuição vlgente.

Trata-se de simples aplicação de prlncl
pIos constitucionais na organlzaçAo Interna
e na dfsclplfna de trabalhos do Poder Le
gislativo. Qualquer dos tltulares dos cargos,
cujas funções estão sendo objeto de contro
vérsia, não está sofrendo nem ameaçado de
sofrer lesão em direito que deva ser repara..
da por decisão de outro Poder.

MUito menos dúvidas porventura existen
tes sObre a aplicação das normas constltu
c1ona.ls do § 2.° do art. 31 e do f 2.0 do
art. 79 poderão ser desfeitas adequadamente
por melo de emenda. à Constituição,

O de que se trata, evidentemente, é de
simples interpretação, e não será jamais ne
cessário que se promova o oferecimento, d18
cuedo e votação de emenda conatltuclonal
para resolver o con!LIto entre duas ou ma1s
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Interpretações düerentes e mesmo antagô
nicas.

S) Se não existe qualquer conflito. se está
escrito na ConstituIção que a presidência
das sessões conjuntas da Câmara dos Depu
tados e do Senado deve caber ao Presidente
dêste, ou é atribuIção do Vice-Presidente da
República,' quem não se confonnar com uma
ou com outra das disposições é que terá que
tomar a iniciativa de oferecer a modificação
que lhe parecer maill conveniente. Aquéles
que, porém, consideram que o problema da
presidência das sessões conjuntas tem, na
ConstituIção, solução satisfatória apenas
precisarão de oferecer os meios próprios para
que tal solução seja posta em prática.

T) Nenhum outro meio é mais adequado,
nenhum instrumento é mais próprio para
regular e ordenar a presidência das sessões
conjuntas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, do que um projeto de re
solução visando à refonna do Regimento.

A bem dizer, não se justifica a aversáo
manifestada contra o meio preferido por
214 senhores Deputados e 35 senhores Se
nadores adotado no projeto de resolução
cuja tramitação foi embargada pelo despa
cho recorrido.

Sempre se reconheceu que é da compe
tência das Câmaras que compõem o Poder
Legislativo dispor, em Regimento Interno,
SÓbre sua organização.

Frisando a importância do Regimento
Interno, class1flcando-a mesmo como con
siderável, Mareei Prelot cita Eugéne Pierre.
quando diz que o Regimento, sendo, em apa
rência, apenas a lei interna das Assembléias,
apenas um reposItório de prescrições destina
das a realizar com método uma reunião em
que se cruzam e se chocam muitas inspira
ções contraditórias, em realidade tem, fre
qüentemente, mais influência que a própria
ConstituIção.

E acrescenta:
"Mais exatamente pode-se dizer ainda
que o Regimento é a ConstitUição in
terna da Assembléia interessada. E é,
por isto mesmo, parte especial do Di
reito Constitucional, no sentido material
do têrmo". (Precis de Drolt ConstItu
tionneI, 1950, págs. 400, In Cláudio Pa
checo - "Tratado das Constituições Bra
Sileiras" - voI. V - pág. 208.)

Aurellno Leal ressalta a importâncIa da
atribuição que têm as Cãmaras para ela
boração dos seus Regimentos Internos. Cita
Duguit, que afirmava que assuntos que po
deriam encontrar espaço em lei const1tuclo~

nal são tratados em Regimento e refere-se

aos Importantes debates que, em sessões de
novembro e de dezembro de 1907, Rui Bar
bosa, Antônio Azeredo, Francisco GllcérIo,
Mendonça Martins e outros travaram, no
Senado da República, sôbre matéria de na
ture~ regimental, precisamente a propósito
da questão de atribuições de VIce-Presiden
te da República na presidência e na admi
nistração do senado ("Teoria e Prática da
Constituição Federal. Brasileira" - F. Bri
guet e CIa., Edição de 1925, vol. I, pAg. 272.)

Rui Barbosa. ("Comentários à. Constitui.ção
Federal Bra&leira" - Ed. Livraria. Acadêmi
ca, 1933 - Vol. lI, pág. 32) assim realça a
Importância que se deve dar ao RegImento;

"Não há nenhuma diferença essenc1al
entre a lei sob a sua expressão de re·
gimento parlamentar e a lei sob a sua
expressão de ato legislativo. As insti
tuições que debaixo destas duas fonnas
se consagram apresentam em comum o
caráter de Império e inviolabilidade a
respeito dos entes, Individuais ou cole
tivos, a cujos atos e relações têm por
objeto servir de nonna.
Espécies de um só gênero. entre si não
se distinguem uma da outra senão na
origem de onde procedem, no modo co
mo se elaboram, e na esfera onde têm
de imperar; porque a lei é o regimento
da nação, decretado pelo seu corpo de
legisladores, e o regimento, a lei de cada
um dos ramos da legislatura por êle di
tado a si mesmo".

Ainda na citada obra de Cláudio Pacheco,
encontramOS transcrita antiga opinião de
Francisco Campos, segundo a qual a com
petência para dispor em Regimento Interno
constitui prerrogativa das Câmaras, e não
somente comporta um poder de regulamen
tação, de elaboração de lei orgânica, como
também comporta um verdadeiro poder de
jurisdição, que até mesmo prova o con
trôle judicial da constitucionalidade dos atos
dos podêres públicos de qualquer interfe
rência nas decisões de organização e de eco
nomia interna das assembléias. (Pág. 209.)

"Nenhum poder estranho a uma assem
bléia toma parte na elaboração do Re
gimento Interno ...

A Câmara decreta o seu, o Senado, ou
tro; mas há ainda um 3.°, o Regimento
Comum, que regula o funcionamento de
todo o Congresso, quando trabalha em
conjunto." (Carlos Maldmiliano - "Co
mentários à Constituição Brasileira", 2."
edição - Jacinto F. dos Santos, Ed. 1923
- Pág. 30l.)

Não se constrangeram de resolver em re
gimento interno delicadas questões sObre a
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organização e funcionamento do Congresso,
grandes vultos de nosso passado politlco,
1nclltas figuras que até hoje são convocadas
para, com as llÇô~ Que ministraram, orien
tar e esclareeer na solução de Intrincados
problemas. Prudente de Morais, Afonso Pe
na, Rui Barbosa, Nereu Ramos, AntOnio Car
los tiveram, na elaboração de normas regi
mentais, particlpação eficiente e, muitas vê
zes, deetslvas.

Por isso mesmo, não cabe a vigorosa im
pugnação de proposições que têm por obje
tivo situar no Regimento Comum uma so
lução para a controvérsia acêrca da presI
dência das sessões conjuntas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal.

Chega-se até a afirmar que é Inovação
1nscrever-se entre as normas regimentais a
indicação de quem tem a atribuição de pre
sidir as reuniões do Congresso Nacional.
Entretanto podemos afirmar que sempre foi
no Regimento das duas Câmaras, e até mes
mo no próprio Regimento da Câmara Alta,
que se Inserlu a norma reguladora das fun
ções do VIce-Presidente da Repúbl1ca ou do
Vice-Presidente do Senado.

Jl: importante recordar aqui, em abono da
tese de que no Regimento Interno se pode
inclUIr qualquer disposltlvo que venha a
regular atribuições de maneIra diferente da
constante em norma anterlor, o seguinte:
depOls de promulgada a Emenda Constitu
cional n.O 6, o Senhor Presidente Aura Mou
ra Andrade promulgou a Resolução n.o 3/63,
em virtude da qual, no ftem I do art. 47 do
Regimento do Senado, se transferiu para o
Presidente do Benado 8. atrlbuiçAo conferida
ao VIce-Presidente do Senado, no parãgrafo
único do art. 213, embora o disposto no
mesmo parágrafo único do art. 213 não ti
vesse sido alcançado pela citada Emenda
Constitucional 0.0 6.

Não se exigiu ai que a reforma regimen
tal guardasse sequer fidel1dade estrlta à le
tra da Constituição. Assim, além de ficar
expresso que o antlgo cargo de4!lce-Presl
dente do senado ficava identificado com o
cargo de Presidente do Senado, tendo atrI
bUlçóes como as de convocação das duas Câ
maras, de promulgação de leis (§§ 3.0 e 4.°
do art. 70), de promulgação de decretos le
gislativos (art. 71), de substituIÇAo do Presi
dente da República (§ 1.0 do art. 79), adju
dicou-se ao Presidente do senado 11. atribui
ção de autorizar no intervalo das sessões
legislativas, durante o estado de sítio, pri
são de senador cUja llberdade se tome ma
nifestamente 1ncompatlvel com a defesa da
nação ou com a segurança das institUIções
poHticas e socIais, atribuições q'le perten-

ciam ao VIce-Presidente do Senado Federal
(art. 213, parágrafo único).

Mais uma vez atfrmamos que a atribUição
da PresidêncIa do Congresso Nactonal, 1lÔ
mente agora, na ConstltuIçlo de 24 de ja
nel1'o de 1967, expressamente conter1da ao
V1ce--Presldente da Repúbl1ca. sempre foi
objeto de nonna regimental.

Fol no Regimento Comum de 1892, cuja
discussão e votação se processaram. no Se
nado, sob a Presidência de Prudente de Mo
rais, que se estabeleceu caber ao Vlce-Pre
sldente do Senado a Presidência do Con
gresso Nacional. O art, 6.0 daquele Regi
mento rezava que a Mesa do Congresso se
compusesse de um Presidente e " secre·
tárIos e, como prova de que o exercfclo das
funções de Pr~ldente não se confunde com
as funções propriamente da Mesa, encontra
mos O parágTato único daquele artigo assim
red1g1do: "Presldl1'á as sessões o Vlce-Pres1
dente do Senado, que será substltufdo pelo
Presfdente e Vice-Presidente da Câmara."

Atente-se bem na exata sign1tlcaçAo do
d1BposItivo transcrlto: o Vice-Presidente do
Senado era 1ndicaào para a Presidência do
Congresso Nacional; mas a presidêncIa das
sessões podia $er exercida por outros que nAo
o Vice-Presidente do Senado, que não fa
ziam parte da Mesa, quais sejam O Presf
dente e Vice-Presidente da Câmara dos
Deputados,

Durante tôda vigência da Constltuiçlo de
1891, conforme, allás, vem encarecIdo em
discurso do Senhor Deputado Martins Ro
drigues, a Presidência do Congresso Nacio
nal, com apolo apenas em norma regimental,
foi exercida pelo Vice-Presidente do Benado.

Promulgada a Constitutçio de 16 de ju
lho de 1934, tratou-se logo da elaboraçlo do
Regimento Comum, expllcItamente recomen
dado no art. 28 daquele diploma constltu~

cional. Somente em 1936, entretanto, con
cluiu-se a votaçio do projeto, que fol pro
mulgado em 27 de maio daquele ano.

Com a promulgação, em 18 de setembro de
1946, da Constituição que restabeleceu o re
gime democrático representativo entre nóll,
o Senado Federal passou a reunir·se para
elaborar seu Regimento, tarefa concluída aob
a presidência de Nereu Ramos, em 2:J de ou
tubro de 1946.

:ll:ste é o art. 5.0 do Reg1mento Interno do
Senado de 1ll{(l:

"A Mesa se compõe de um Presidente,
que é o Vice-Presidente da Repúbl1ca
(ConstltUlçA.o, art. 61), e de " Secret,á.
rlos. Haverá alnda um Vice-Presidente
e dois suplentes de 8ecretár1os."
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DepoÍ8 de relacionadas as atribuições do
Presidente do Senado, vem o art. 7.° assim
red1gido:

"Ao Vice-PresIdente eompete, além do
disposto no art. 213, parágrafo único, da.
Constituição:

a) presidir as sessões conjuntas do se
nado e Cl1mara. dos Deputados (Consti
tulção, art. 41)."

Não precisamos de eatar gr11ando e des
tacando o dispositivo que se inseriu no Re
gtmento Interno do senado de 1946. O que
se vê, claramente, é que, para ser adm1tido o
Vlce~Presldente do Senado na. presidência
das sessões conjuntas, têz-se necessária. a
votação de um disposItivo regimental, que
é o do art. 7.° acima transcrito.

Mais tarde, sempre como matéria. regi
mental, a presidência das sessões conjuntas
deixou de ser atribuída ao Vice-Presidente
do Senado. O a.rt. 9.0 da Resolução n.o 3, de
1948, ao discriminar as atribuições do Vice
Presidente, não mais entre essas incluiu a
presidêncIa das sessões conjuntas.

Tem mdo por demais repetido o debate de
Que participou, com empenhado interêsse, o
senhor Senador Melo Viana., pretendendo
Que se conservasse no Reg1mento do senado
o dispositivo que atribu1a. ao Vice-Presidente
do Senado a presidência das sessões con
juntas de senadores e Deputados. seu es
fôrço não logrou êxito. Também, por oca
sião dos debates do projeto do Regimento
Comum, houve quem pretendesse restabele
:cer a norma reg1rnenta! que o primeiro
~gimento do senado, depois de promulga
da a Constituição de 1948, havta consignado.
Apesar dêsse nóvo es!õrço, como tantas vê
ze5 referido tem sido, o Regimento promul
gado ~m 1951 reconheceu que a presidên
cia das sessões conj!ll1ta8 da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal é atribuição
do Vice-Presldente da Repúbl1ca.

Não deve passar despercebido que o sena
do sempre teve zêlo extremo em dtst1ngu1r
a presidência de suas sessões, da presidência
de sua administração. Em dIversos tre:eh08
de seu Regimento está consagrada a distin
ção entre Mesa do senado e a Comissão Per
manente, que se denomina Diretora.

T6das estas considerações !mpõem a con
clusão de que, por Intermédio da reforma
reglll12lltal, deva. consignar-se, em têrmos
definitivos, a quem cabe presld1r as sessões
conjuntas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal.

Em conclusão:

1 - o senhor Presidente do Senado ca
recia de podéres para mandar arquivar o

Projeto de Resolução n.o I, de 1967, em face
do art. 51 do Regimento Comum;

2 - o projeto é constitucional e jurldi
camente perfeito.

SOu de parecer, portanto, que o recurso
interposto deve ser recebido e julgado pro~
cedente pelo Plenário do Congresso Nacio
naL

Sala das ComIssões, em 10 de maio de
1967, - José Meira, Relator.

PARECER DA COMI88AO

A Comissão de Constituição e Justiça, em
reunião plenária, realizada em 10-5-67, apre~

ciando o Projeto de Resolução n.O 1167, do
Congresso Nacional, opinou, por 20 (vinte)
votos contra lO (dez), que o "recurso inter
posto deve ser recebido e julgado proce
dente pelo Plenário do Congresso Nacional",
nos têrmos do parecer do Relator. Votaram
com o parecer do Relator 08 senhores Depu
tados: AccioJy Filno, Flávio Maremo, José
Saly, Vicente Augusto, Geraldo Guedes, No
gueira de Rezende, Raimundo Brito, Rai
mundo Dinlz. Osnl Régia, Lauro Leitão, Eu
I1co Ribeiro, Flaviano Ribeiro, Walter Pas
sos, Geraldo Freire, FranceUno Pereira,
Djalma Marinho, P e d r o s o Horta, Luiz
Athayde e Rubem Nogueira, tendo os dois
últ1mos declarado que votavam com o Rela
tor em pane. Votaram pela rejeição os se~

nhores Deputados: YUkishigue Tamura,
Ulysses Guimarães, Nelson Carneiro, Wilson
MartIns, Henrique Henldn, Cleto Marques,
Erasmo Pedro, PetrÔnio Figueiredo, Paulo
Campos e Paulo Ma.cartnL Os Senhores Pe
droso Horta, PetrOnio Figueiredo e Flávio
Marcflio apresentaram requerimento, deterI
do pelo senhor Presidente, pe.ra serem ane
xados ao processo os discursos Que, sô!)re a
matéria, pronuncia.ram no Plenário da. Câ~

mara.

Os Senhores Paulo Campos, Pedroso Hor~

ta e Rubem Nogueira apresenta.ra.m decla
ração de voto.

Sala da Comissão, em 10 de maio de 1967.
- DJalma MMinhO, Presl.dente -.J0lIé Mei
ra, Relator.

VOTO DO DEPUTADO PEDROSO HORTA

Senhor PTesidente

8eDhor I«!la.tor

Senhores .Deputados,

TenhO opinião conhedda SÕbre o. assunto
que estamos examinando.

A 30 de março último, pronunciei-me, lon
gamente, da Tribuna da. Câmara, a prop6-
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sito da. antinomia, que alguns vislumbram,
entre o parágrafo 2.° do art. 31 e o parágrafo
2.° do art. 79 da Carta Magna.

Não me permlto enfadar os nobres senho
res Deputados com a reiteração de argu
mentos, tornados cediços.

Limito-me, POis, a requerer a juntada 80

processo de cópia daquele pronunciamento,
Impetrando, aos meus llustres companheiros
de Comissão, que lhe dispensem o tratamen
to porventura merecido.

De um ângulo, todavia, sinto a necessida
de de aduzir breves observações.

Deputado recém-eleito pelo povo do Es
tado de São Paulo, inscrito sob a legenda.
do MovImento Democrático Brasileiro, ao In
gressar nesta Casa, cuidei de me Inteirar
das suas praxes e tradições, demorando-me,
como devia, no estudo de seu Regimento, do
Regimento do Senado, do Regimento Comum,
do texto e dos Anais da Constituição que Vi
glria depoIs de 15 de março de 1967.

A tarefa, obviamente, era vária e com
plexa.

Os nobres Colegas, parlamentares expe
rimentados, pressentirM, com faclltdade, os
tropeços, inclusive de memória, em que es
barrou o parlamentar jejunol

De resto, a cidadão nas nUnhas condições
pessoaIs e profissionais não anlge admItir
que tôda. uma legislatura. talvez não o habi
lite, deVidamente, ao satisfatórIo desempe
nho da. grave investidura.

A an.álise dos documentos, atrás mencio
nados, colocou-me sob os olhos o Parocer
n.o 32/1966, do Congresso Nacional, emitido
pela "Comissão Mista sôbre o Projeto de
Constituição" (Mensagem n.o 25/66 do Exm."
Sr. Presidente da. República).

Nesse parecer da Comissão MUita, depa.
ra-Be (!lB. 33) o Voto do Movimento Demo
crático Brasileiro sôbre o Projeto de Consti
tuição. Tal voto traz a assinatura dos Se
nhores Josaphat Marinho, Oscar Passos, Lino
de Mattos, Rui Carneiro, Ulysses Guimarães,
Adolpho de Oliveira, Chagas Rodrigues e
José Barbosa., como se lê às fls. 39 do citado
avulso.

As tIs. 37, escreveu o M.D.B., fixando o
próprio entendimento do texto constitucio
nal: "Como se tudo isso não bastasse, ainda
se restabelece a prática imprópria de conte
rir, ao Viee·Prellidente da. República, a Pre
sidência. do Congresso Nacional".

Aprendi, poiS, com os mais cBtegorlzados
lideres do MDB. que a entrega. da Presidên
cia do Congresso Nacional ao Vice-Presiden-

te da. República não era uma originalidade,
uma singularidade, da. Constituição que se
aprovava, tanto que o que se lamentava era
o "restabelecimento daquela prática".

Quem restabelece, renova, restaura, rein
tegra, restitui.

"Faz voltar ao prImitivo estado", na con
cisa definlção de Cândido de Figueiredo.

Aprendi, ademais, naquele voto solene, que,
própría ou impràpriamente, a ConstltuiçAo
houve por bem decidir que a Presidência do
Congresso Nacional cabe ao Sr. Vlce-Pr811I
dente da República.

Assim, para. o Congresso, a questão, a meu
ver, perdera caracter1sticas de tese, Lsto é,
de controvérsia ou de contenda., pois ambos
os partidos, ARENA e MDB, apresenta:vam.
na, e a declaravam tato consumado.

Pesando os textos, cheguei à. conclusAo
de que os dois partidos hav1tml anallilado
a matéria com acêrto irrecusável.

Convenci-me de que, quando o artIgo 79,
§ 2.°, da Constituição prescreve: "O Vlce
I'nlsldente ell:ercerá. as fun9ÕelJ d& Presidente
do COngrel8O Naclonal", as coisas não po
dem ser e deixar de ser, ao mesmo tempo.
Como, todavia, sobreviessem murmúrios em
sentido oposto, elaborei e fiZ o meu de!ICo
lorido pronunciamento, no dia ao de março
último. Fi-lo, com a tranqUlltdade de quem
se acha constitucional e polltlcamente arri
mado, aconselhado, até Impulsionado, pela
palavra dos mais sábios, dos ma1s antigos e
eminentes lldadores do meu partido.

Dizem-me alguns, agora, que estou equi
vocado, pelo menos politicamente equivo
cado.

Não o creio.
Repito: as coisas não podem ser e deixar

de ser ao mesmo tempo.
Se o MDB reconheceu que a Constttul.çlo

restaurou a prática de se entregar a Freal
ciência do Congresso 80 Vice-Presidente da
República, é necessário cumprir, aceitar,
obedecer o preceIto cuja validade se procla
mou.

Se o Inctso parece Impróprio, revejam-no,
mas na forma estipulada pela Constituição.
Enquanto nAo fÓr prescrito, ab-rogado, subs
tituído por outro, conserva Plana. valia por~

que é lei. Se nos permit1ssemos a Impru
dência de descumprir conscientemente a
Carta Magna porque a tanto nos induzissem
transitórios Interêsses políticos, ai da nossa
débil democracia! Qualquer um, civil ou mi
litar, enrodllhado em Interêsses também pc.
litiC05, tentá-lo-la, se o a5pira.sse, no roteiro
do Congre850.
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De meu lado, não realizo a idéia, sequer,
como hipótese. A lei má é melhor do que
a inexistência de qualquer lei. O BrasU, nes
te particular, está saindo de experiência
sumamente penosa. A experiência de a lei
ser apenas a vontade de quem pode. Peço e
espero, pois, que a douta Comissão aprove o
meticuloso, o exaustivo, o lrretorquivel pa
recer do eminente senhor Relator.

Dirijo-me. de maneira tôda especial, aos
meus companheiros de partido. A tomada
Institucional de posição, como se vê de fls.
37, do avUlso, 32, é a de que a Constituição
conferiu "ao VJce-PrllSklente da RepúbUca a
Presidência do Conp-esso Nacional".

Concito-os a que não se retratem, mercê
de inspiração supostamente poUtica. Numa
democracia. nada sobreleva à lntaDgibllldade
da Carta Magna. Quando subordinamos o
texto desta às nossas preferências transitó
rIas, ou pessoais, automàticamente conferi
mos, ao poderoso do momento, ou ao super
veniente, a indiscutível faculdade de agir à
base do nosso exemplo.

senbor Presidente,

Senhores Deputados:

Nas derradeiras semanas, todos temos re
cebido doutos pareceres, alguns subscritos
por juristas üustres e editados por gráficas
da República. Tais pareceres trouxeram à
colação raros elementos, todavia, não con
tidos nos discursos dos senhores Senadores
e dos Senhores Deputados ou na contribui
ção jornalistica de mestres notáveis. Um pa
recer é sempre um parecer. Vale como argu
mento de autoridade. Peça pedida é obtida,
em caráter pessoal, conhece a luz do sol
quando serve à tese de quem a. encomendou.
Sollcltador impenitente de pareceres a.lheios.
não os apoucaria nesta altura de mInha
vida! PareceresI A éles, contudo, prefiro os
estudos de cunho clent1!ico, imparciais e 1m
pessoais, vinculadores da opinião de quem os
efetua.

Ao que me conste, a Constituição de 1967
teve, até hoje, um só comentador, Roberto
Barcelos de Magalhães - A ConstJtuiçio
Federal de 1967 - edição de José Konfino.

No primeiro volume, páginM 231 e 232 do
referido trabalho, lê-se esta lição:

"A constituição de 1967, visando a re
tirar do cargo de Vice-Presidente da
Republ1ca o caráter meramente decora
tivo, atribuiu-lhe a presidência do Con
gresso Nacional.

Trata-se de uma atribuição nova, in
termediária, entre o sistema que nenhu
ma função atribuia ao Vice-Presidente

e o que lhe dava a presidêncIa do se
nado.

Parece-nos que a solução visou menos a
figura do Vice-Presidente do que a
preocupação de corrigir a anomalia de
atribuir a direção dos trabalhos do Con
gresso Nacional ao Presidente do Sena
do, em detrimento da autoridade do Pre
sidente da Câmara dos Deputados.

Essa fórmula conciliatória reduz um
pouco a ociosidade politica do Vice-Pre
sidente da República, mas não a anula,
desde que, como presidente do Congres
so, não dispõe do poder de Ingerência
nas deliberações, sentIndo-se apenas sua.
presença pelo voto de qual1dade, que é
o simples voto de desempate.

Melhor seria, entretanto, dar ao Vice
Presidente uma participação mais ativa
no trabalho administrativo na cúpula
governamental, de modo a. prepará-lo
para receber a qualquer momento as
funÇÕeS presidenciais.

]i; o que se espera da lei complementar
prevista no § 3.0

EstabelecIa a Constituição de 46, no art.
61: "O Vice-Presidente da República
exercerá as funções de Presidente do Se
nado Federal, onde terá voto de qual1
dade." Essa era, igualmente, a disposição
inicial do art. 32 da Constituição de 24
de fevereiro de 1891: "Art. 32 - O Vlce
Presidente da Republica será o Presiden
te do senado, onde só terá voto de qua
lidade." Qual a significação da expres
são final - "onde só terá voto de qua.
lidade"? A fonte das disposições referi
das é o art. 1.0

, secção 3.8
, n.o 4, da

Constituição dos Estados Unidos; "O Vi·
ce~Presldente dos Estados Unidos presi
dirá o Senado; mas não poderá votar
senão em caso de empate".

Eis uma opinião impessoal, desinteressada,
e que vincula o seu autor.

Rogo aos meus nobres Companheiros de
Com.ls8il.o que me relevem o alentado destM
ponderações. Rala-me, porém, a perspectiva
de uma incongruência. singular: a. de d1ver~

gir de alguns do MDB apenas porque segui
a palavra, o ditame, as normas dêsse mesmo
MDB.

Concluo: sou de parecer que o recurso in
terposto deve ser recebido e julgado pr(){)e
dente pelo Plenário do Congresso Nacional.

Brasllia, em 10 de maio de 1967. - Pc
droao Dorta.

Por deliberação do Plenário, o recurso do
Sr, Deputado Ern.anJ. Sátyro ao Despacho
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do 8r. Presidente Moura Andrade foi pro
vido e, em conseqüêncla, o Projeto de Re
solução n.o 1167 (CN) teve encaminhamento
regimentaL

Sôbre o Projeto de Resolução manifesta
ram-se as Mesas da Câmara dos Deputados
li do Senado Federal:

PARECER
N.- 7, DE 1967 (C.N.)

Da. Mesa. da Câmara. dos Deputados
8Ôbre o Projeto de Re6eltlÇio do 000
russo Nacional n.. I, de 1967, que adap
ta. o Regimeoto Comum às disposições
da. Constituiçio de 196'1'.

Relator: Deputado .José Bonificlo.

I - RELATÓRIO

Com a promulgação da nova Constituição
Federal em 24 de janeiro e sua entrada. em
vigor em 15 de março do corrente ano, tor
nou-se necessá.rl.a a. modificação do Regi
mento Interno seja do Senado, seja. da Câ
mara dos Deputados, seja do Congresso Na
oIon&l, este, o chamado Regimento Comum.
ll: que, como aconteceu das vezes anteriores
(Constituição de 1934, de 1946, Emenda Par
lamentarista, Atos Institucionais), cumpria,
como agora cumpre, adaptar a regra da Ca
sa aos imperatIvos constitucionais então
surgidos com a Carta publicada..

Eis Que, obedecendo a ordenação em vigor,
214 Deputados federais e 35 Senadores 
quorum adma das exigências regimentais
(art. 5.°, letra b, do &glmento Comum) 
subscreveram o pedido de reforma do Regi
mento Comum e apresentaram as respecti
vas alterações.

Por reputar alguns POUCOll artigos atenta
tóriOS da Constituição do Brasll, o Sr. Pre
sidente do Senado Federal interceptou o an
damento da solicitação ordenando o seu ar
quivamento. O Líder do Govêrno, primeiro
signatário da peça, Inconformado com a de·
c1sio, Interpôs recurso para. o Plenário que,
por sua vez, depois de sucessivas reunIões e
de longo debate, decidiu reputar constitu
cional os têrmos da. proposição, o que de
terminou, pelo Presidente do senado, res
peitando o RegImento, o andamento do pro
jeto. Daí a sua vinda à. Mesa da Clmara
do.s Deputados, tal como aconteceu em or
dem à Mesa do Senado Federal.

Na Mesa, o Sr. Presidente houve por bem
desIgnar-me relator da. matéria. Tais as
ocorrências que duraram, nessa fase prel1
minar, exa.tamente 2 meses e 7 dias, desde
12 de abril do ano corrente. Receb1do por
mim em 15 dêste, hoje ofereço o meu mo
desto parecer.

11 - PARECER

Não cabe aqui, pois exaustivamente Já se
tratou do as.sunto, discutir sObre & legitlm1
dade ou não do ato do Presidente do sena
do. li: matéria passada em Julgado: o projeto
é constituc1onal e deve ter, como está ten
do seu anda.tnento regimental.

Isto pOsto, entro no mérito da qMeStAo.

A adaptação do Regimento Comum aos
novos cMones constituciona1B se 1mp6e,
li: coisa inquestionável sóbre a qUal nAo per
dereI tempo alinhando argumentos. Vou Io
go aos fatos. Desde 1891 até hoje que as re
gras Internas do Parlamento Naclonal vêm
sofrendo reformas impostas pelas va.r1&Çõe8
dos preceitos constltuclonaJB. Quem duvIdar,
que leia os Anais da Câmara dos Depu
tados, do senado, os Regimentos e procure
nas Bibliotecas a série relativamente nume
rosa de modificações decorrentea das diver
sas modalldades de Constltulção ou de Atos
Institucionais publicados. Também foI lIIlSlm
no Império, sobretudo quando da famoaa LeI
de Interpretação.

Seria pueril reclamar também, para que o
documento tenha curso, qualquer Justlt1ca
ção, no sentido da técnica Iegls1a.t1va.. Ne
nhum dos Regimentos ora em vigor ex1ge
atitude tão fastidiosa como, em geral, são
as jUBtlficaçãea que se seguem aos projetoe.

Vencida essa preliminar 560re as quaJa fa
ço referência. apenas porque algunB dos que
debateram o assunto às mesmas teceram
reparos, passo ao âmago da queatAo pr0
posta.

AS MODIFICAQOm

Pelo projeto, foram, face ao Regimento
Comum em vigor (Resolução D.o I, de 1951
e Resolução n.o 1, de 1964) alterad06 4 arti
gos e introduzidos 8, num total de 12 arti
gos.

A vasta. controvérsia que se observa no
Parlamento Nacional, na. Imprensa e n&
11teratura Jurfdlca, por via. de pareceres e
pronunciamentos dIversos e numeroaos, re
caI sôbre os três primeiros 1lrt1g(ls, pree1s&
mente os que tratam da Presidência do Con
gresso Nacional. Os demais, tem tido acei
tação pac1fics. e inquestionável. Dêstes, o 4.°
se refere à. crla.çio de Com1ssAo de Inquéri
to, sua composição e funcionamento, e llIto
porque o art. 39 da Constltulçl1o Federal
autorizou o Congresso Nacional a. cr1ar Co
missões de Inquérito, o que nAo havia na
Carta recém-revogada, que 8Ó perm1t1a o
fW1cionamento dêsses institutos separad&
mente, na Câmara e no Benado.
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o art. a." impõe regras sôbre o andamento
de Emendas Constitucionais orIundas de
parlamentares, procedentes de Assemblêrns
Estaduais e da lnlclativa do Presidente da
Repúbllca.. Os arts. 7.... 8." e 9." cogitam da
tramItaçio dos projetos que outorgam podê
res, por delegaçâ.o, ao Presidente da. Repu
bllca para elaborar leis. O art. 10 pubJ1ca
normas sôbre a marcha, no Congresso Na~

clona!, das propostas orçamentárias. O art.
11 revQge. o art. 23 do Regimento Comum
vigente, ou seja, o processo de votação se
ereta para a eleição do Presidente e do
Vlce~PresJdente da República. Como se sa~

be, a Carta de 1967 detennlna que êsse plei~

to se rea1tze (art. 76) em Colégio Eleltoral,
em sessio publica, por vo~ nomlnal.

A PRES~CIA DO CONGRE680
NACIONAL

Por ter despertado maior Interêsse entre
os representantes do poVO, dos doutrtnado~

res e da 1mprensa e Dia pela dificuldade do
assunto, nem por ser êle momentoso, po1s
para mim ê de solução cabal e óbv1&, deixeI
para o final o estudo dos arts. 1." e seguin
tes sObre cujo exame, pelos motivos expos
tos, me deterei mais longamente.

O assunto é de clareza tAo viva que a
celelUlla que se levanta em roda dêle pren
de It.s suas raizes, não há outra explicação,
no evidente lnterésse pol1t1co que é'e des
perte.. Menos o Direito que a Política se
ocupa.. com tanto afmco e tA.o desusado der
rame de literatura vl\Zill. e con!UBt\, desta
matéria sobremodo singela.

Os artigos indigltados tratam da Presi
dência do Congresso Nacional, Um grupo
sustenta que & Carta de 1961 confere essa
alto. prerrogativa ao Vice-Presidente da Re
pública e ê o meu »Cnto de vista, ponha-se
desde logo em púbUoo a poslçáo. outra ala
declara que êsse pôsto pertence, por via do
mesmo diploma, ao Presidente do senado
Federal. Conseqüente a easa Ultima poslçA.o,
reclama·se para. resolver o problema, emen
da constitucional, Só êsse cam1nho é COD·
forme a Lei Magna, ajunta-se.

Veja-se entAo o que há.

Os artigos, na proposta de reforma regi-
mental. estio assim d1Bpostos:

"Art. 1.0 - Substltua.-se o art. 1." do Re~

gltnento Comwn pelo seguinte:

"O Senado e a Câmara dos Deputados
reunlr-se·A.o em ses.sA.o conjunta para:

I - inaugurar a sessão legislativa;

11 - elauorar ou reformar o Regimento
Comum;

m - receber o comprornlsso do Pre
sidente e do Vice-Presidente da Repú~

bllca;

IV - deliberar sôbre veto;

V - atender aos demaJs casos prev1Btoo
na Constitulçã.o."

Art. 2." - No exercício das funções de
PreSidente do Congresso Nacional, o
Vice-Presidente da República presIdirá.
as sessões conjuntas do Senado Federal
e da Cêmara dos Deputados. teDdo sô
mente voto de qualidade.

Art. 3.· - Substitua.·se o art. 3.0 pelo
seguinte:

"Arl. 3.D - Dirigirá. 08 trabalhos a Mesa
do Senado.

Parágrafo único - No caso de estar va
go o cargo de Vice~Presldente da Repú
blica e no caso de 1mpedimento ou tal~

ta dêste, bem como no de substItUição
dos membros da Mesa, proceder-se-á se
gundo o disposto no Regimento do Se~

nado."

Para se entender bem o que pretendem
os subscritores do projeto de alteraçN:l do
Regimento Comum é' necessário por outro
lado, transcrever os dIsposItlvoB constttuclo~

nals vigentes, centro da dlscussAo. E1-1os:

"Art. 31 - ........................•..•.

11 2. 0
- A ClUnll.ra. dos Deputados e o

Senado, sob a direção da Mesa dêste,
reunir-8e~ão em sessão conjunta para.:

] - inaugurar a seasão leg1s1atlva;

U - elabclrar o Regimento Comum.;

m - receber o compromisso do Presi
dente e do Vice-Pres!dente da Repú
b:lca;

IV - deliberar sõbre veto;

V - atender aos dell1l\.l& casos previstos
nesta Constituição."

..Art. 79 - •....•.....••..•..••..••.•..

11 z.- - O VIce-Presidente exercerâ. as
funções de Presidente do Congresso Na~

cloll&1, tendo sOmente voto de qualldade,
além de outras atribuiÇÕes que lhe fo
rem conferidas em lei complementar."

O prImeiro dispositivo faz parte do Ca.~

pitulo VI que tem como título: Del Poder
Lclgt/IIaUvo. o segundo, está s\lbQrdinado ao
Capitulo VII: Do Poder Execuüvo.
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Posta a questão, cumpre examina-la à luz
dos textAls e dos argumentos atirados à ]iça
pelos -agrupamentos em diveIll"ência.

Leve exame sõbre os dois textos, o Regi
mental em reforma e o Constitucional, ve
rifica-se, a primeira hora, a procedência da
alteração; a Constituição Federal criou dis
positivo nõvo, a saber, conferiu, em norma
expressa, ao Vice-Presidente da República
a Presidência do Congresso Nacional. Esta
referência, no nosso Direito Constitucional,
desde a Carta de 1891, só agora aparece no
texto. Até então, e apenas por tôrça de re
comendações regimentais, o Vice-Presidente
da República exercia a presidência do Con
gresso Nacional. Dai, pois, o ser procedente
o movimento regimental ora em foco.

A reação a Isso surgiu porque estava pro
clamado pela minoria (com re.ferência. aos
que assinaram a proposição modí!lcadora)
que o Vice-Presidente da República presld.la
o Congresso Nacional porque era o Presi
dente do Benado. E como a Constituiçê.o em
vigor no seu art. 31, § 2.°, ac1ma citado reza
que "A Cfl.mara dos Deputados e o Sena
do, sob li. direção da Mesa. dêlilie. reunir-se
ão em sessão conjunta para" (etc.>, conclui
ram que, não sendo mais Presidente do
Senado o Vlce-Pres1dente da República, a
êle não se poderá mais reconhecer o direito
de presidir a reunião conjunta das- duas Cã.
maras. Mas como, de outra parte, a Lei
Máxima fixou que o Presidente do Congres
so Nacional, Inclusive com direito ao voto
de qualidade, é o Vice-Presidente da Re
pública, resolveram, e aqui Eça de Queiroz
é conclamado, "revestir com o manto dl.á!a
no da fantasia tão llUIllnosll. verdade", com
Il. exp·icaçãQ de que a essa alta autoridade
da Repú.bllca se reservaria o papel de pre
sidir sômente as reuniões solenes, ou sejam,
as festividades que a República o.ferece aos
seus hóspedes ilustres ou as comemorações
das suas grandes datas.

Para os especJallstas, a distorção não alar.
ma porque êIes conhecem, InclUBlve, o modo
de dar à retidãv das regras, 08 movimentos
das serpentes como invectivou certa vez Rui
Barbosa, mas para aquêles que guardam fé
inabalável nas grandezas e nos esplendores
do DireIto, a afirmação clama e revolta. De
modo especial aos que crêem na jUBtlça en
dereço o meu parecer.

Que se coloquem, um defronte do outro,
08 textos constitucionais questionados:

a) o Vice-PresIdente da República exer
cerá as funções de Prestdente do Con
gresso Nacional, tendo sômente voto
d& qua.lida.de etc. (art. 79, § 2.°, da
ConstituIção) .

b) a Câmara dos Deputados e o sena~

do, sob a direção da Mesa dêste, reu
nir-se-ão em sessão .conjunta etc
(ar1;. 31, § 2.° da Constltuiçio).

Por isso, a frase do deputado eleito pelo
MDB, Pedroso Horta, antigo MlniBtro da
Justiça, figura de relêvo nas Ietru Jurldicaa
do Pais e ca.usldico de renome, sobretudo em
São Paulo, é considerada o mais poderoso
arlete para derrubar tão estranha coDBtru~

ção interpretativa. DIsse o parlamentar:
"onde a ConstItuição escreveu; o VIee-PreG
dente da República ell:erCftá li. pl'esidênoia
do ConP'elJljO - não é posslvel ler-se: o
Vice-Presidêl1te da República. nio euroeri.
a presidência do Congre:sao." (Discurso, CA
mara dos Deputados, 30 de março dêste
ano).

E, de outro lado, onde está: "a Clmara
dos Deputados e o Senado sob a dlreçio
da Mesa dês te, reunir-se-io em sellll10 con
junta", (art. 31, § 2.°, da Constltuiçlo Fe
deral), o em1nente Presidente do senado
quer que se lelll.: ''Todo o processo leg1ala·
tiva, inclusive a apreciação de decretoa-Ie1s,
quando reaUzado em seJiI8Óe8 eoajuntu, ll8l'à
neceBSàriamente cUrigido pela Meia. do se
nado. presidida por seu Presldente"l (Des
pa.cho determinando o arquivamento do
projeto, pág. 16 do avulso).

O argumento débil que nem chega a Ber
sedutor como em geral o são os a.rtU'ic1os
dêsse gênero, resulta de um sofisma 8B8bn
armado: A Mesa do senado cabe a dlreçAo
das reuniões àas sessões conjuntas, a Mesa
tem um Presidente, logo, a êsse Presidente
cabe presidir as sessões conjuntas I

Mas, se as premissas estão certaB as con
clusões estão erradas porque se a d1reçAo
coube a um colegiado, não se concluI tlue
o comando oculto da Assembléia que ê&se
colell1ado deve dirigir, seja dado a terceira
entidade, que nem consta da figura. lógica.

DISPOSITIVOS EXPRESSOS

Hã. um dlspo&ltfvo expresso: o Vlee--Preli
dente uereeri lU! funçGee de Preiddente 40
Congresso NacIonal, Há outro dispo&1t1vo
também expresso mas para a poslçAo da
Mesa: dirigir os trabalhos naa relZDlóe8 ClOb
juntas, Pretende~se então insinuar ai um.
entidade inexistente na lei e no seu e.sp(rito,
porém, como que sUjeito oculto, um Presi
dente resultado do Regimento, ma.s que aí
não apareee. Alega-se: subentende~se, por
fOrça de rac1ocfnfo, que por elttenslo a re·
ferencia se dirige ao Presidente da Mesa,
embora isto não esteja escrito. 11: um pres·
suposto. Então, despreza-se o que está _
pl'_, para agarrar o que se peDM estar
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subentendido, quando é certo que a Casa
pode funcionar, como ocorre em certos or
ganismos juridicos, sem Presidente (Govêrno
do Uruguai até há. POUCO). Seria então "Pre
siden'te por subentendlmento", permita-se o
neologismo mas que exprime bem o absurdo
a que se quer chegar. Na qualidade de Pre
sidente da Mesa, o Presidente do Senado é
figura regimental, nunca constitucional.

Razão teve, pois, Durand, imprõpriamente
apregoado pelo Senador Josaphat Marinho,
mas de tOda procedência aqui solicitado,
quando escreveu na sua obra "Les Etats 1"e
deraux, études de droit constitutionnel po
sltJf" (Recueil sirey, Paris, 1930): "É legi
timo interpretar amplamente um texto, mas
seja qual fôr, a êste respeito, o poder da
lniciativa do intérprete, jama1s lhe seria per
mitido contradizer uma disposição expressa".
Aplicando-se a lição a nossa tese - a dis
posição expressa é esta: o Vice-Presidente
da. RepúbJJca exercerá as funções de Presi
dente do Congresso Nacional". E a contradi
ção é a segu1nte: ao Presidente do Senado
e não ao Vice citado, cabe presidir o Con
gresso NacIonal!

NAO lt PRESIDENTE DA MESA.- DO
SENADO

Pareceres e artigos, discursos e optnlões
impressas, a Gráfica do Senado lançou em
circulação para defender fi, tese ingrata. Os
nossos melhores juristas, inclusive um dêles,
Professor de Direito Penal (talvez porque
o atual Vice-Presidente da República. seja
especialista dessa Cadeira) entendeu de en
trar na disputa: o ponto perseguido foi sem
pre um só - o de que o Vice-Presidente da
República era o Presidente do Congresso
Nacional porque era o Presidente do sena
do. Deixou de sê-lo agora, portanto perdeu
a cadeIra alta no Parlamento. Fica-lhe, à
"guisa de manto diáfano", a presidência das
sessões solenes.

Pois quem se dispuser a um estudo amplo
verificará desde logo: nem o Vice-Presidente
da República era Presidente da Mesa do
Senado mesmo ao tempo que a Constituição
lhe conferia o não menos alto pôsto de
Presidente do Senado Federal, nem, de outra
parte, será. apenas Presidente das reuniões
solenes do Parlamento.

A resposta ao segundo caso não demanda
argumentos. Ê fulminante. O parágrafo úni
co do art. 5.° do Reglmento Comum vigente
e que não foi derrogado nem revogado é
ta'l:atlvo: "Para levantar questão de ordem,
terão os Senadores e os Deputados cinco nú
nutos. Não serão, porém, elas admitidas nas
sessões solenes". Vê-se aí que nem sessão
há, mas apenp.s reunião festiva.

Ora, se se recusa ao Vice-Presidente da
República a presidência das sessões con
juntas do Congresso Nacional e se o Regi
mento Comum em pleno vigor pro1be o le
vantamento de questões de ordem, nas cha~

madas impropriamente sessões (aIO solenes),
como poderá. essa autoridade exercer as fun
ções de Presidente que a ConstituIção lhe
autorizou?

Então, ter-se-ã, contrariando inc1us1ve a
hermenêutica, clássica e moderna colocado
palavra inútü na Constituição, ou, o que é
mais grave e Inadmissive1, esmaga-se o di
reito do Vice-Presidente da República ve
dando-lhe o exercícIo das funções que a
Constituição lhe assegurou mesmo aquelas
sôbre as quais não palra discUSSão, o de
desempatar decIsões do Congresso Nacional
de proferir o seu voto de qualidade. E lsso
lhe será. impedido per que nenhuma opOrtu~

nidade terá. para fazê-lo. A tanto chega o
procedimento do pior cego ...

Não pode presidir as sessões conjuntas
da Câ.mara e do Senado porque cabe a di
reção das mesmas a Mesa do senado e, por
via disso, obtemperam, ao seu Presidente;
n~ pode proferir voto de qualidade porque
êsse ensejo jamais aparecerá nas seSll6es so
lenes, onde não delibera 5, portanto, não
haverà empate na votação. Assim, se redu
zirá. o Vice-Presidente a vingar a interpre~

tação surpreendente a mero espectador de
palmas e de nôres vistosas.

E não era. o Vice-Presidente da Repübllca
como hoje também não o é pelo direito
constitucional anterior, presidente da Mesa
do Senado. Nunca foi. No Regimento Comum
de 1892 êle nem aparecia, a despeito da
Constituição de 91 consagrar a tese de que o
Vice-Presidente da Repúbltca era o Presi
dente do Senado. lÕ: que Floriano Peixoto en
tão exercendo êsse cargo assumiu a Presi
dência da Repúbltca pelos motivos que a.
histórIa nos revela. E Prudente de Morais,
já em luta surda com o Consolidador, votou,
levado pelos seUS pares, ou a éles con<iuzfn
do, pouco importa, um Regimento Comum
no qual se lê (art. 6.°, Regimento Comum,
1892): "A Mesa do Congresso se comporá. de
um Presidente e quatro secretários. Pará
grafo único - Presidirá as sessões o Vlce
Presidente do Senado que será substituído
pelo Presidente e Vice-Presidente da CA.
mara".

Observa-se então: o Vice~Presidente do
Senado era indicado para a PresidênCia do
Congresso Nacional, mas a. presidência das
sessões podia ser exercida por outro que não
o Vice-Presidente do senado, ou seja, o Pre
sIdente da Câmara, QU mesmo o seu Vlce~



118 REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

PresIdente. AmbOS estranhos li. Mesa do Se
nado. Hoje cabe li. Mesa do Senado d1r1gir
os trabalhos das sessões conjuntas, mas a
presidência das mesmas conferida a uma
autoridade, também estranha alheia a Mesa
do Senado: jé. nâo o Presidente ou o VIce
Presidente da. C11mua dos Deputados, como
queria o Reglmento Comum, art. 6.°, pará
grafo únIco, de 1892, mas o Vice-Presidente
da República como querem os subscritores
do projeto ora. estudado e, acima. dêles, 00
mo quer o art. 79, § 2.°, da Constituiçâo Fe
deral. Eis pois: o Prel'lldente da Mesa do
Senado, como tal, e só por exercer essa fun
çlo não está. necessàr1amente 1nvestido das
prerrogativas de Pres1dente do Congresso
NacIonal.

Há. mata. O Regimento Interno do Bena
do Federal. Resolução n.o 2 de 1959 e que
vigorou até 1961, sob a Presidência. do atual
Presidente, diz no seu art. 50: "Ao Vlce
Presidente (do Sens.do) compete, alêm do
disposto no paré.grafo único do art. 213 da
Constituição Federal:

a) ...........................•.......•

b) .

c) presidir as reuniões da Comissão DI
retora, podendo discutir e votll~".

E no seu art. 67 enumera todos os mem
bros da Mesa, InclWllve os suplentes e euluí
do o Presidente do Senado, como .sendo a
Comissão Diretora.

Vê-se, pois, que no entendimento do pró~

prlo Senado o seu Presidente, na época
(1951 a 1961 antes da Emenda Parlamenta
rista n.o 4) o Vice-Presidente da. Repúbl1ca
era. considerado elemento estranho à Mesa.
do Senado. E a Constituição daquele tempo,
a Carta de 1946, já. dispunha. no seu art. 61:
"O Vlce~Presldenteda Repúbllca enreeri as
fWlçóes d,e Preslclente do senado Federal,
onde s6 terá voto de qualidade". E nessa
épocl\ também já. o art. oU dispunha: "A Ci\.
mara dos Deputados e o senado Federal, sob
a direçio da Me. dêste, reunlr-se-â em ses
são conjunta etc". Nibll novf sub lO1i. Além
do maia, Mesa. e Presidência, na llnguagem
reglmental, nem sempre são uma e mesma
coisa. Nem um necessàrJamente existe em
função do outro. Vejam: o art. 19 do Re
gimento Comum (Res. 1, de 1951) diz que
ao ser chamado para votar o "congressista
receberá da Mesa. uma sobrecarta opaca" e
no art. 37 diz, tratando de outro assunto,
"o Presidente daré. a. palavra. a dois únicos
oradores encarregados de saudar o visitan
te". No primeiro caso, a Mesa pode funcio
nar oferecendo a sobrecarta e funcionará
a.través de qualquer que esteja presente

compondo-a, inclusive até do B.SSellB01', In8IJ,
no segundo, só a pessoa ffslca. do Pre8ldente
pode praticar o ato de conceder a pals,vra.
A Mesa jamais poderá faü~lo nos preclBo8
têrmos enunciados pelo Reg1mento. No art.
1.0, § 2.°, então as duas entidades aparecem
dtatlntas com a. rútide~ de um cla.rAo: "as
sessões que não tiverem data legalmente fi
xada seria convocadas pelo Pres1dente do
senado, com audiência. prévia da Mesa da
Câmara. dos ~puta.d05". Quer dizer, a. Mesa
da. Câmara, órglo coletivo, terá de dellberar
para acertar a convocação de outra entida
de. porém, esta. unltár1a, pelI80a fialca. Pre
sidente do Senado.

PRESIDE E DIRIGE. A MESA 80
DIRIGE

O Vice·Pres1dente da. Rt'púbUca. pode pre
sidir e dirigir a um tempo os tra.balhOll do
Congresso Nacional pois, praticando ato de
presidência, êle dá a palavra e nomeia. Co.
missão, e exercendo ato de direção, êle re
comenda ao SecretárJo a tomada dos votos
ou a leitura da chamada 0.05 parlamentares.
Ao contrário, a Mesa BÓ pratica. atos de dire
ção, polB não pode pra.tIcar 09 de Presidente,
de vez que não se concebe várias pessoas ao
mesmo tempo, a Mesa, concedendo, una "0
ce. a palavra ao orador 1l1BCrJto.

ATRmUIÇOES DO PRESIDENTE
DO SENADO

Mas um dos a.rgumentos decl.sivoa pan
mostrar que na ConstJtuiçA.o vigente o Vl·
ce-PresIdente da República é o Presidente do
Congresso é encontrado nas razões do grupo
que sustenta o oposto. Está dito D05 ps.re
~res e discursos, na fala do Presidente do
Senado e nos artigos de jornais, que tanto
o Presidente do Senado, por ser (I da. Mesa
dessa Càmara é o Presidente do Conaresso
que a própria Constituição nos arts. '7,
52, 62, §§ 1.° e 3.°, 4.° e 5.", e art. 153,
§ 2.°, "concede ao Presidente do senado
atribuIções espec1f1cas de tal modo que êsses
dispositivos ficariam sem sentido plauslvel".
Aí, está, também o artlgo Que concede ao
Presidente do Senado a facUldade de con
vocar (I Congresso Nacional (art. 62). Ora,
tOdas es.'las atribuições o Presidente do se.
nado pode raü-!as e tem re1ttll'adamente
feito, em tõdas as épocas, e pacIfIcamente
da cadeira. do seu Gabinete no Edifício do
Congresso, ou mesmo dos recanto& de sua
residência, em qualquer lugar do Brasil,
através de despacho em papéis Que lhe são
levados pelos altos func1oná.r\.os do Senado.
A sua preseD\la física na presIdência das
reuniões conjuntas é inteiramente dispensá
vel para praticar essas medldas que a Lei
Magna lhe outorga. Também a. promUlgação
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da Constituição não reclama a sua presença
na Presidência das reunlóes e lsoo pelo sim~

pIes motivo de que se fazem reuniões sole
nes na promulgação de textos constituclo
nals simplesmente para. a. comemoração da
data e para que 80 ato se abre oportunldade
de comparecimento do povo. Mas não há
nem leI nem norma regimental que a Isso
obrtgue. :e: apenas louvável ato cívIco. Mais
nada. O que a lei quer é que à publicação
no órgão oficial apareçam as Mesas da Câ
mara e do Senado subscrevendo o Instru
mento legal. Nisso constitui a promulgação.
Tanto assim, que numerosas léls são pro
mulgadas através das dobras do Dlirlo do
Congresso Nacional por quem a lei autoriza
fazê-lo. E nem por isto perdem o seu valor
coercitivo. Se a Constituição, ou a Emenda
Constitucional, fôr promUlgaàa, sem as so
lenidades de costume, mas apenas com a
assinatura das duas Mesas, e portanto pelas
duas Mesas, COm publlcação no jornal ofi
cial, nada perderá em fOrça. obrigatórIa..
Mas a ConstitUição atribuindo expressa
mente essa série de atos em virtude da.
qual os oposltores querem ver caracter1sUcas
de Presidência do COngresllO Nacional está
é mostrando que foi exemplarmente minu
ciosa no alinhamento das atribuições que
ela quis conceder ao Presidente do Senado.
Portanto, quando essa nova ConstituIçáo que
tão discriminadamente distribui tarefas ao
Presidente da Câmara Alta deixou de fazer
referência. expressa, clara, meridiana, ao seu
titulo ao enunciar que a Mesa. do senado
cabia. dirigir os trabalhos da sessão conjunta.
da CAma.ra e Senado, é porque teve a in
dlscutfvel intenção de excluir da Presidência
do Congresso Nacional o Presidente do Se
nado, tanto mais quanto essa. regra, da Me
sa do Senado dirigir os referidos trabalhos
e VIce-Presidente da República presidir o
Senado aparece Inva.riàvelmente em tôdas as
Constituições anteriores, ressalvada a de
1934. Assim, pols, o que se reputou esqueci
mento, ou seja - omItir a Presidência do
Senado como cabendo ao Vice-Presidente da
República, tal como acontecia nas outras,
na atual Carta de 1967 a expressão nova
desvinculando um cargo do outro, surgiu
para romper a rotina e propositadamente.
Timbtou-se, por conseguinte, em afirmar o
contrário daqullo que todos achavam, até
entAo, coisa. certa: que nas palavras "sob
a dlreção àa. mesa dêste" (Senado) estava
subentendido o Presidente do Senado então
o próprio Vice-Presidente da Repúbllca. Por
isso, para que assIm não seja maIs, é que
a Carta em voga foi incisiva: o vice-Presl,
dente exercerá as funções de Presidente do
Congresso NaciOnal e não o Presidente da
Mesa do Senado, no qual querem ver hoje

uma espécie de "sujeito oculto" das cons
truções gramaticais transferIdo para a órbi
ta do Direito Público.

NAO HA ANTINOMIA

Aquêles que sustentam a tese de que não
há antinomia na Constituição de 1967 estão
certos. A lei foi clara, como se verificou
abundantemente.

Mas para os que entendem que há neces
sidade de reforma constitucional porque a
Lei Magna se apresenta contraditória, direi
que ai mesmo a via regimental será. a certa,
pois que os dois dispositivos, embora opostos
um ao outro, se acham inseridos na Consti
tuição: ou se fica com um ou se fica com
o outro ao se formular a reforma regimen
tal mas em qualquer caso a obediêncIa. ao
que está na Carta ficará patente. Se o texto
é obscuro. então o caminho que Indica a boa
hermenéutica é o da conciliação dos dlsposi~

tivos. Ainda ai não se teria. Inovado.

Acrescento, à. guisa de terminação. Note
se que a Constituição (art. 79, § 2.°) diz,
letra da lei. "o Vice-Presidente exercerá as
runções". Não disse "exercerá funções", sem
estar presente na frase o plural as. Isto 61g
nifiea que são tOOas as funções. Quando se
usar a expressão "exercerá funções" se pre
tende dizer que outras funções poderiam ser
desempenhadas por outrem. Mas ai a Cons
tituição é clara: são tôdas. Portanto, o que
se cometeu ao Presidente do senado praticar
conforme es arts. 47, 62, §§ 1.0, 2.°, 3.°, 4.° e
5.° e art. 153, § 2.0, não foram funções de
Presidente do CongresllO Nacional. Se viesse
na. lei a frase "exercerá funções" sem o as
então a questão poderia ser d1scutida.

Não chegarei ao exagêro de adot&r a opi
nião de Eugênio Pierre que escreveu que "o
Regimento Interno tem freqüentemente mais
influência que a própria Constituição" (Cláu
dio Pacheco - "Tra.tado das Constituições
Brasileiras", VoI. V, pág. 208, e "Precls de
Droit Constitutionnel", 1950). N~ pretendo
alinhar autores e doutrinadores, pois o pa.
recer já vai longe. E não me esquecerei ja
mais que o Congresso N&Cional que vai de
cidir o assunto se constitui de homens de bom
senso, embora, a maioria, fora da área onde
se agitam os intrincados principies juridicos.
Atenho-me sempre em ocasiões tais, às pa
lavras de Lafayette, cujas obras escritas na.
década de 70 do século passado, até hoje
constituem êxito de livraria. Dizia êle que
o DIreito é bom sensO. Entendo portanto,
que para &Clarar assunto pollticamente en
fumaçaào mister não se faz alterar as re
gras da Lei Maior, mas sim. e tão só, apro
var a proposta de alteração do Regimento
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Comum lançado em hora oportuna e sàbia
mente, pelo Lider ErnanI Satyro e seus se
guidores.

A exposlçM que acabo de fazer e a mo
desta argum.entaçl.o que exibi, em verdade,
nâo terIa ra2ão de ser se não fOsse o em
penho que sempre mantive de manifestar
A Mesa da Câmara dos Deputados e a esta,
tôdas as vézes que se me abre oportunidade,
o meu respeito e o meu aprêço.

ltste parecer, tal como está redigido. não
tem outro objetivo, pois deverIa situar-se
apenas na aprecIação da parte formal do
projeto e da sua ressonância no Regimento
Comum.

l!: que o provImento dado pelo Benado e
Camara dos Deputados em sessão conjuilta
ao recurso do Llder Ernlml Batyro interposto
contra o despacho do nobre Presidente do
senado que mandou arqulvar, por Inconsti
tucional o projeto em exame, marcou uma
posIção e pôs fim a controvérsia.

A etapa que vai seguir respigará tlo-só
que, por via obUqua, se assentou. Basta li.

leitura dos pareceres das Com1ssões de Cons
titUlçâo e Justiça da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal, e ambos seguidos pelo
Plenário, para se chegar a essa conclusão.

l!: êste o meu parecer: pela aprovaçll.o do
projeto.

BrasOla, 21 de junho de 1967. - Joeé Bo
n1fáclo, Relator.

IrI - VOTO DO 2.o-VICE-PRESIDENTE

Em decorrência da C!U'ta Constitucional
promulgada & 24 de janeiro de 1967, foi
apresentado projeto de resolução, com pro
pósito de adaptar o Regimento Comum às
inovações da Lei Maior.

l!:sse projeto com o escopo de regular ma
téria nova, inexistente na Lei Fundamental
anterior, procura, por seu turno, resolver a
controvérsia surgIda logo após seu advento,
acêrca da. Presidência do Congresso Nacio
nal.

De fato, a Carta de 24. de janeiro de 1967
parece haver crIado um conflito ao atrlbUlr,
etmultAneamente, ao Vlce·Presldente da Re
públ1ca e à Mesa do Senado Federal o exer
cício daquele cargo.

Senão vejamos.

Ao dlscipllnar, no capitulo do Poder Le
gislativo (art. 31. § 2.°), a questão, conferiu
expressamente, A Mesa do Senado a Presi
dência dos trabalhos legislativos, a saber,
"a Câmara. dos Deputados e o Senado. sob
a direção da Mesa dêste relUl1r-se-A.o em

sessll.o conjunta para: I - inaugurar a BeI
são legislativa; 11 - elaborar o Reg1mento
Comum; 111 - receber o compromÚlOO do
Presldente e do Vice-Presidente da Repú~

bl1ca; IV - deliberar sObre veto; V - aten
der aos dema1s casos previstos nesta Cons
tituição".

Ora, a Mesa do Senado é integrada por
Senadores, eleItos dentro seus pares. tendo
na cúpUla tun Presidente. O VIce-PresIdente
da República não é membro dela, como
ocorrla. sob a égIde das Cartas republicanas
e.nterlores, desde 1891. Estas concediam ao
Vice-Presidente da. Repúbllca a. direção das
sessões conjuntas do Congresso na qualida
de de Presidente do Senado, diveraamente
do que ocorre atualmente.

Mas, 108'0 a. seguir, no capitulo do Poder
Executivo, a novel Constituição, no art. 79,
§ 2.° reza, lu verbla: "O Vice-Presidente (da
República) exercerá. as funções de PresIden
te do Congresso Nacional tendo sbmente vo.
to de Qualidade, além de oatrlla atrib~
que lhe forem conferidas em le1 complemen
tar". Esta norma parece colIdir frontal
mente com a outra citada anterIonnente.

Agora o Vice-Presidente da Repúbllca. nlo
é mais Preaidente do Senado, como antes,
quando sem embargo de pertencer ao Poder
Executivo, era constituciona.lmente coDSlde
rado membro da Mesa. do Senado, cuja di
reção detinha.

Assim, a. despeito de a controvérsia haver
suscitado o contraste, aparentemente in
concUlável, a superveniência do projeto de
resoluçl.o, propondo alterar o Regtmento Co
mum, nâo fêz senão trazer lenha para. a
fogueira, avivando ainda mais a. malalnada
querela. Os autores do projeto 1maginararn
resolver [) problema, através do expediente
de atrIbuir nêle, expressamente, & dtreçAo
dos trabalhos das reuniões conjuntas do
Congresso, ao VI~-Presldente da República..

Em tôrno da controvérsia, desde logo,
sponte saa ou por convocação de terceiros,
man1testaram~se inúmeros juristas e parla~

menta.res, em alentad08 pareceres e estudos,
além de subStanci080s pronunc1amentOB, bUlI.
cando todos espancar as dúvidas ex1atentes,
face a alegada dubIedade dos textOB, espe
cialmente com relaçA.o à figura. nova do Pre
sidente do Congresso Nacional. com carac
ter1stlcas próprias, fortemente g\zadas.

O debate foi travado, dentro e fora do
Parlamento, em tênnos emocionaIs e nega
tivos, derivando, lnclus.lve, para as relevan
tes pecUl1arlda.des das persona11da.des d1re·
tamente envolvidas. Ora, tanto o Presidente
efetivo do Senado, como o atual Vlce-Pre-
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II1dente da República, ambos de grande con
ceito no Congresso, com Invejáveis fôlhas de
serviços prestados ao Pals, têm tôdas as qua·
Ilficaçéies para o perfeito exercido da Presl·
dêncIa em d1sputa.

As duas facções em choque invocaram pon
deráveis e respeitáveis argumentos, perqui
nndo os textos constitucionais, dissecando
minuciosamente a. doutrina, juntando cada
uma às ditas razões últimas, através das
quais teria sldo apresentada a verdadeira
81gnIflcação e inteligência das regras em
contraste, que, obviamente, estava. do seu
lado.

se dúvidas existiam, imposs1veis de acla
rar por meio de interpretação, não nos pa
rece razoável suprimir a incerteza por via
Indireta, como se pretende pelo projeto em
pauta. O caminho nAo é êste. A via esco
lhida é Imprópria..

O atuaI Presldente do Senado confron·
tou, em defesa das atrtbulções de cargo que
ocupa, diversos cUspositlvos da. própria Car
ta., que parecem confirmar sua. tese. Arri
mou-se em argumentos frrespondtveis que,
1n1ludlvelmente, podem levar ao reconhe
cimento da legitimidade de caber à Mesa
do Senado a cUreção dos trabalhos do pro
cesso legislativo, ficando as demais funções
da. Presidência do Congresso para o Vlce
PreII1dente da Repúbllca.

Não concordamos com a solução proposta
pelo projeto, in easu. Não se trata de
questão pomica, de 1nterêsse partldlf.rlo ou
de conveniência pessoal. O que está em
jOgo é a própria Instituição e o regime.
Não pode nem deve ser tolerada a Revisão
Constitucional - que é o que está sendo
objetivado no projeto - através da refor
ma do Regimento Comum.

Diante das nonnas constitucionais que
impõem aprovação de proposições atê pelo
5Im.ples decurso do tempo sem embargo de
reconhecer todos os mérttos na personali
dade do atual Vice-Presidente da República,
nlo deve o Poder Legislativo !lear ao ar
bitr10 dos eventua.18 ocupantes dêsse cargo.
Por intermédio dos inúmeros expedientes di
latórios, que todos conhecemos, poderão vin
gar rebultados não desejados pelo Congres
so. Comprometido ficaria desta maneira, o
Congresso com a. decllião afinal referendada,
por se haverem escoado, sem manifestação
definitiva, os prazos constitucionais.

Destarte. não nos resta outro caminho
senão votarmos contra o Projeto, relativa
mente à Presidência do Congresso Nacional,
por entendermos, no particular, que êle bus
ca, essencialmente, obviar, por meio Impro-

prio, uma questão que exigiria Emenda to
Constituição.

No tocante às demais disposições, nosso
voto é favorável pois, merecem ser apro
vadas.

Brasllia, 28 de junho de 1967. - GetúlJo
Moura.

IV - PARECER DA MESA

A Mesa, na. reunião de hoje, presentes os
Senhores Baptista RamOlJ, Presidente - Jo
sé Bonifáeio. 1.0 Vice-Presidente (Relator)
- Getúlio Moura, 2.0 Vice-Presidente 
Henrique de La. Rocque, l.o-Secretárlo 
Aroldo Carvalho, 3.0 -Secreté.rlo e Ar)' Al
cântara. 4.0 -Secretárlo, apreciando o Proje
to de Resolução CN-1I67 que adapta
o Regimento Comum às dJBpos1ções da
Constituição de 1967, resolveu aprovar o pa
recer do Relator, favorável à proposição. com
o voto em separado do Sr. 2.° Vice-Presi
dente contra o projeto, relativamente à Pre
sidência do Congresso Nacional.

Sa.la das Reuniões, 28 de junho de 1967.
- Baptista Ramos, Presidente. - José JIG.
nifácio. 1.0 Vlce~Presldente, Relator. - Ge.
tú1Jo Moura, 2.° Vice-Presidente. - Henri.
que de La Rocque, l.°-Secretário - Aroldo
Carvalho. 3.o·Secretárlo - Ar')' Alcântara,
4.o-Secretárlo.

PARECER
N." 8, de 1967 (CN)

Da ComiBsio Diretora do Senado só
bre " Projeto de Resolu9áo do Con
çesso NaelOll&1 n." 1. de 1967 (CN), que
ada.pta & ReriJnento COmum às disposi
ções da. Constitwlli& de 1967.

Relator do vencido: Senador Gilberto Ma
rinho.

Preliminarmente, entendemos que, embo
ra nos caiba, COmo atribuição especifica.,
apreciar o Projeto apenas Quanto ao mért
to, não podemos deixar de reaf1nnar a
nossa poslção contrária ao art. 2.° e ao pa
rágrafo único do art. 3.°, allcerçada em pro
nunciamento de acatados jurisconsultos.

Pontes de Miranda. em seu parecer, afir
ma, concluslvamente, que, nas tunoões le~..
laUvas não cabe ao Vice-Presidente da. R,e.
pública a Presidência do Conçesso Nacio
nal. Assevera Que essa Presidência compe.
te, nos rermOll da. CODllt.itufção, ao Presiden
te do Senado Federal:

"Tem o Presidente do Senado Federal
as seguintes atribuições:
a.) presidir a Inauguração da Sessão Le

gislattva (art. 31, § 2.°, I), verbis, "sob
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a direçAo da Mesa dl!ste", Isto é, do Se
nado Federal;

b) pres.ldir a sessão em Que se elabora
o Reg1mento Comum (art. 31, I 2.°, In,
verbb, "sob a direção da Mesa déBte",
ato é, do Senado Federal;

c) receber o compromisso do Prealdente
da República a comunicação dos motivos
do veto parclaJ ou total, a Qualquer pro~

jeto (art. 62, § 1.°);

e) eonvocar as duas C&maras para, em
sessão conjunta, conhecerem e delibera
rem do veto (art. 62, § 3,0);

f) promulgar os projetos cuja promul
gação nio foi feita, no prazo (artigo 62,
§ 4.°), pelo Presidente da República;

1') promUlgar os atos legislativos da
competência exclusiva do Congresso Na
cional (art. 62, § á.o e 47);

h) convocar o Congresso Nactonal, .se
não está em reunião, para conhecer e
deltberar sõbre o estado de sitio <art. lS3,
§ 2.°);

1) presidir as sessões em que caiba, ao
COngresso deliberar e, g, arts. 47, 51
e 53)."

Paulino .Jacques preceitua: "A pretexto de
modificar o Regimento Comum, nos têrmos
acima. enunciados, (> que realmente se coll
ma é a alteração da "Lei Magna" por pro
cesso não admitido, verdadeiramente extra
vagante, se não herético, porque os prIncl
pios da eidétlca e da dogmática constitucio-
nal clamam contra êle". .

Loureiro .Junior lembra o JIili: Mlller, em
cltaçAo de Rui, Quando, nas suas "Lectu
res" sóbre a Constituição americana, se re
fer1a ir. atrlbuiçAo do Vice-Presidente da. Re
pllbllca. como .sendo apenas de "mera dig
nidade e respe1tabllldade", e acrescenta:
"Tais a.trlbUlçõe8 são, atuabnente, denomi
nada.! pelo preclaro Pontes de MIranda co
mo "funções meramente protocolares ou
cerimoniais".

E conclui: lnadm!ssfvel o propósito de su
plantar díspoaltIvos constitucionais mediante
s1mples refonnas de Regimento Interno,
efetlV8.das através da Resolução do Con
gresso Nacional."

MIguel Reale assinala que: "A solução
constante do Projeto de Resolução que v1sa
modi1'Ic801'' o Regfmento Comum do Con
greSSO NacJonal, congregando 05 dois arti
gos aqui examinados, a fim de outorgar ao
V1ce-Presidente da República a "presidência"

das sessões e à Mesa do Senado a. sua dire
ção, não resiste à maJs perfunctória análi
se, a. começar pelo exame 8.OIJ UJ)eCt08 lITa·
matieata até a.s razoes lóglcaa e teleológlC8ll
pOlftlcas das duas normlU! constituc1onA1B,
aparentemente em cont11to,"

Continuando, d1z: "Quando o Conçeuo
Nactonal se reúne para exercer funçõea de
ordem normativa, Quer apreciando vetos do
Executivo, Quer emanando atos normativos
próprios, fá~lo sob a Pre&ldênc1a da Mesa do
Senado."

E a segu.1r: "EvIdenciando Que llll Presiden
te do Senado cabe & ilireção do Congresso
Nacional, quando em reunião para tarefas
legislativas, a pretendida &lteração do RegI
mento Comum 1mporta, lnllucUvelmente, de
legação de poder eivada de 1neonstltuclona
lidade manifesta."

.Josaphat Marinho emJna: "Compete ao
Presidente do senado, como a. !tsura. central
da. Mesa dêste, a direção das seBB6es OOD
juntas constitucionalmente enumeradas ou
previstas."

E a11rma, citando o art. 31, I 2.°, da Cons
tituição: "Por êsse preceJto, explicito e euu
met'atlvo, tôdas as sessões conjuntas das
duas Casas do CongreSSO Naciona.l., prevista
na. ConstituIção, realizam-se sob ti. CUreçAo
da. Mesa do Benado. Vale dizer: tódas as
reumões convocadas para Que o ConllTesao
Nacional exerça sua. oompetêncJa conltltu.
cJonaJ, de natureza .lur!d1ca ou polftlca, 810
preSlClJdas pela Mesa do Benado, n08 preci
sos e excludentes tênnos da ConstltUlÇIo:'

E observa: "Pouco importa Que a enume
ração dos casos de reunifio do CODgre!l$O,
reservadOB à. direção do Presidente do se
nado, envolva as principais seas6es con
juntas... "

Antõnlo Balblno doutrina: "A integraçlo
da Mesa do Benlldo, lIeID q11&lqucr reserva,
relltriçáo ou. condidonamento, como 61"160
dirigente das duas Casas conjuntamente
reunidas, aí está como um conceito de na.
tureza constitucional, que surgindo como um
ato de competência do senado, nlo pode fI
car subord1n&do a modiflcaç/5es expressas no
Regimento Comum."

Frederico Marquei, analisando o art. 79.
§ 2.0, da ConstitUIção, comenta: "pósto o
preceito tran.scr1to (art. 79, I 2,O) em con
fronto com o do art. 31, I 2.°, o Que se ve
rifica é o segulnte: a PresidêncIa do Con
gresso, no caso, tem mais aspecto honor1t1
co Que o de efetivo exerclclo da dtreçlo das
casas do Legislativo, Tal como o Presiden
te da Repúbllca, na França. da Const1tulç1o
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parlamentarista. de 1946, pode-se dizer que,
entre nós, o V1ce~Presldente da República é
o Presidente do Congresso Nacional, "au
polnt de vue de Ia représentation et du cé
rémonial", enquanto que "la tace de gou
verner" (id est, a de realmente presidir ao
Congresso), cabe à Mesa do Senado e seu
Presidente (ot. D. W. S. lJ.dderdade, op.
cit., págs. 57 e 58)."

Prossegue Frederico Marques: "Predomi
nantemente honorifica, na vigente Constl
tltuição, é, assim, a Presidência do Con
gresso atribu1da. ao Vice-Presidente da Re
públlca, à semelhança. do que ocorre com os
Chefes de Estado (Presidente da. República
ou Monarcas) nos Estll.dos de Governos Par
lamentaristas."

E adiante: "O Vice-Presidente é Presidente
do Congresso Nacional; mas nessa qualida
de, não preside as sessões conjuntas do
Congresso arroladas no art. 31, ~ 2.°, porque
não integra a. Mesa do Senado, nem tem
competência. para. as funções mencionadas
no art. 62, por não ser Presidente do Sena
do.

Só funções e a.tlvldades residuais a. êle
cabem, pouco importando que sejam redu
zidas ou mfnimas, iD8ignlficantes e sem
relêvo, pois nada há de anormal em que a
Constltuiçl1o criasse uma. Presidência do Con
gresso mais honorífica. que atuante, em que a
pessoa lnvesUda. no cargo venha. a ter, prln
clpalmente, o papel de representante do Ór
gão. Se em relação a Reis, Rainhas e Presi
dentes Isso a.contece, noS sistemas parla
mentaristas, nada há que Impeça tratamen
to semelhante ao Vice-Presidente da Re
púb11ca, quando alçado à posição de Pres\.
dente do Congresso NacIonal, na forma pre
vista. pelo art. '19, § 2.°, da. Constituição
atua.1."

Pontes de Miranda lembra. ainda: "H~

je, não mais se há de fala.r de vontade do
legislador e da vontll.de da lei. A leI é o Que
se pubUcou:'

Cont!nua: "A Presjdêncla. do Congresso
Nacional pelo Vice-Presidente da. República,
que é eleito &IlÓlll registro conjunto seria
"gra.varnento sério da. depreciação do Con
gresso NacIonal. Mas não há por onde se
chegar a. tal conclusão com os textos dos
artigos 31, ~ 2.°, 47, 52, 62, n 1.0, 2.°, 4.° e
5.°; e 153, , 2.""

No mesmo sentido man1festaram-se os emJ
nentea professOres Alfredo Buzaid, Gondim
Neto, Canuto Mendes de Almeida. e outros
eminentes· juristas.

J:sses foram os fundamentos que nos le
varam, na oportun1d~e, ao entendimento

quanto à impossibilidade constitucional de
prevalecerem o m. 2.° e o parágrafo único
do art. 3.° do Projeto.

Quanto aos demais artigos, data venta. não
d1sc1plinam convenientemente o funciona
mento das sessões conjuntas, além de que
se ocupam apenas de algumas das maté
rias que deveria.m ser reguladas.

Na reallda.de, não cuidou o Projeto de
adapta.r todo o Regimento Comum às dis
posições da. Constituição, mas sômente de
alguma.s mod1!lcaçõcs.

Llmttou·se a cinco Itens: COmissões de In
Quérito, propostas de emenda. à. Constitui
ção, comissões especla.1s para. delegação de
leIs, apreciação de decretos com fOrça de
leis, tramitação do projeto de Orçamento.

Diversas outras med1da.s Importantes e,
até, substanc1als pa.ra o funcionamento das
Casas em conjunto, deIxaram de ser consl
derada.s.

Assim, mister se faz uma adaptação am
pla, Que atinja por inteiro o Regimento Co
mum, recompondo-o e o re!onnuIando, a co
meçar pelo objeto, convocação e direção
dos trabalhos; a. ordem dos trabalhos, no
que se relaciona com a. sessão de instalação
do Congresso; a. posse do Presidente e do
Vice-Presidente da. República; as delibe
rações sôbre veto e SÓbre Regimento Co
mum.

Da mesma forma, a.s votações merecem al
guma.s novas disPOSições regimentais assim
como o dlsclpllnamento da.s sessões solenes.
As Comissões Mistas, o seu funcionamento,
as Comissões de Inquérito, a preceituaçio
sôbre a. a.çoo f1scalizadorll. do Congresso têm
de sofrer modit1ca.ç6es e !novações, no Regi
mento Comum, em face do que dls~ a
Constituição de 1967. Atingidos devem ser
também 00 Capítulos referentes aos proje
tos de lei em tramitaçâo conjunta., ou em
revisão, o Projeto de Orçamento, a delibe
ração sôl>re o veto, e a.s própria.s dispost
ções gerais do Regimento Comum.

Assim entendendo, acolhemos a.s sugestões
do eminente Senador Nogueira da Gama e
de outros !lustres colegas traduzidas em
um substitutivo que visa a reallzar a re
formulação total do Regimento CoDlum e
através do qual se oferece à cons1dera.ção dos
Senhores Congressistas o fruto de experl.ên
eia. haurida. pela Mesa na direção dos tra
balhos das sessões conjuntas, nâo só na. fa
se anterior a 1964, como nos três últimos
anos e atendendo às Inovações que a.o pro
cesso legl:;latlvo trouxe a. nova Carta..

Dividido em título, capitules e seções, o
substitutivo compreende todo o trabalho a
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ser reallzado em conjunto pelas duas Casas,
numa Sntegral adaptação do Regimento Co
mum. às disposições constitucionais vigen
tes, como se verá da seguinte enumeração
dOIS tl83lUlta8 tratados:

I - quanto ao objeto, convoc~ão e
dlreçlo das sessóeJI conjuntas:

a) as sesroes relacionadas com
o trabalho legiBlativo;

b) as sessões não relacionadas
com o trabalho legislativo;

11 - quanto à ordem dos trabalhos:

a) nas sessões conjuntas em
geral;

b) nas sessões de Instalação do
Congresso Nacional;

c) nas sessões de eleição do
Presidente e do Vice-Presi
dente da República;

d) nas sessÕeS de posse do Pre
sidente e do Vice-Presidente
da República;

e) nas sessões em que compare
ça o Presidente da Repú
blica;

f) nas se&SÕes para deliberar
sôbre matéria leg1s1ativa;

g) nas sessões para del1berar
SÔbre o Regimento Comum.

O Substitutivo apresentado pela' Mesa do
Senado Federal compreende, em 129 artigos,
todo o Regimento Comum. Determina ex
pressamente na sua seção lI:

"SECA0 II

Das Sessões não Relacionada. com o
Trabalho Legislativo

Art. 11 - Em todos os casos não especi~

ficados no art. 31, § 2.°, da Constituição, em
que as duas cAmaras realizem sessões con
juntas mediante entendimento entre as res
pectivas Mesas, Inclusive aquelas que se des
tlnarem a homenagear Chefes de Estado
estrangeiros e à prática de atos comemora
tivos, exercerá a Presidência o V1ce-Presiden
te da República, assistido pelos Secretários do
Senado e da CAmara dos Deputados, que
convocar.

Ari. LZ - Nas sessões a que se refere o
artlgo anterior, se ocorrerem votações, o
Vice-Presidente da RepúbUca nelas terá
apenas voto de qual1dade.

Art. 13 - Na ausência do Vice-Presidente
da República, a sua substituição se fará na

forma prevista. para a do Presidente do Se·
nado."

O Senador Dina.rte Mariz, 1.Q-Secretário,
foi vencldo, apresentando o Begwntc voto
em separado;

" Projeto de resolução subscrito por sena~

dores e Deputados e com a ementa "Adapta
o Regimento Comum às disposições da Cons
tttUlç§.o de 24 de janeiro de 1967" foi l1do
na sessAo conjunta do Congresso Nacional
em 12 de abril de 1967. Na mesma sessão
ordenou o Senhor Presidente que êsse projeto
fOsse à publicação e, na sessão seguinte, leu,
o Senhor Presidente, despacho determinan
do o arquivamento do projeto porque o con
siderou flagrantemente inconstitucional. Ter
minada a leitura, o Senhor Deputado Ernant
Satiro interpôs imediato recurso do despa
cho para o Plenário, o que foi deferido, sendo
ordenado que sObre o assunto se ouvissem as
Comissões de Constituição e Jwtlça da Co.
mara dos Deputados e do Senado Federal.

Cada uma das Comissões emitiu parecer,
que não alcançou a unanunidade, recomen·
dando as respectivas maiorias o provimento
do recur60. Os pareceres mereceram ~
lhida do Plenário que, por 227 votos contra
133, deliberou o prosseguimento do curso do
projeto cUja tramitação fôra lnterromp1d&
pelo despacho do Senhor Presidente do se
nado.

Provido o recurso, o Senhor Presidente do
Senado ordenou que o projeto fOsse encami
nhado à ComissAo Diretora do Senado, na
conformidade do disposto no art. 51, I 1.°,
do Regimento Comum e, em data de 14 de
junho corrente, incumbiu-me de relatá·lo.

Contém o Projeto de Resolução do Con
gresso Nacional 0.° 1, de 1967, 12 artigos,
dos quais os três primeiros versam sObre a
reunião conjunta do Senado e da Câmara
dos Deputados, sôbre a presidência da mesma
reunião e SÔbre o procedimento a ser ado
tado para o caso de vaga do cargo de Vice~

Presidente da Repúbl1ca, para as hipóteses
de impedimento ou falta dêste e para o de
substituição dos membros da Mesa na funçAo
a esta reservada de dirigir 05 trabalhos das
sessões do Congresso Nacional.

Nos demais artigos do projeto, cogtta-se de
disciplinar a criaçâa e o funcionamento
de Comissão de Inquérito composta de mem
bros das Casas do Congresso Nacional, de
ordenar a tramitaçáo de propostas de emenda
à ConstitUição formulados por membros da
cAmara dos Deputados ou do Senado FeI1eraJ.
ou procedentes de Assembléias Legislativas
dos Estados, de dispor acêrca do andamento
de projetos de lei referidos no art. 54. da
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Constituição, de estabelecer normas sóbre
elaboração de lei delegada, sõbre projeto de
resolução delegando ao Presidente da Repú
bIica a elaboração de lei sóbre decreto com
fôrça de lei, sôbre diStribUiÇão de IJrazo para
pronunciamento das CaSll.3do Congresso Na
cional Quanto ll. proposta do orçamento e
sóbre revogação do disposto no art. 23 vigente
a propósito do processo de votação de Pre
sidente e de Vice-PreSidente da Repúbltca.

Ta! tal o interêsse despertado pela solução
do problema de saber a Quem compete a pre
sidência do Congresso Nacional Que, desde
Quando se ofereceu o Projeto de Resoiução
n.o 1, tôdas as atenções se concentram nos
dispositivos dos arts. 1.0 e 3.°, ficando rele
gados para plano Inferior os demais dispo
Sitivos, os quals, tanto quanto os primeiros,
têm por objetivo o que vem enunciando na
emenda, isto é, a adaptação do Regimento
Comum às disposições da Constituição de
24, de janeiro de 196'1.

No prilneiro despacho do Senhor Presidente
do Senado, nos vários pareceres emitidos,
Quer dentro do Congresso Nacional, quer fora
do mesmo, nos dIscursos proferldos, nas ques
tões de ordem suscitadas, a tônica predomi
nante foi sempre a de saber se os três pri
meiros dlsposttivos do projeto eram, ou não,
constitucionais.

Cumpre que ~e dê merecido relevo acei
tando o trabalho do Relator - Senhor Se
nador Petr6nio Portela. Pela expressiva
maioria de sete votos em dez, a Comissão
de Constituição e Justiça do Senado apro
vou, entre outras, esta conclusão do parecer
de seu Relator:

"O Vice·Presidente da República presidi
rá. aos trabalhos da Mesa. com voto de qua
lidade",

sendo que a direção dos trabalhos do Con·
gresso Nacional caberá. ll. Mesa do Senado
Federal, constituida de todos os membros.

Em votação nominal, a maioria do Se·
nado e a maioria da Câmara exprimiram
sua concordância com os pareceres das Co
missões de Constltllição e Justiça de uma
e de outra Casa do Congresso, fIcando assim
bem ciaro que se reconhecia, mediante pro
Vimento do recurso, a constitucionalidade do
projeto de resolução que, no entender do
Senhor Presidente do senado, devia ser ar
quivado por inconstituclonal.

Já. agora, portanto assentado está. Que na
conformidade do deliberado pelos Congres·
slstas a exata interpretação da ConstítUlçAo

de 24 de janeiro de 1967 reconhece caber
ao Vice·Presidente da República a presidên
cia de tõdas as sessões conjuntas da Câma
ra dos Deputados e do Senado. Dêste modo,
a proposta de reforma do Reg1mento Co
mum não tem por objetivo alterar Qualquer
dispositivo constitucional. Dêste modo, a
proposta de reforma do Regimento Comum
apenas insere no Reg1rnento principio cons
tante do diploma constitucional vigente, As~

sim sendo, não é a Constituição que fica
sujeita a lnterpretações modüicativas de seu
texto e sim é o Regimento Comwn que se
pretende adaptar aos dispositivos constitu
cionais.

Por essas razões e, considerando que os
demais dispositivos do projeto têm o alcance
pretendido na ementa, pelas demais raz6es
do referido parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça. do Senado, opinamos no
sentido de que o Projeto de Resolução do
Congresso Nacional D,o I, de 1967, merece
ser aprovado, - DJuam Mariz.

-lU - Quanto às dicussôes e vo
tações;

IV - quanto às Comissões Mistas:
a) espécies e criação;
b) funcionamento,

V - quanro à elaooração Jerfsla~

tiva:

aJ elaboração legislativa em
conjunto:

... 1 - projetos de emen
da & Constitui
çAo;

a.2 - projetos de lei de
ln1c1atlva do Pre·
sldente da ~lJú

blica para apre~

c1ação em con
junto;

..,3 - veto presidencial;

b) elaboração 1egislaUva fel.
ta separadamente pelas
duas Casas:

b.l - projetas de lei em
revisão;

b,2 - orçamento.

VI - quanto à dt;l~ra.ç.io lerilJla·
tiv..:

a) d1s~ções gerais;

b) delegação legislativa ao
Presidente da RepúbUca;
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c) delegação legislativa In
terna:

c.l - delegação legis1a
tiva à Comissão
Mista.;

c ,2 - delegação legisla
tiva em cada Casa.

VII - quanto à ação fiscalizadora
do Congresso Nacional:

a) pronunciamento do Con
gresso sObre decretos com
fOrça de lei;

b) pronunciamento do Con
gresso sObre contratos
Impugnados pelo Tribu
nal de Contas;

c) Comissões de Inquérito
do Congresso Nacional.

VIU - Llderanç1l3.

IX - Publicações referentes ao
Conrresso Nacional.

X - Disposições Gerais e Tran
sitórias.

Conclulmos, pois, oferecendo, devidamen
te justificado neste parecer, substitutivo in
tegral ao Projeto, para nêle compreender,
por inteiro, o Regimento Comum. - Cal2lUo
Nogueira da Gama, l." Vice-Presidente 
Gilberto Marinbo, Relator, 2." Vice-Presi
dente - Dinarte Mariz, l.°-secretárlo, ven
cido - Victomo Freire, 2.o-secretário 
Edmundo Levl. 3."-Secretário - Cattete Pi
nbeko. 4."-Secretário - Guldo Mondlm,2.0
Suplente - Sebasttão Al'cher, 3.0 -Suplente
- Raul Glubertl, ".o-Suplente:'

Diversos e eruditos pronunciamentos foram
feitos, no Congresso Nacional, durante 11. tra
mitação do Projeto de Resoluçáo n." 1167
(CN),

Sendo lmpossivel a. transcnçáo na integra
de todos os d1scursos então proferidos, re
metemos o leitor aos Diários do Congresso
que os publicaram, fornecendo o

mSTóBICO DA RESOLUÇAO

DO CONGRESSO NACIONAL N,- 1/61

,- PROJETO DE RESOLUÇAO N." 1/67 
"Adapta. o Regimento Comum às dispo
sições da Constituição de 24-1·67."

DCN - Coajo - 12-'-61 - pág, 602

- Despacho do Presidente Moura. Andrade e
Recurso do Deputado Ema.Dl SaUro

DCN - COQj. - 13-4-61 - pie, 610

- PARECER PARA ESTUDO, publicado
com autorização do Sr. Presidente da CCJ.

Relator: Seno Petrônlo Portella

Diante do exposto, cabe concluIr:

3) o despacho presidencial não tem fun
damento na leI.

b) a Mesa do Senado, constltuIda de to
dos os seus membros, integr&, devera.
dirigir os trabalhos do Congresso, na.
forma que determlnar o RegUnentD
Comum (art. 31, § 1.°, n." IH>;

c) o Vice-Presidente da República pre
sidirá aos trabalhos da. Me58., com o
voto de quaIldade.

Caberá ao Plenário fazer cumprir a com
titulção através do Reglmenro Comum.

:e:ste é o parecer.
DCN - n - 4-5-61 - páe, 836139

Rep. DCN - fi -13-5-61- p~. 936/19

- PARECER N.o 4/67 (CN) - Da CCJ do
Senado

Relator: Seno PetrÕnlo Portella
DCN - Coajo - ]7-5-67 - pál'. 633

- Voto em separado do Seno Antônio Balbl
no, no Recurso Interposto contra. despa
cho do Presidente do Senado que ma.n
dou arquivar o Projeto de ResoluçAo nú
mero 1/67, do CongrellSO Nacional.
DCN - Conj. - 17-5-67 - pác. 636

- Declaração de voto do 8en. Josaphat Ma..
rinho
DCN - Coajo - 11-5-67 - páJ. MO

- PARECER N.o 5/67 (Cm - Da CCJ da
Câmara. sôbre o recurso ao P1enár1o do
despacho do Sr. Presidente do Benado
Federal que mandou arquivar o Projeto
de Resolução n." 1167, do Congresso Na~

ciona!.
DCN - Conj. - 17-5-67 - pác. 641

- Voto do Dep. PedrollO Horta.
DCN - Conj. - 17-5-61 - pág. Ma

- Voto em separado do Dep. Paulo Campos
DCN - Coaj. - 17-5-67 - pár. 60

- Fundamentação de voto - Rubem No
guelra
DCN - Coajo - 17-5-61 - pár. eM

- DISCUSBAO, em turno único, do recurso
do Sr. Dep. Eman1 Sátiro, do despacho
que determinou o arquivamento, por in
constitucionalidade, do Projeto de Res0
lução do Congresso NacIonal n.o 1167 
João Borges (questão de ordem) , .. , Er
nanJ. Sátiro (sôbre Ilo questão de ordem)
. '" O Sr. Prestdente (Moura. Andrade)
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- '" questão de ordem ... e, pois, pro
cedente. Os Srs. Congressistas me des
culparão, mas não tendo havido nenhuma.
del1beração de dIspensa de InterstícIo, a.
esta. Presldência. não cabe outra atitude
senão a de retirar a matéria da Ordem
do Dia, para voltar na próxima quinta
feira, e declarar encerrada a sessão.
DCN - Conj. - 17-5-67 - pá,. 657

- PROJETO

Despacho do Presidente do senado

Recurso do Sr. Emani Sátiro

Parecer da CCJ SÕbre o Recurso ao Ple
nário.

Relator: José Meira

Em conclusão:

1) o Sr. Presidente do Senado carecia de
podêres para mandar arquivar o Pro~

jeto de Resolução 1167, em face do
art, 5.° e do Regimento Comum;

2) o projeto é constitucional e JurIdica
mente perfeito. Sou de parecer. por
tanto, que o recurso Interposto deve
ser recebido e julgado procedente pe
lo plenário do Congresso Nacional.

DCN - I - 19-5·67 - pág. 2.f36/Z.447

- Questão de ordem do 8r. Clemens Sam
paio: ... o Presidente que proferiu o
despacho que deu motivo ao recurso, no
nosso entender, não poderá presidir a
sessão.
Resposta do Sr. Presidente (MoU1'& An
drade) .. ' S. Elr:a. não pode cometer o
grave equivoco de confundir interêsse
pessoal com dever de função. !: por de
ver de função que presido esta sessão.

DCN - CODJ. - ZS-5-61 - pá,. MiO

- DI8CUSSAO, em turno único, do Re
curso do Sr. Deputado ErnanI Sátiro 
Josaphat Marinho '" Petrônio Portella
(pronuncia discurso que, entregue à re
visão do orador, será publ1cado depois).
DCN - ConJ. - 25-5-67 - pág. 583

- DISCUSSAO. em turno único, do Re
curso .... Paulo Campos "', Leon Pe
res ... , Fel1clano FIgueiredo.

DCN - Conj. - 31-5-6'% - pá,. 592

- Chagas RodrIgues (questão de ordem)
... , Jairo Brun ... , Adolpho OUvelra
(questão de ordem) ... , José Meira.

DCN - Conj. - 2-6-67 - pág. 602/609

- DISCUSSAO, em turno único, do Re
curso ... (contlnuaçio): Lurtz Sablé. ... ,
Pires SabóIa .... Joel Ferreira.
DCN - Conj. - 2-6-67 - Pá&". 611/616

- DISCUSSAO. em turno único, do Re
curso (continuação) - Amaral Neto ... ,
BrIto Velho, Daniel Kr1eger.

Requerimento do Sr. ErnanI Sátiro e ou
tros.... requeremos o encerramento da
discussão do recurso Interposto contra. o
despacho que determinou o arquivamento
do Proj. de Resolução do Congresso Na
cional n.O 1167.

João Hercullno (para encaminhar a. vo
tação), Raul Brunlnl (para encaminhar &

votaçio), Daniel Krieger •.. , Luiz Garcia.
(encaminhamento de votação), Ruy San
tos (encaminhamento de votação), Joel
Ferreira (encaminhamento de votação),
Jairo Brun (encaminhamento de vota
ção). Geraldo Freire (encaminhamento
de votação), Ernanl Sá.trlro (encam1nba
menta de votação), Mário Covas (enca
minhamento de votação).

VOTAÇAO DO REQUERIMENTO DE
ENCERRAMENTO DA DISCUSSAO:

Aprovado. Mário Covas solicita verifIca
ção de votação:

127 sim e 54 não. Total: 181 votos, Nâo
há número.

DCN - Conj. - '1-6-67 - Pá&', 619

- Moura Andrade (para. expl1cação pessoal)
. .. Geraldo Freire (como Lider) ...

- DISCUSSAO, em turno único, do Re
curso (continuação)

RequeriInento de encerramento de dis
cussão; aprovado. Em conseqüência, está.
encerrada & discussil.o.

VCYrAÇAO do Recurso do nev. Ernanl
Sátiro - FeUctano Figueiredo (encami
nhar votação) Paulo Campos (para. uma
declaração) Aprovado.

Mário Covas - requer verificação de vo
taçáo. por blUlcadas. 1t lido Reqto. do Sr.
Gastone Righi ... autorizar a votação
secreta; O Sr. Presidente: ... não po
dendo por êste motivo. submeter à vo
tação o reqto. O Sr. Mário Covas: ....
seja feita votação norn1na1. O Sr. Pre&f
dente: Defiro o reqto. do Sr. Dep. Mário
Covas.

Resultado: votaram IIIJ11. 227 senhores
Congressistas; 133 votaram 010: houve
uma abstençáo.

O Recurso foi provido e, em conseqüên
cia., o Projeto de Resolução teré. o enca
mInhamento regimental.

DCN - Conj. - 8-6-67 - pág. 6lIO
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DECLARAÇOES DE VOTO.

- PARECER N.o 7/67 (CN) - Da. Mesa da
Cl\mara. Relator: Dep. José Bonifácio
- favorável, com o voto em separado do
Sr. 2.0 -Vice-Presldente contra o projeto,
relativamente à Presidência do Congres·
so Nacional.

PARECER N.O 8/67 (CN) - Da. Comls·
são Diretora. do senado.

Relator do vencido: seno Gilberto Ma.r1
nho - substitutivo Integral.

Voto em separado

Relator: Ben. Dinarte Mariz

DCN - II - 1-7-67 - pá&,. 1.5101/1.522

- DISCUSSAO, em turno único, sObre o
projeto e o substitutivo: Lurtz Ba.biá
(questão de ordem) ... os congress1.stas
não receberam os avulsos do projeto. O
Sr, Presidente: ... a questão de ordem
levantada é acolhIda. A sessão vai ser
encerrada.

DCN - Conj. - 3-S-67 - pic. 68G

- DISCUSSAO, em turno Unico - são li
das 3 emendas apresentadas pelo Sr. seno
Bezerra Neto.

DJscussão: Lurtz Ba.biá (pela ordem), Ber
nardo Cabral (questão de ordem), Lurtz
Sablá ... , João Menezes.

DCN - CoDj. - 4-8-67 - pil. 692

- DISCUSSAO, em turno único - Encer
rada.. Tendo sido apresentadas três
emendll.S ao projeto de resolução em
pauta, vão elas às duas Mesas, do Benado
e da Cl\mara, para sObre elas se manifes
tarem.

DCN - COnJ. - 8-8-61 - JJi&'. 698
- li: lido ot1c1o do sr. sen. Bezerra Neto,

autor de três emendas, solicitando reti
rada das mesmas.

DCN - 11 - 9-8-61 - PiI. I.MS
- li: lida comunicação do Sr. Ben. Bezerra

Neto solicitando retirada das emendas de
sua autoria.

O sr. Pres1dente: - A PresIdência defe
riu o pedido.

VQTAÇAO, em turno único - Celso Pas
sos (encaminhamento); Fel1c1ano de Fi
gueiredo (idem); Haroldo Leon-Peres
(idem); Joel Ferreira. (Idem); Geraldo
Freire (Idem); Lurt.z Bablá (1dem): Ge
tUlIo Moura.

VOTAÇAO: li: lido e aprovado Reqto. do
Sr. Ernanl Sátiro ... preferência para
votaçAa do Projeto.

l!: lido Reqto. do Sr. João Borges e ou
tros; votação secreta.

Votaçáo do RecIto.: Ernani Sátiro (en
caminhamento); João Borges (para con·
testar); O Sr. Presidente (Moura. An~

drade): rejeItado o requerimento.

O Sr. MárIo Covas (declaraçio de voto).

O SR. PRESIDENTE (Moura. Andrade)
- Foi deferido pelo COngre8llO Nacional
o reqto. do nobre Dep. Ernan1 Sátiro de
preferência para o projeto e de votação
global. Vai ser votado o projeto. se apro
vado, estará prejudicado o Subst1tutlvo.

DCN - Conj. - 11-S-67 - N. 7U/'l'GI

Vai-se proceder à votação na Cl\mara
dos Deputados.

o.s Srs. Deputados que aprovam o Pr0
jeto de Resolução n.o 1, queiram perma
necer sentados: Aprovado.

O Sr. Mã.tio Covas: pede v6lUica.ç1o;
sim - 189 Deputados; Dio - 94 Depu
tados; abstenção - 2.

O Projeto foi aprovado na camara e estA.
prejUdicado o substitutivo.

Passa-se à votação no senado Fedezal:
Os srs. senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados: Aprovado.
O SR. PRESIDEl'ITE: Há slIbre a mesa
declarações de voto dos Sra. Deputados
Lurtz Babúl., Getúlio Moura, Rubem No
gueira e HélIo Garcia. serão publicadas.
O Sr. Aurélio Vianna: (para. uma. decla

ração de voto) ... a bancada do MOB
do Senado votou contra o projeto de re
solução.

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
A declaração de voto do Lider do MDB
constará da Ata.

O projeto !icou dispensado de redação
final, nos têrmos do Regimento Comum,
uma vez que não sofreu modiflcaçlSea.

Reaftrmo aos srs. Congressistas que se
acaba de consumar uma violência il. Cons
tituição.

Esta Presidência não promulgará a Re
solução inconstitucional que acabou de
ser votada. (Muito beml PalmM.)

Con!orme verifIcamos, através do BiBtórt
co. tol concedida preferência para a votaçlo
do Projeto que, aprovado, tol promulgado
como Resolução do Congreaso Nactonal D." 1,
de 1967.



JULHO A SETEMBRO - 1969 119

v - PARECERES DE JURISTAS

Diversos eminentes juristas opinaram sObre
a relevante QUestão, emitindo Pareceres Que
transcrevemos a. seguir:

1 - Alfredo Bnaid
I - OS FATOS

1. Os fa.tos são bem conhecidos. Deputados
e Senadores apresentaram o Projeto de Re~

solução do Congresso Nacional, sob n.o 1/67,
tencionando adaptar l\.(I$ preceitos da Cons~

tituição o Regimento Comum. Dentre os vá.~

rios artigos que o compõem, os que interes
sam predputunente a êste parecer são:

"Art. 2.0 - No exerclc10 das funções de
Presidente do Congresso Nacional, o
Vjce~PresJdente da Repúbllca presidirá
as sessões conjuntas do Senado Federal e
da Câmara dos Dellutados, tendo sbmen
te voto de qualidade.

Art. 3.0 - Diriglrá. os trabalhos a Mesa
do Senado.

Parirrafo únieo - No caso de estar vago
o cargo de Vice~Presidente da Repúbllca
e nos casos de impedimento ou falta
dêste, bem como no de substituição dos
membros da Mesa, proceder~se~é. segun
do o disposto no Regimento do senado."

O intuito dos Srs. Deputados e senadores,
manifestado claramente neases dom preceitos,
foí o de acomodar o Regimento Comum ao
art. 79, § 2.°, da Constituição Federal, sob
a alegação de que esta regra, introduzindo
"wna inovação em nossa leglslaçA.o" (avUlso
do PrOjeto de Resolução n.o 1/67, pág. 9),
transferiu da Mesa do senado para o Vice~

Presidente da Repúbl1ca o exercido uehlllivo
das funções do PreSidente do Congresso Na
cional.

2. O Presidente do Senado, em longo e fun
damentado despacho, detenninou o arquiva
mento do projeto, por entender que êle con
travém à Constituição. o.s autores do pro
jeto, incontormados com a decisão, dela. re~

correram para o Plen4.rl.o do Congresso. O
Presi.dente do senado portia, contudo, na
luta em Que tão .sinceramente se empenhou,
porque se convenceu de que o que está em
jÔgo não é tanto a pessoa que ocupa atual
mente a Presidência do Congresso quanto a
instituição que deve ser preservada diante
da ameaça que tende a ferir a autonomia do
Poder Legislativo.

Conquanto apresentado SOb a. forma de
simples alteraçA.o reglmental, nlí.o se cuide
que o J)l'ojeto seja de somenos ímportAnCia.
Trata-se, ao contr4.rl.o, de matéria cujo al~

cance transcende os limites do Regimento
Comum e afeta o sistema da Constituição,
nomeadamente no plano da divisão e har
monia dO/> podêres.

II - A HERMElttUTICA
DA CON8TITUIÇAO

3. Na verdade, o projeto de resolução, nos
têrmos em que estio exarados O/> arts. 2.° e
3.", d1vorcla~se da bOa técnica 1eg1sle.t1va.
porque, a pretexto de mere reforma regi
mental, visa a emendar preceitos da Consti
tuição votados pelo próprio Congresso. A
gravidade da. propoBlçáo está precl.samente
em obscurecer regras constitucionais de cla
reza meridiana, sobrepondo-lhes disposições
de Regimento Interno.

Os autores do projeto se a~m à interpre
tação do art. 79, § 2.°, da Constituição Fe
deral. que preceitua:

"O Vice·Presidente da. República exerce
rá as funções de Presidente do Congresso
Nacional, tendo sbmente voto de quali
dade, além de out.ras funções que lhe fo
rem conferidas em lei complementp.r."

A um primeiro lance de olhos. parece que
êste artigo atribui ao Vice-Presidente da
República a PresidênCia do Congresso Na
cional; e aos espíritos men06 ateltQs aos
complexos problemas da exegese das leIs,
basta esta anállse superficial para conclui
rem, de pronto e sem mais preocupações,
que tôda a controvérsia se acha resolvida.
Mas o defeito capital desta hermenêutica
está justamente em considerar de modo 150
lado o preceito constitucional, esquecendo-se
que a. Constituição é um corpo ordenado e
sistemático de principias que devem harmo~

nízar-se entre si, por constitUírem uma uni~

dade orgânica. Quando surgem dJspos1çõt"s
aparente ou realmente antagôn:lcas, a tarefa
do Intérprete é concertá~las entre &1, pr(}~

curando surpreender o espirito que as ditou
segundo os dJversos métodog adotados na
prática da hermenêutica juridica.
... Discorrendo ex prot~ sôbre o mau vê
zo daqueles que analisam IBoladameDte as
normas jurldicas, escreve PR.ADO KELLY
(Estados de CiéDela. Política, vol. II, pág.
73) ;

"O equlvooo de semelhante 1nte~ci&

decorre apenas da anfJiae isolada do
inciso. E não de hoje, mas há muito,
advertem os juristas que "as leis devem
comparar~se Dão sõ em tôdas as ll1lM
partes, mas também com as outras só
bre o mesmo objeto, porque por umas
se vem a conhecer o espírito das outzas",
como ensinava o exímio COELHO DA
ROCHA (l_itul~ de Direito Civil
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Porturue&. 3* ed., voI. I, pág. 2fl), mes
tre de muitas gerações de juristas: Era
a regra que BORGES CARNEIRO ex
traía do alva.rá de 18 de fevereiro de
1766: "Os. textos da meSma lei se entw
derão una por outros; as palavras ante
cedentes e subseqüentes declaram o seu
espiríoo". (Direito Ctvll de portucal, 1851,
vol. I, pág. 49, f 24, a.) se assim. opina
ram sempre os c1viItstas, nAo é outro o
ensino até hoje vigorante em direito pu
blico, e especialmente em matérIa. cons
titucIonal, segundo a lfçAo herdada dos
norte-americanos: "... the .!.ense 18 to
be determined by complU'lnr the parti
cular ClaUlfl wfth other parti of ihe
coMtitUtJOD, by considering the various
mean1ng vemacular 01' tecbnIcal, wh1ch
the words are capable of beal'inq ... "
mLACK, IlaDdbook of Amerlcan Cons
tltaUoaaJ. Law, 2' ed., pág. 69>."

5. Os mestres de direito, que se ocuparam
com a técnica da interpretação das normas
constitucionais, rat1!1cam o ensinamenoo nos
autores acima tr&nscritos. Assim, na Ar
gentina, LINARES QUINTANA, em seu clé.s~

sico Tratado, observa que:

"La Constitución debe Interpretarse co
mo un conjunto armónlco en el cual el
significado de cada parte debe deter
minarse en con el de las partes restan
tes; nlnpna d1spoàelón debe ser consi
derada aJsladamente y siempre debe
preferlrse la iDterpretaclón que armonl
(lei y no la que ool04ae en Puma a. las
dtnlnw llláum1a8 de 1& le,. IUprem.."
(LINARES QUINTANA, Tratado de la
Ciencla dei DenlCho Conatltuclonal Ar
rentlno y comparado, vaI. lI, pág. 479.)

Nos Estados Unidos. os tratadistas sempre
consideraram a Constituição como um todo
(Cf. WILLCUGBY, PrincipIes 01 the COnstl~

tuUonal Law of the United St&tes, 2.'" 00.,
pág. 46: "The Constitution is to be construed
as a Whole."); e, destarte, o tudo deve ser
examinado com o objetivo de alcançar o
verdadeiro sentido de cada uma. das partes.
Esta é a lição de COQLEY:

"H 1s therefor a very proper rule of (lons
tructlon that t.he whole J5 to be e:u-mined
wIih a l'Iew to arril'lng at the true in
tention or each part." (COOLEY. CODlI
titutional Llm1tations, 7.& ed.. pág. 9l.l

6. Em casa de amb1güldade, segundo BLACK,
deve anallsar-se tOda a Constituição para
determinar o sentido de cada uma de suas
partes, e a Interpretação deve ser tal que
produza efeIto a todo o Instrumento enio
dê lugar a. conflitos entre as suas partes:

"In case of ambigulty, the whole cons
tltution 18 to be examined 1n order to
determine the meanlng of any part, and
tbe constructlon 18 to be such as to glve
efect to the enUre il18trwnent and not
to ra1se any con!l1ct between lts parts
which can be avoided." (BLACK, Ame
rlcan ConstItutlonal Law, 3.'" ed., pági
nas 77 e seg.)

Cabe, pols, ao Intérprete conhecer tOda a
ConstItuIção para prec1sar o signíflcado de
uma palavra ou o sentido de uma norma.
Uma disposição não pode ser separada das
outras ou encarada Isoladamente; ao con
trárío, tOdas as dlllposlÇôes que se ocupam
com a matér1a devem ser consideradas em
conjunto, de modo que possam revelar o
Intuito do Instrumento. WEAVER, procuran
do partlcuJartzar a existência de um confllto
entre disposição geral e díspos1c;Ao particular,
BSsim se pronuncia:

"Onde surge um conflito entre uma dis
posição geral e uma dlsposlção ellpecial,
esta. há de prevalecer quanto ao ponto
objetivado. A dlsposição especla-l há de
Interpretar·se como uma l1mitaçlo à. con
cessão." (SAMUEL WEAVER, COll8Ütu
tIonal Law anil Its AdmlnlstratiOD, § 55'>

Estudando o problema sob o a.speeto de ex
tensão ou limites de pod~. assim se ma
nifesta CARLOS MAXIMILIANO:

"Onde um poder é conferIdo em tfrmOll
rerals, interpreta-se como estendendo-se
nos mesmos têrmos, aalvo se al&'uma elara
relJ~ fôr deduzfve1 do· próprio COD
texto eltprtUa ou ImpUcltamente,"
(CARLOS MAXIMILIANO, Comentárf..
à COD8ÜtulçAo BnuUelra, vol. I, n.o 7tU

Al estio alguns -princípios de técnica de
interpretaçA.o, a cujo respeito nAo há. diver
gência entre os constitucionalistas. A doutri
na acima. exposta. representa a commllDfs
oplnio da doutrina tradicional, recebida Bem
d1screpAncla pelos autores mais modernos.

III - A CONTROVt:RsIA ENTRE O PRE
SIDENTE DO SENADO E OS AUTORES DO

PROJETO DE RESOLUÇAO N." 1/67

7. Para a perfeita compreensão da contro
vérsia surgida entre o Pres1dente do Senado
e os autores do Projeto de ResoluçAo n.o
1167, parece de tôda conveniêncIa transcre
ver e ressaltar os dispositivos da Constitui
çào que aparentemente são avessos entre si:
Art, 19, 11 Z,O

O VIce-Presidente exercerá as funções
de Presidente do CORgrf'''6Q Nacional,
tendo sõmente voto de qua1f<lade, além
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de outras atribuições que lhe forem
conferidas em lei complementar.

Art. 31, fi 2.0

A Câmara dos Deputados e o Senado.
sob li dlreção da Mesa. dêste, reunir
se-lo em sessão conjunta para: I 
Inaugurar a sessão legislatiVa; 11 - ela
borar o regimento comum; 111 - receber
o compromisso do Presidente e do VIce
Presidente da. República.; IV - deliberar
sôbre o veto; V - a.tender aos demais
casos previstos nesta. Constituição.

O confronto entre essas d1sposiçáes dá logo
a idéia. de sua função e do seu alcance. O
art. 79, § 2.°, é urna. norma genérica, que
atribui ao Vice-Presidente da República o
exerc1cio das funções de Presidente do Con
gresso Nacional. O art. 31. § 2.°, é, ao con
trárIo, uma norma espeçíflea, que contere,
nos C8.S06 que enumera, à Mesa do Senado
a Presidência do Congresso Nacional.

Segundo uma interpretação sistemática, tA
cilmente se pode ver que é defeso ao VIce·
PresIdente da RePública exercer a função
de Presidente do Congresso Nacional naque
les casos em que a Constituição cometeu êsse
encargo a outro órgão. A razão é óbvía. O
que a Constituição atribUi especificamente a
determinado órgão entende-se que excluí a
concorrência cenériea de outro. Logo, a. com
petência genérica do VIce-Presidente da Re
pública não pode invalldar a competência
específica da Mesa do Senado.

S. O mandato do Vice-Presidente da Repú
blica, nos slstemas juridicos que se inspi
r&fam no modêlo norte-americano, consti
tuiu sempre urna, preocupação do legislador
constituinte. Duas razões primordiais levaram
os tundadores da nação americana a criar a
figura do Vice-Presidente da República. Uma
era estabelecer o regime de Igualdade de voto
dos Estados representados no Senado; dai a
razão por que lhe confiaram a Presidência
desta Casa, onde SÓ teria voto de qualidade
para. desempate. Outra era. substituir o Pre
sidente nos seus impedimentos ou suceder
lhe no caso de vaga (Cf. Fecferallst, n.O 68).
WALKER resurne as considerações, dizendo;

"The origInal scheme of the convention
dld not embrace such an officer as the
vlce-president. But in the course of thelr
dellbera.tlons, two relUlons !luggested
themselves for creatlng this of1lce. The
flrst was, to provlde fi, preslding offlcer
for ihe senate, without deprivlng &ny
State of Its equal vote, by taJdng hlm
from that body. The second was, to
provide a sultable person to 8upply a
vacaJlcy In the oUice of presIdent."

(WALKER, Introductlon to American
Law, 9.a 00., pág. 95.)

9. Das duas razões que lntlu1ram no esplrtto
dos constltuintes de Filadélfia, a que sobre
levou em importlncia foI, sem dúvida. fi,

segunda, isto é, substituir o 'Presidente da.
República em seus impedimentos ou suceder
lhe no caso de vaga ou Incapacidade. AN
DERSON assina.la que:

"The real importance of the Vlce-Pre
sldent Df the United States is, of course,
that he may suceeded to the Presl
dency." (ANDERSON, Fundament.s of
American Government, pág. 285.)

Fadado a substituir ou a suceder ao Pre
sIdente da República, o Vice-Presidente de
veria permanecer inativo e geralmente
obscuro, enquanto não ocorresse um ou outro
Cll.So. A fjm de evítarque sõbre êle caíssem
doestos, redUZ!ndo-o a uma figura mais deco
rativa que útil, os constituintes norte-ame
ricanos confiaram-lhe a Presidência do se
nado. ~ ANDERSON quem maIs uma v~

esclarece:

"To give rum somethíng use1ul to do.
the framers of the Constitutíon proV!ded
that he should be the Presldent Df the
Senate. but should have no vote except
in te case of a Ue." (ANDERSON, op. clt.,
pág. 285.)

Sua função normal é a de dirigir o senado,
mas. corno não pode nomear comissões nem
exercer o voto, salvo em caso de empate, a
sua missão é de pouca importê.neia. Assim
o julga BRYCE:

"His ord!nary !unction", escreve o emi
nente comentador, "Is to act as Chalrman
of the Senate, but he does not appoJnt
the Conunittees of that Rouse, and has
not even a. vote (except a c8stlng vote)
in It, tbes tunctlon is ot little PlODllent."
(BRYCE, The American Commonwealtb,
3.a ed., vaI. I, pág. 300'.)

10. A exemplo dos Estados Unidos, o Brasil
também criou a figura do Vice-Presidente
da República. Mas. em nossa história cons
titucional, passou êle por diversas vicissitudes.
Quando foi elaborada a ConstltuJção de 1891,
ai ficou assentado que lhe caberia a presi
dência do Senado (art. 32). As Constituições
Federais de 1934 e de 1937 desconheceram a
figura do Vice-Presidente da República, que
só reaparece na Constituição de 1946 com a
função de Presidente do Senado Federal
(art. 61). Com o advento da Emenda Cons
titucional n.O 4, que institUiu o regime par
lamentar.. 101 abolido o cargo de Vice-Pre
sidente da RepÚbltca. Restaurado o regime
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presidencial, a. Emenda Cgnstituc10nal n." 6
declarou que nM se revigorava o art. 61 <1a.
Constituição de 1946.

A ConstltuiçA.o de 1967 consagra, de nôvo,
a figura do Vice-Presidente <Ia República,
cometendo-lhe o exercício das funçôei!> de
Presidente do Congresso, além de outras atri
bUIções que seriam defInidas em lei comple
mentar. Comparando-se o texto da Constl~

twQio atual com o das. ConstituiÇÕeS de 1891
e 1946, otJ:serva-se entre elas uma diferença
sub,taneJal. Estas duas Constituições, atrl
buhldo ao Vice-PresL:1ente da República a
presldêncla. do Senado, incluiram-no desde
logo como órp.o permanente de sua. Mesa.
Na ausênc1a. do presidente efetivo havia sem
pre outro presidente pro tempore eleito
dentre os senadores. <cr. 6TORY, Commen
taI'Ia, 5." ed., vel. I, pág. 544; BELLOF, The
Amerlcan Federal Government, Londres, 1959,
pág.69.l

11. Em tudo diverso é, porém, o sistema da
Constituição de 1967, que contempla duas
presidências do Congresso Nacional; a) uma
efetiVa e real, que cabe à Mesa do senado
para tOdas as matérias especifícadas no arti·
go 31, § 2.1>; b) outra bOllorl. caWJa, atribuída
a.o Vice-Presidente da Repúbllca em obséquio
à d1gn1dade que tem no siStema de represen
taçA.o dai; altas autorida.des do Oovêrno Fe·
deral. Bem andou o legislador constituinte
em estabelecer esta distinção. O Vice-Pre
sidente é órgão do Poder Executivo. A Mesa
do Senado é o órgão de sua representação
e de sua direção. O Congresso, que elaborou a
ConsutUlçAo de 1967, não InclU1ndo na Mesa
do Sena.do o Vice-Presidente da República,
teve a um tempo o mérIto de se libertar
do modêlo norte-americano, já tão severa
mente cr:Itlcado aqui e alhures <Cf. AGENOR
DE ROURE, A Constituinte RepubUcana,
vol, l, pág. 439; AURELINO LEAL, Constl
tu.1çio Federal BJ'asiIeira, vol. l, pãgs. 463
e, segs.; J"NIBAL FREIRE, Do Poder Exe
cutivo, págs. 38 e lIeg.) , e de prestar signi
ficativa homenagem ao Poder Leg1sla.tivo. ao
,qual reservou o direito de aprec1a.r. sob a.
d1reçio de seus próprios membros, toda a ma
téria compendlada no art. 31, ~ 2."

Em verdade, um dos reqU1sitos que cara.c
terfzam a autonOD1.la das assembléias poI{
tlcas é o direito de escOlher o seu presidente.
Esta é uma IdéIa. pacIfica na lição dos auto
res. RAcroPPI e BRUNELLI já escreviam,
ao prlnciplo dêste século, que:

" • •• 11 d1ritto di nominarsl liberamente
II proprlo presidente se considera. da
iuttl come una delle fondamentaIl gua
rentlgle dere assemblee polltlche." (RA
ClOPPl e BRUNELLI, Commento alio

Statuto dei Repo, Utet, i 909, voI. lI,
pág. 290.)

Deoorridos cinqüenta anos, é CARLa CE-
RETI quem reproduz o conceito:

"I'autonomia delle camere si esplic&
anche nella libera e1ez1one da parte di
c1a8cuna di esse dei proprlo pres1dente
fi deU'Uf!iclo cU presudenza (art. 63) per
tutta la <Iurata deUa legiBlatura."
(CARLO CERETI, Dlrttto ~Itulonale

Italiano, Utet, 1966, pág. 421.)

A Constltulçll.o brasllel.ra, a.o estatuir que
as sessões conjuntas das duas Casaa, "para
conbecer da matérla enumerada no art. 31,
§ 2.", devem reaUzar-se sob a dlre9io da
Mesa Ido Senado, deu um largo passo no
sentido de assegurar autonomIa 110 Poder
Le~sIativo.

U. Corroboram as idéias que acabam de ser
expostll.3 várias outras disposiçõea da Cons
tituição Federal, Assim, se o Presidente da
República vetar total ou parclalmente pro
jeto de lei, fará. a comunicação ao "Preslden
~ do Senado'" (art. 62, § 1."), cabendG a. êste
e nAoa.o Vice-Presidente da República. "con~

vocar as duas Cãmaras para em sessIo con
jwlta dêle conhecerem" (art. 62, § 2."), con
siderando-se aprovado o projeto que obtiver
o voto de dois terços dos deputados e sena
dores. Neste caso, será o projeto env1ado
para promulga.çll.o ao Presidente da Repú
blica. Se êlite não promulgar a. lei em 4S
horas, o Presidente do senado a promulgará
(art. 62, § 4.").

Assim, pois, no processo de elaboração legis
lativa, as relações entre o Poder Executivo
e o Pcder Leg1.slativo se desenvolvem através
do Pres1dente da República e do Presiden
te do senado, sendo-lhes totalmente altreto o
Vice-Presidente da Repúbllca..
13. Não fazendo parte da Mesa do Benado,
que lugar caberia. então ao Vice-Presidente
da RepúbUca no Congreaso Naclona.1? Sem
eventualmente Presidente da. Mesa do Coo
rresso? Mas· êste órgão nio elClste no sistema
constitucional A ConstItulção só alude a
duas Mesas, tradlclona.lmente conhecidas,
a Mesa do Senado e a Mesa. da CAmara. (C!.
art. 31, § 2." e § 3."; art. 37, U 1.", 2." e 3.";
art. 52; a.rt. 114, l, "i"). Se o Vice-Presidente
da República não se Inclui numa ou noutra,
haveria de pensar-se num iertJwn CeDU., que
d.1screparia substancialmente do sistema ado
tado pela Constituição, porque não teria com·
posiçlo nem membros. A Mesa se const1tulrta
anOmalamente só do VIce-Presidente da Re
públ1ca, a quem a ConstttU1ção recusou podê
res de pra.t1car os atos mais importantes do
CongreSSO, especUlcadOll no art. 31, I 2."
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14,. Até aqui temos interpretado a Cons
tituiçAo segundo o método sistemático. Exa
minemo-la agora segundo o método histó
rico, tentando reconstruir o pensamento dos
vários preceit08 à luz dos debatell parlamen
tares. Convém esclarecer, contudo, que "os
debates parlamentares gozavam outrora de
maior apreço, pelo tato de refletirem, altas
imperfeitamente, a vontade, a intenção do
leelsllMlor; esta., entretanto, perante a mo
derna hermenêutica, perdeu multo do antigo
prestlg1o, não mais constitui o objeto preclpuo
das Investigações do exegeta, deixou de ser
a chave da interpretação." (CARLOS MAXI~

MILIANO, Comentários à Constituição Bra
sllelra, vol. l, n.Q 72, e também Hermenêutica
e ApUcação do Direito, n.Q 151.)

A razão disso está em que a finalidade da
Interpretação é determinar o sentido obJe
tivo da lei, a vis ac potestas legm, A lei é
expre:ssão da. vontade do Estado, e tal von
tade persiste de modo autônomo, destacada
do complexo dos pensamentos e das tendên
cias que animaram as pessoas que contribul
ram para a sua emanação. O ponto diretivo
nessa Indagação é, por conseqüência, que o
intérprete deve buscar ni.o aqullo que o leds
lador quis, mas aquUo que na lei aparece
objetivamente querido; 8. "meulI le«is" e nio
a "meus 1ec1llatoris" (Cf. FERRARA, IDfao
pretação e Aplicação das LeIs, trad. porto
Livraria Acadêmica, 1934, pága. 28 e 30).

A lei há de interpretar-se, pois, de modo
que corresponda melhor à sua finalIdade co
nhecida e aos recla.mOl> da justiça. A essência
da leJ, como vontade rac.lonal, leva o intér
prete a preferir o sentido mais ractonal da lei
SÓbre outros sentido!! que, sendo também
posslvets, são menos racionais (WACH,
Handbuch des Deutscheo CivDprollessrechts,
vol. l, págs. 258 e 275). RADBRUCH acentua
que a vontade do legislador, que se expressa.
na vontade do Estado, não é a vontade do
redator da lei, nem uma idéia que alguma vez
tenha sido pensada (RADBRUCH, Elofüh~

~ in dJe RecbtswJssenschaft, 1913, pági
na 141).

REICHEL demonstrou que a investigação
da vontade do legislador conduz, em sua
rea.11zação prática, a enormes absurdos. O
manusear anteprojetos, projetos. trabalhos
preparatórios, del1berll.ÇÕes prévias, atas de
sessões, motivos, o discurso improvJsad.o... e
depois de tudo taso fazer destilar a vontade
do leglslador. Só faltaria tomar o:> depoimen
tos de cada Un1 dOI> membros do eorpo legis
lativo pll.l'a indagar o que imaginaram...
Tudo isso constitui um equivoco em seu fun
damento (REICHEL, Gelletz und Riebters
prueb, Zurlch, 1915, pág. 68). Por todas estas
razões. bem se vê que os trabalho!! prepara.-

tórlos não dizem nada ou são wna caótica
mixórdia de teorias opostas, em que todo
intérprete pode achar cômoda confirmaçAo
para as opiniões próprias <FERRARA, oI).

clt., pág. 44).

15. Pois bem. Ainda que se procure a cha
mada vontade do le,{lslador para alcançar o
slgnl!1cado real dOI> preceitos da Constituição,
parece-nOl> que os trabalhos pnp&rMórioe,
objetivamente çonslderado:>, vêm em abono
da tese que estamo.s sustentando. O projeto
enviado pelo Govêrno Federal ao Congre68o
continha regra semelhante à do art. 79, ~ 2.°
No Congresso, conforme informação do Se
nador JOSAPHAT MARINHO, foram apre~

sentadas três emendas:

"A Emenda n.Q 130-30, de autorta do
Deputado Nel80n Carneiro, suprJ.mJa &li
expressões: "e outras que lhe forem
conferidas em 1el complementar". Logo,
pretendia reduzir as atribulções do Vice
Presidente às declaradas na. Constituição,
E não féz qualquer menção ao problema
da presidência do Congresso Nacional.
Pela Emenda n.Q 521-5, o Deputado RUI
Santos sugeria que se deferl1lSem ao VI
ce-Presidente "as funções de Presidente
do Senado". E justificava: "a presldênc1a.
do CongreSBO", somente, garante "apenas
a direção física", à. hora das sessões, sem
poder "organ1zar ou Intluir na progra
mação da Ordem do DIa., sem secretarla
própria". Ainda que a Justificação da
emenda revelasse a. convicção de que o
V'loe-~denlle, pelo projeto, dtrlgir1a
as sessões comuns do Congresso, é eviden
te o propósito de condenar o texto por
imperfeito, restritivo. E a justlficação nAo
atentou, em qualquer passo, para. as exce
ções constantes dos artigos definidores da
competência da Mesa do Bena.ào e de seu
Presidente.
Nos térmOl> da Emenda n.o 622, o se
nador Cattete PInheiro suprimia o § 2.°
do art. 77, porque o "Vice-Presidente é
wn estranho ao Congresso" e o projeto
encerrava "contradIções", (JOSAPHAT
MARINHO, A Presidência do C~reuo

na ConstJtuiçio de 196'7, pág. 14.)

No selo do Congre880 dJvergem as opiniões
de senadores e deputado:>. Basta esta cir
cunstâncta para se ver que os trabalh03 pre
paratórios subminlstram subsidio pouco valio
so para a interpretação dos textos constitu
cionais.
16. De tOdas as considerações anteriormen
te feitas, resulta, pois, que o Vice-Presidente
da República é, no sistema conStitucional
brasl1e1ro, o Presidente honorfs causado
COngresso Nacional {art. 79, § 2.Q l. A Pre-
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sldência do Congresso, quanto às matérias
expressamente indicadas no art. 31, § 2.°, da
Constituição, compete à Mesa do Benado.

11: o nosso parecer, salvo melhor juizo.
alo Paulo, 24 de julho de 1967. AUredo

Bw:aId.

2 .:... Frederico Marques
1 - Begundo o disposto no art. 29 da Cons
títulção Federal, o "POder Legislativo é exer·
c1do pelo Congresso Nacional, que se com
põe da Câmara dos Deputados e do senado
Federal". .

Na realidade, porém, três são os órgiio& do
Legislativo da União, pois o Congresso Na
cional, além de legislar através da bipartição
do sistema b1ctunerallsta, que a I.e1 MaJor
adotou, ainda atua, em casos especlticarnente
determinados, por intermécUo da Câmara e
do Senado func1onando conjuntamente. 11:
qne, como Observa LlVIO PALADIN, pro·
tessor da Universidade de Tr1este,

"le Carnere rlUnlte costulscano 11 U!1'ZQ

organo deI Parlamento" ("Sulla Natura
deI Parlarnento in seduta Comune", in
"StucU in Memorla cU GUIDO ZANO
BINI", 1965, vaI. m, pág. "36).

NAo apresenta, porém, êsse teno errano,
uma. organizaçA.o tio completa e acabada,
como a dos dois outros de que se compõe o
Congresso Nacional, o que se explica em
virtude das pecullartdadea de que vem mar
cado.

AS&im é que a CAmara e o senado, em
conseqüência do disposto no art. 32 da Cons
tituição, organizam suas respectivas Mesas.
Como bem salienta HENRIQUE COELHO,

"para que as assembléias pol1ticas fUll
c10nem convenientemente, taz-se mister
escolher quem lhes cUrlja os trabalhos.
incumbindo·se dos serviços concernentes
às necessidades de sua vida intima ( ... ).
Dal a fonnaçAo da Mesa. composta do
presidente, dos vice-presidentes e dos se
cretários" (O Poder LegisIaUvo e o Poder
Eucutivo nO Direito PúbUeo &aslJ.eIro,
1905, págs. 51 e 52).

A Mesa da CAntara e à Mesa do Senado,
em diversos textos, traz referência a Cons
t1tulçAo (arts. 31, § I 2;0 e 3.°, 37, '. § 1.0, 2.°
e 3.°; 52 e 114, n.o I, letra n, o que não
acontece, porém, com a Mesa do Congresso
NacIonal. Em várias preceitos, a LeI MaJor
faz menção a êsse tehO orp.no, falando em
"regimento comum" (art. 31, § 2.°, n.o In,
ou em "reg1mento do congresso Nac1onaI"
<art. 56). ou em "reunião do Congre<'so Na
cional" (art. 53), ou em "comlssAo do Con
gresso Nacional" (art. 55), ou ainda em "re-

soluçA0 do Congresso Nacional" (art, 57).
.'Em nenhum passo, porém, é encontrada
qualquer alusão ou Donna 8Õbre a Me.. do
Congresso.

11: que a cUreçAo dos trabalhos do Oongres.
so Nacional, quando reunido em sessAo con
junta de suas duas Casas, se encontra afeta
à Mesa do Senado, segundo o que cUsplJe &

Constitulçlo, no art. 31, § 2.°, In venllJ:

"A Câmara dos Deputados e o 8en&do,
sob a dl1'eção da M6lla dêllte, reunlr-se-Ao
em sessão conjunta para:

I - Inaugurar a sesd.o legislativa;
11 - elaborar o Regimento Comum;

DI - receber o compromJsao do Presi
dente e do Vice-Pres1dente da Repú
bUca;

IV - deliberar SÔbre o veto;
V - atender aos demais casos prev1Btos
na Constituição."

E tanto nAo possui Mesa própria o Con
gr6llBO Nacional, que, se mandado de segu
rança fOr impetrado contra alguma resolu·
ção tomada nas sessões conjuntas e pela
Mesa executada, a autoridade coatora,
no processo do wrlt, será a Mesa do senado,
consoante se Infere do que vem estatuído
no art. 11, n.o I, letra I, da CODJltitulçAo.
Se êsse preceito sàmente tala em "manda~

dos de segurança contra ato ( ... ) du Me·
sas da Vim....a e do Senado", Silenciando
e omltlndo-se sObre a Mesa do congreSSO
Nacional. é porque esta se confunde com a
própria Mesa do Senado.

Por outra parte, por ser do Presidente do
Senado a dIreçáo da respectiva MeM, a fIe
incumbe receber a comunicação do veto pre
sidencial (art. 62, § 1.°), bem como convocar
"as duas CAmaras, para, em sessio conjunta,
dêJe conhererem." (art. 62, I 3.°), Nesta 01'
dem de idéias, ainda há a registrar que, por
não ter o Congresso Nacional outra Mese.
senão a do senado, o PresIdente dêste é
quem promulgará os atos da competência
exclusiva do citado órgão do Legislativo, con
soante se encontra expreBSO no art. 62, f 5.°,
da ConstltulçAo em vigor.
2 - Diante da aUSência de qualquer menção
à Mesa do Congresso Nacional, nos textos
constltUc1onais, e em face ainda do que êstes
prevêem nos arts. 31, , 2.°, e 114, n.o I, letra.
i, seria estranho, incompreens1vel e absurdo
que se quisesse colocar o Vice-Presidente da
RepúbUca na cUreçA.o das sessões conjuntas
do Congresso Nacional a Que se refere o ci
tado art. 31, § 2.0, da Lei Maior.

Presididas tais sessões em comum pelo
Vice-Pre.sldente da República, const1tulda es-
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tllrla uma terce1ra Mesa - a Mesa do Con
gresso Nacional -, órgão a que em nenhum
preceito da Lei Fundamental se encontra a
menor reterência. E se essa Mesa, formada
ao arrepio da Constituição, executar algum
ato que lmpl1que em violação ilegal e abusiva
de d1reito Uquldo e certo, com que funda
mento e base irá o prejudicado recorrer ,à
tutela. jurisdicional do Excelso Pretório, pelas
vias sumárias do mandado de segurança?

A competêncIa originAria do Supremo Tri
bunal Federal, que é de direito emrtto e de
DireIto Constitucional, nAll pode ser alar
gada para se incluir, através de auto ou
hetero-integração do texto do art. 114, I, .. a
Mesa do Congresso Nacional, tanto mais que
há absoluto silêncio e total omissão, nos câ
nones do Estatuto Basllar, a respeito dêsse
órgão.

Se o art. 114, n.o I, letra f, da Constitui
ção, sOmente registra os atos das Mesas da
Câmara e do Senado, é porque não há pro
prIamente Mesa do Congresso Nacional; e
não hé. Mesa do Congresso Nacional, por
que as reuniões conjuntas dêste devem sem
pre ser dtrtg1das pela Mesa do Senado. Não
pertencendo, por outra parte, o Vice-Presi
dente da República, nem mesmo por lmpe·
ratlvo de regra constitucional, ao Senado
Federal, impossível incluí-lo na cornpoai
'çâo da Mesa daquela Casa do Congresso.

PresidIdo o Congresso Nacional, nas se&
·.sães conjW'lt&s mencionadas no art. 31, § 2.°,
pelo Vice-Presidente da República, desapa.
'receria a Mesa do Senado, para outra surgir
'em seu lugar: a Mesa do Congresso Nacio
·nal.

Conforme obtempera, com acêrto, GEOR
"GES VEDEL, a Mesa (ou le Bureau d'une
'Aaemblée)

"est constltué pur la réunion de ceux des
membres de l'AssembIée qui dirtgent les
travaux de celle·sl ou qui ont la charge
de son organlsatlon matérielle" (Manuel
Elélllen~1re de Droit ConstJtuUonnel,
1949, pág. (07).

Compõe-se, pois, a Mesa, nos Parlamen
tos, do grupo "cbargé de diriger les travaux",
'como fala D.W.S. LIDDERDALE (Le Parle
ment Françals, 1954, pág. 110).

Se nesse grupo se insere alguém com a
'fW'lçâo de Presidente, êste passará a com
por a Mesa, como é óbvio e intuitivo. ASS1m
'sendo, Mesa do senado não mais llavel'â, e,
'sim, Mesa do Congresso Nacional, se a Pre~

'sidêncla deste couber 80 Vice-Presidente da
República, nas hipóteses e caso& que o ar~.

31, § 2.°, da Constituição prevê.

A Mesa do Senado compõe-se do presi
dente, vice-presidente e secretários daquela
Casa. do Legislativo. Não a. inte~ra o VIce
Presidente da República. Como, pois, colo·
car-se êste na. presidência das sessões coo
juntas enumeradas no art. 31, § 2.°, da Cons
tituição, se essas se86Õe8 devem estar sob a
'direção da Mesa do Senado?

. Presididas tais sessões pelo Vlce-Presiden
'te da República, outra Mesa se fonnará - o
que vulnera nagrantemente a. Constituição,
-uma vez que esta, de modo expresso e Ine
quívoco, atribui à MESA DO SENADO a. df
'reçâo das sessões conjW'ltas que o art. 31, §
'2.°, discrimina. A Mesa do Congresso Nacío~

-nal que se constituir com o VIce-Presldente
-da República não tem atribuições para dirigir
'as mencionadas sessões conjuntas, ainda que
'dessa maneira venha a detennlnar o RegI
mento Comum do COIl81'esso Nacional, uma
-vez que êste Dio pode sobrepor-se à Lei
'Maior.

11

3 - Jl.: verdade que o art. 79, ~ 2.°, da Cons
tituição assim reza.:

"O Vice-Presidente exercerá as funções
de Presidente do Congresso Nadonal,
tendo llÔmente voto de qualidade, além
de outras atribui~s que lhe forem con
feridas em lei complementar."

Será poss1vel aglutinar-se essa nonna com
a do art. 31, § 2.°, para que a Mesa do
Senado dirija. os trabalhos <l.as sessões con
juntas, sob a Presidência do Vice-Presidente
da República?

Em absoluto, uma vez que, se tal sucedesse,
'outra. Mesa se formaria, como atrás se de
monstrou, pelo que a direção dessas sessões
ficaria subtraída. da. Mesa do senado, como
o impõe a Constituição. Além d1sso, não se
conciliaria com a aludIda aglut1naç1o o art.
114, n.o l, letra i, que nM menciona a Mesa
do Congresso Nacional, mas só as Mesas da
Câmara e do senado, como elementos deter
mlnadores da competência originAria raUone
personae ali prevista. E seria profundamen
te esdrúxulo haver competência privilegiada
do Supremo TribW'laI, contra. at06 das Mesas
da Câmara. e do Senado, e inexistir igual
competêncIa no que tange à Mesa do Con
greS80 Nacional. Ao dema.ls, se houvesae Mesa
composta pelo Vice-Presidente da República
e a Mesa do Senado, a constituir um terilum
gentIS, àquele caberiam as fuoções previstas
no art. 62, §§ 1.0 1Qqaf: 5.°, da Constituição
(como ocorria na Constituição de 1946, C'lI: vi
do art. 70, combinado com o art. 61), e nunca
ao Presidente do Senado. As atribuições que
a êste são conferidas no citado art. 62 de
correm da função atribulda à Mesa do se-
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nado, de que é Presidente, no art. 31, § 2.°,
'da metnna forma. pela. qual Jdêntlcas funções
'eram con!ertda.s, na. Constituição de 19-W
'(&Its. 70 e 71), &O Vlce·Presldente da. Repú~
bUca., como PreaJdente do Senado Federal,
sendo que de modo análogo dispunha a Cons
tituição de 1891 (art. asl.

Será, então, que, como já se disse, neces
sário se torna ler que o Vice-Presidente da
'RepúbUca nA.o é Presidente do Congresso Na.
clontrJ., no texto onde se escreveu (lue o Vlce
PresIdente da. Repúbl1ca é Pres1dente d.o
Congresso Naclonal?

De modo algum, como ad1ante se demons
trará. De passagem, no entanto, convém re
giStrar que es:sa. lndagaçAo, como argumen
to em prol do Vlce-Presldenre da República.
é objeçâo que. por muito provar, nada. prova.
E a tftUlo de replica também se podeL1:'.l. per
guntar: e onde a Constltuiça.o manda (lue as
sessões conjuntas sejam d1rIgída& pela Mesa
do Senado. deve ser lido que B Mesa do 8e
'nado nAo dirige as sessões conjuntas do Con
gresso NacIonal?

'4 - A V1ce-PresldênC!a da República, nos
'sistemas presidencialistas, sempre preocupou
os constitucionalistas e dirigentes polít1<'.GS.
"dIante do vazio de suas funções. Falando d~

ocupante do cargo, escreveu, com tronia,
WOODROW WILSON o que segue:

"ce qu'fI y a de plus emb&rrMsant dans
l'examen de ses fonctlons, c'est qu'en
montrant qu'il y a peu de chCl6e à. d1re
sur son compre, on a évldement dlt tout
ce qu'll y a à d1re" fLe Gouvemament
Conrreulonnel, 1900, página 260).

A Constituição americana, por isso, confe·
riu-lhe a funçll.o de presidir ao Senado, no
Que foi Imitada pela Constltu1çll.o argentina
e por alguns dos Estatutos Constitucionais
Que entre nós já vIgoraram, Isto é, pela
Constitwçáo de 1891 e pela de 1946. Lembra
ARISTIDEB MILTON, a êsse respelto, Que,
nos Estados Unidos, o constitucionalista
TUCKER chegllra mesmo

"a declarar que conferiam a presidên
cia do Senado ao Vice-Presidente àa Re
púbI1ca, .só porque nll.o hav1a. o Que fazer
desta entidade" (A Const1tulção do Bra
sil, 1898, página 117).

Mas, por não ser realmente senador e não
po!l8wr mUltas vêzes lastro polittco na en
tidade a que deve prea.idlr, nunca houve um
perfeito entrosamento do Vlce-PreaJdente
'com o Senado, razão pela Qual. entre nós,
ainda ao tempo da Constituição de 1946,
'!ol~lhe subtra.fda a mencionada. função. Bas
'ta d1zer Que, como pres1àente do Benado, o
Vice-Presidente nem mesmo das lInunidades

parlamentares se achava reve8t1do (Cf. FI·
LINTO BASTOS, Manual de Dl1"eIto PábHeo
ti de Direito ConsUtueloaal BruI1etro. 1914,
página 247).

Nos Estados Unidos, pouco satlsfat6r1oa
têm sido os resultados da açAo dos VIce
Presidente à testa do Senado (C1. L, G,
McConach1e, Conçeulonal Comitteelt, 1898.
pág. 328), sendo certo, aInda, Que "011 regu
lamentos do Senado lhe conferem m1nJUa
doa podêres, reservando mais aos próprios
senadores" (HARVEY WALKER, O Coa
P'eMO Americano e o Parlamento BrliàaJeo,
1954, pág. 30), notadamente ao presidente
pro tempore que os senadores elegem:

"The Benate, however, Is author1zed by
the Constltut1on to choose lu other
oUicers, 1ncludlng a presldent pro km
pore who presides 10 case of the ab!lence
of the Vlce-Presldent ( ... l. Altbough
the presJdent pro tempore oI the 8eDate
is alwa:ys a mernber af the Body, the
VJce-Pres1dent never Is. The latter
of!Jcer, unl1ke the speaker of the Hou.se,
merely pres1des and does Dot partIclpate
in the general work o[ leg1slll.t1on" (J.
M. MATHEWS, The Amerlcan CoDatl
tutlonal 8ystem. l~, pág. 103/1(4),

ú'ltImamente, maior empenho t1ml moe
trado o senado america.no em "esvaziar" 08
parcos podêres do Vice-Presidente da Re
pública, tend.o criado até, com Isso, desa
gradá.vel .sltuaçAo ao Vice-Presidente WAL
LACE, a respeito da eacoJ.ha do IerIIlMIve
coUD.lel (Cf. CARLOS MARIA DIBEGAIN,
EI CoP,fl'e8O de EstadOlt UDidOlt de Amertea,
1950, pág. 139).

li - Talvez por fOrç& dessa. frustrada
experiêncl~ e dOI! 1negávels lnconven1entes
que ela apresenta, o DIreito Constitucional
BrasUeirn acabou por nll.o maU> segulr c
exemplo americano, tanto que a atual Cons
tltwçAo, mantendo a situação que encon
trara, suprimiu, de vez, a anômala funçAo
Que antes se atrib\Úa ao Vice-Presidente da.
República. Reatou, porém, o problema de dar
ao seu titular algum encargo, ou POlllçAo, a
fIm de imprimir certo relêvo à Vlce·PresI
dência de. República. Por Isso, o Estatuto
Constitucional, além de Incluir o VIce-Pre
sidente no "conselho de Segurança Nacio
nal" (art. 90, § l,D), ainda dlllpóB no art.
'19, § 2.D, Que o

"Vlce-Presldeote e][ercerá as tllD.ÇÕt$ de
PrelJklent.e do Co~ Nacional, ten
do sõmente voto de qualidade. além de
outras atrlbu1l;iíes que lhe forem confe
ridas em lei complementar".

Pôsto o preceito transcrtto em conrronto
com o do art. 31, § 2.°, Q que se verifica é
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o seguinte: a presidência do Congresso, no
caso, tem mais aspecto honor1f1co que o de
efetivo exercicio da direção das Casas do
Legislativo. Tal como o Presidente da Repú
blica, na França da Constituição parlamen
tarista de 194.6, pode-se diZer Que entre nós,
o Vice-Presidente da República é o Presi
dente do Congresso Nacional, "au point de
vue de la representation et du cérémoníal",
enquanto que "la tache de gonverner" Od
est, a de reslmente presidir ao Congresso)
cabe à Mesa. do senado e seu Presidente
<Cf. D. W. S. LIDDERDALE, op. cit., págs.
57 e 58).

Predominantemente honorlflca, na vigen
te Constituição, é, assim, a Presidência do
Congresso atribuída ao Vice-Presidente da
República, à semelhança do que ocorre com
os chefes de Estado (presidentes da Re
pública ou monarcas), nos Estados de Go
vernos parlamentaristas.

Nem é de admirar que Isto se veriflque,
pois o Vice-Presidente, não sendo congres
sista, não possuindo imunidades parlamen·
tare.s e tampouco alçando-se à direção do
Congresso com o voto e escolha dos parla
mentares que o compõem. náo deve mesmo
acabar introduzido no "terzo organo" do
Legislativo, com credenciais, prerrogativas e
funções só adequadas a deputados e sena
dores. E se as COnstituições parlamentaristas
ocupam-se dos Chefes de Estado, para lhes
conferir parcas atribuições e papel preci
puamente slmbóllco ou decorativo, não POde
causar estranheza que, de modo análogo,
tenha procedido o eonstlttúnte pátrio, ao
colocar o Vice-Presidente da Repúb:ica na
Presidência do Congresso Nacional.

O certo, Porém, é que não se pode dar ao
art. 79, § 2.°, Interpretação ab-rogante. e,
com isto, tentar anUlar-se o que vem dispos
to no art. 31, § 2.°, da Lei Basfiar.

Em primeiro lugar, o entendimento de
textos antinômicos deve ser no sentido de
hannon1zá-Ios, e não no de anular um dêlell:

"Quando existe antinomia entre dols
dispositivos de uma mesma leI - ens1~

nam os juristas modernos -, os dois
dispositivos devem subsistir, se um con
tém exceção ao outro. :s que não se pre~

sume a dJserepancia legam. Sômente
quando se trata de antinomla absolu
tamente Irresistivel é que, se um con
ceito pode ser considerado prIncipal com
respeito ao outro, êste se considera sa
cri!1cado. li: a chamada Interpreta.Uo
abrogans, de que se há de fugir a todo
transe" (OROZIMBO NONATO. voto In
D.J. - 9-5-19+4; apud JOAO MENDES
NETO, Rui Barbos& e a Lógica. Jaridi
ca, 1949, pág. 112).

Ora, procurar-se colocar o Vlce~Pres1den

te da República à testa das reuniões con
juntas do Congresso previstas no art. 31,
§ 2.°, seria adotar ioterpretatio abrop.ns,
uma vez que se subtr&iria da Mesa do Se
nado uma função que lhe foi expressamente
atrib-uida, substituindo-a por outra Mesa, que
seria qualificada de Mesa do Congresso Na
cional, mas Que não vem mencionada na Lei
Maior, uma vez Que esta conferIu à Mesa
do Senado a direção dos trabalhos parla
mentares do Congresso, quando reunIdas
suas duas Casas, nas sessões conjuntas dts
criminadas no citado art. 31, § 2.°

Em segundo lugar, essa hermenêutica não
se articula devidamente com outros preceI
tos e textos da própria Constituição, tais
como os dos arts. 62 e 114, n.o l, letra L
Ao tempo da ConstltUlção de 1946 (quando
ainda o Vice-Presidente da República era
Presidente do Congresso) o Vice-Presidente
por Integrar a Mesa do Senado, dirigia, ca
ma Presidente, as sessões conjuntas do Con
gresso previstas no art. 41; e, por isso, ca
bia-lhe, ainda, a função de promulgar leis,
como se vê dos arts. 70, § 4.°, e 71, bem
como a êle se atribuía a missão de receber
comunicações sóbre veto e de convocar as
duas Câmaras p8J!a, em sessão conjuntll., dê~

1e conhecerem. Hoje, sob a vigência da Cons
tituição de 24 de janeiro de 1967, o Presi
dente do Senado, continua com idêntlCllS
funções e missão (art. 62), uma vez
que é êle, e nlio ma.ls o Vice-Presidente da
República, quem d1rige, com a Mesa
do Senado, as sessões conjuntas das
duas Câmaras que estão enumeradas no
art. 31, § 2.0 E é porque a votação sôbre
os vetos presidenclll.ÍS deve ser dirigida pelo
Presidente do Senado que a êste se comunica
o veto, para, ao depois, por êle próprio, se
rem as duas Câmaras convocadas (art. 62,
§§ 1.0 e 3.°).

Em face de tudo isso, só revogando, in
terpretativamente, o art. 31, i 3.°, é que se
pode entregar ao Vice-Presidente da Repú
blica a. direçáo das sessões conjuntas atrás
lembradas. Por Que já se não revoga, tam
bém, recImenta.lmente, o art. 62, §§ 1.° e 3.°,
para dar malor amplitude ao art. 79, § 2.°,
e um pouco mais de lógica à. infeliz inter
pretação que se pretende para o citado art.
31, § 2.0 ?

Por último, a ha.ver antinomia de textos,
deveria prevalecer o do art. 31, § 2.°, e nunca
o do art. 79, § 2.°, que, se não fôr entendido,
razoàvelmente. acabará por introduzir "cor
po estranho" no seio do Congresso, investin
do das funções de parlamentar quem nem
ao menos está cercado das garantias e imu-
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nIdades conferidas aos congressistas, no art.
34 da ConstitU1çAo.

A verdade, porém, é que nio existe dlsere
panela lerum. O Vice-Presidente da Repú
bllca é presidente do Congresso Nacional;
mas, nessa qualldade, nio preside às sessões
conjuntas do Congresso arroladas no art.
31, § 2.°, porque não integra a Mes& do Se
nado, nem tem competência para as fun
ções mencionadas no art. 62, por não ser
Presidente do Senado. S6 funções e ativida
des residuais a éle cabem, pouco 1mportan
do que sejam reduzidas e mínimas, insigni
ficantes e sem relêvo, polsnada há de anor
mal em que 11. constltuiçiio criasse uma Pre~

sldência do congresso mais honorltlca que
atuante, em que a pessoa lnvestída no cargo
venha a ter, principalmente, o papel de re
presentante do 6rgAo. se em relaçA.o a Reis,
Rainhas e Presidentes Isso acontece, nos sis
temas parlamentaristas, nada há que impe
ça tratamento semelhante ao VJce-Preslden~

te da Repúbl1ca, quando alçado à posição
de Presidente do Congresso Nacional, na
forma. prevista pelo art. 79, § 2.°, da. Cons
tituição atual.

111

6 - Há, por fim, que mencionar o cará
ter genérico e amplo da norma contida no
art. 79 da Constttuição, ao reverso da enu
meração espec1f1ca dos casos prev18toa no
art. 31, § 2.°, também da Lei Fundamental.

No primeiro dos preceitos citados, há uma
norma geral, enquanto que no 8egundo há
Incidência normativa específica ~b1'e as hi
póteses que enumera. sendo assim, ai surge
o que os penallstas denominam de "conflito
aparente de normas", porquanto, na reali
dade, êsse conflito inexiste: a regra geral
disciplinará todos os casos nAo compreen
didos no ãmblto nonnatlvo das regras espe
ciais, em virtude do principio de que a nor
ma especial náo é derrogada pela genérica.

Pela regra geral do art. 79. o Vice-Presi
dente da República exerce a presidência do
Congresso Nacional, salvo em relaçio às reu
niões conjuntas previstas nos ttens do § 2."
do art. 31, visto que, ai, a dlreçâo cabe,
por expressa determlnação do texto consti
tucional, à Meu do Senado - 6rgão a que
não pertence o Vice-Presidente da Repú~

bUca.
Nem se diga que no art. SI, § 2.°, está a

regra geral, enquanto que o art. 79 contêm
norma especl.al: êsse argumento, além de
conter uma InversAo Inadnússlvel na estru
tura 16glca das proposições normativas em
exame, nem por isso levaria a concluir-se
que, nas hiPóteses ventiladas no art. 31,
l 2.", a Pres1d!ncla das sessões coubesse
ao Vice-PresIdente da República.

Regra geral ou regra especial (o que 8Ó se
admite cratia argumentaDdl). o art. 79 Ja
mais poderá derrogar o que c;il.6p<l1lto se acha,
com tanta clareza, no art. 31, § 2."

Também não se pretenda encontrar a re
lação l6glca do geral para o particular, en
tre a norma do art. 31, § 2.° (a regra sol
diADt genérica) e a do art. 79 (a regra BOI
d18ant especf!lca) , sob a alegação de que na
primeira se cuida do funcionamento do Po
der Legislativo em geral, e na segunda, do
caso especlflco das funções de Presidente do
Congresso.

t:sse raciocínio, por demais forçado e so
fistico, tem um defeito capital que lhe tira
tOda etlcé.cla dialética: o art. 31, § 2.", da
Constituição Federal, ainda. que estivease
tratando, genericamente, do !unc1onamento
do Congresso Nacional, não se omitiu em
relaçAo ao órgAo que deva dlrlglr as seaaões
conjuntas do Legislativo, uma vez que con
fere tal atribuição, de modo expresso, à Me
sa do Senado. Nada sobrou, asaIm, para ali
se Inserir O art. 79 como regra especf!1ca a
disciplinar o que se relacione com a direção
dos trabalhos. E como em amboB os pre
ceitos (arts. 31, § 2.", e 79) há referência
à dlreçAo do Congresso Nacional, evidente
está que no prilJlelro (art. 31, § 2.") estão
contldas normas especia1s, e no segundo, a
norma geral, que só se aplica onde não haja.
preceltuaçAo específica.

Donde concluir-se que o Vice-Presidente
da República, por não Integrar a Mesa do
Senado, não pode presidir às sessões con
juntas do CongreBSO Nacional que o art. 31,
§ 2.°, d.1scr\m1na.

l!: o meu parecer.
SAo PaUlo, 31 de maio de 1967. - .Joeé

Frederico MarquelI.

3 - José Loureiro Júnior

A Constituição do Brasil, promUlgada em
24 de jane1ro de 1967, estabeleceu no Ca
pítUlo VI, relativo ao Poder Leg1slat1vo, na
sua Seção I - DisposlçOlls ~, tratando
da reunião anual do Congresso Nacional noa
perJodos de 1.° de março a 30 de junho e
1.0 de agOsto a 30 de novembro, nos têrmos
do art. 31, § 2.°, que:

"A Câ-mara. dos Deputados e () Senado
sob a direção da Mesa 4éste, reunlr-se-Ao
em sessão conjunta parA:
I - inaugurar a. sessão legislativa;
11 - elaborar o Regimento Comum;
111 - receber o compromisso do Presi
dente e do V1ce-Pres1dente da. BeIn\
bltCll. ;



JULHO A SETEMBRO - 1'6' 13'

IV - deliberar sObre o veto:

V - atendltr- aos demais casoo previstos
nesta coníU.tcU4;io."

Ao tratar no Capitulo vn, referente ao
Foder Executivo, naBeçAo I - Do Presi
dente e do Vice-Presidente da República, de
signando as atribuições déste, consignou,
também, no art. '79, '; 2.°, que;

"O Vice-Presidente exercerá as funções
de Prei!l;klente do Congresso NacIonal,
tendo sàmente voto de quaJidade, além
de outras atribuições que lhe forem con
feridas em lei complementar."

TESE DO CONFLITO

Em face dessas duas d1Bpos:Içõe8 encontra
das nesse diploma. legislativo, pretendeu-se
no Congresso Nacional, após a promulga
çio da COI1StttUlçio, deparar-se uma sjtua
ção conflltante, alegando-se que os referi
dos dispositivos atribuiam, ao mesmo tem
DO, idêntica. competência constitucional a
dois titulares diferentes: a Mesa do Senado
Federal e o Vice-Presidente da República.

Levantada a tese do contllto, duas corren
tes desde logo se formaram; uma fa.vorável à
Mesa. do Benado, outra ao Vice-Presidente
da. República. Evidentemente, numa polê
mica de tio alto teor e alcance, não se
postularam, Jamais, InterêSlleS de naturer.a
pessoal, sem nenhuma 81gniflcaçAo partIcular
no caso em fOCO.

Posta a questão nestes térmos, não teria
moa dúvIda em subscrever a val10sa e douta
optntâo dos que já se ma.nitestaram favorá
veis à prevalência da. Mesa do Senado para
presjdlr o CongreSSO NacIonal. E a essa con~

clusAo chegarlamos atendendo, apenas, a pa
cificas regrll8 disciplinadoras da maneira de
se resolverem contlltos resultantes de dis~

positivos aparentemente contraditórios, exis
tentes num meSmo diploma legislativo.

Estarfamos, assim, em primeiro lugar, re
conhecendo a mator fOrça do preceito espe
cial dilUlte do geraJ, principalmente quando
ce cuida, como no caso em aprêço, de regras
referentes ao exercicio de um determ1nado
Poder. !:ste é um principio de hermenêutica
jurfdica incontroverso.

DIANTE DA CON8TITUIÇAO DE 1967

:6: fácil, allás, sjstemat1zar-se, na Consti~

tulçio de 1967, os vários d1sposl.t1V05 que
conduzem, obrigatoriamente, a tal conclusio.

A Emenda Constitucional, por exemplo,
aprovada pelo Congresso Nacional é pro
mulgada. pelas Mesas da Câmara. dos Depu
tados e do 8enado Federal, náG Rndo POI
sível ao Vice-Presidente da RePÚbUc.. par-

tlclpar dêBle ato, que. pot' sua _tunsa, é
dI. competência ún.Ica do Poder ~tI~o.
do qual o memao não tioS parte. Como p0
deria, entAo, o Vloo-Prt;!s1dente da Repú
blica presidir o CongreSBO Nactonal em tare
ta de tão magna importâncJà, qusJ seja o
do proceSllO legislativo constitucional?

Note-se que a Constituição, sempre que se
refere, de modo particUlar, ao proceSBO le
gislativo, exclui da lJUa part.lclpação o Vlce
PresJdente da BepóbUca. O CaBO do veto é
perfeitamente elucidativo sõbre êBse ponto.

Do conhecimento, exame e cona1deração do
veto é inteiramente excluído o Vice-Presi
dente da RepúbIJca. E a referência expressa
na COnItltulçio. DeMa hipótese, ao PresJden~

te e Vlce-Pnsldente do Senado Federal é
feita tendo como objeto um ato da compe~

tência exclultva do CODJ1'CUO Nacional, e a
votação nominal de ambOli confirma-lhes
a posição de Prftldente diste órpo lePda
tive.

O disposto no art. 62, § 5,°, da. Constitui
ção, comprova, com maior ênfase, e em têr
mos trretorquiveis, o acima af1rmado, por
que enl"lob.. t4ida a matéria da competência
exclwdva. do CoJJÇellllO Nacional, que fica
subordinada à promulgaçA.o do PresIdente do
Senado Federal. Ora., como esta. matéria não
é da competência do Senado Federal, mas,
ao contrirlo, da competência exclusiva do
COnp'e580 Nacional, o Presidente do Sena~

do Federal, ao promulgá-la, o faz por exer~

cer, também, eumuIatiyamcnUl, a. Presidência
dO Congresso Nacional, única circunstância
que lhe permitiria. a. prática de tal ato.

Toma-se, outross.1m, 1mpossivel aceitar que
o Vice-Presidente da República possa pre
sidir o Congresso NacIonal tOdas a.s vêzes
que a atividade dêste tenha como fim pre
cipuo pronuncIar-se 8Ôbre quaJquer preten
são ou ato praticado pelo Pres1dente da
República. Nemes momento!!, o Conrresso
Na.clonal funcIona uahmente como coptra~

pêso ou freio à atividade do Presidente da
República, e, por jll80, deve encontrar-ee U~

berto de lluallluer lnf1a:ênefa oa .0 subord!
nadora de mePIbros do Poder EXeclltlVO,

Nes.sa espécie, a sltuaçio mais tfpica. é a
declaração do estado de sltlo. Dai ter a
Constituição IDeumblclo, de modo expresso, o
Presidente do Senado Fedenl de convocar,
Imediatamente. o CODJI'C$SO N&cional, se o
mesmo se encontrar em recesso, para. que
tome conhecimento e decida sôbre a proce
dência do ato do Presidente da República.,
determinante dessa medida excepcional.

Quem o bom senso fndícar1a para presidir
o Congresso Nacional nessa reunião de tllIlta.
transcendência politica'1' O Vice-Presidente
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da RepúbJica: que não.perLence ao Poder Le
gislativo c 'que poderi numa situação extre
mil com um voto ce qualidade dar ganho
de causa ao Presidente da. Repúbhca.. tam
bém romo êle membro do Poder Executivo o
qual tem em causa. um ato de SUB. inieíativa?

Ocorre o 'mesmo q·.tantó à Intervenção Fe
dcra.l ..e outros casos. prevÚ5tos nos núlncro:;
d o art. 41 da ConstItuição, em que' se pode-.
J'ão ~ontrnStar as Opilllõcs e 'os interê-s.scs do
Poder Executivo.E! do Pode=' LegisJativo. Po
sição idêntica verificar-sc-á; Quanc.o o Con~

gresso NEicio'Iial tiver de exercer a fiscali
zação financeira· c orça:ne~tária da União,
examina'ndo e Julgando .atos da Podcr Exe-
cutivo. '

Foram; em ::06S0 entender. ~sses motlvDs
que fizeram a C-onstituição 'confiar ao PJoe
sidente do Senado, cUmulativamente, li Pre:
lIidêlleia do Congresso NacIonal,' !Ias situa
ções especia Í8 Já .c1tarlas.

Como se v~, slo vários os dispositivos' da
atual Constítuição que se harmo:lizam num
trabalho .'de construçe.o sistemática, confir
mando ·.que .a Pl'esítlência. do Conltresso Na
Cional 'ca!le ao PftlSfQcnte dI) Senado F~tJeraJ.

nas st$sies destinadas aos fins especJai:;j aci
ma. referidos.

Re.;tc pO:-U.nto,. i:wliufo c. úaico, ermado
no eapitllll) do Puder E1::ecutivo, o artigo que
atrihuiu a Presidéncla do Congresso Nacional
ao Vice-Presidente da República. Jó. fol feita,
t<Jdll.Víll., cam. exuberâncla, a. c.emoostração
de Que as, seSSões prE'sldídRl> .pelo. Vice
Presidente· da .RepÚblica Ja.roals poderão ser
il.ll dl10 natllJ'eza e tins político-legisla.tivos,
que a ConstltuJçáo el:cJuiu, de mllneira ex
pressa, de tal compdência.

Examinnd03 o!'. preceitos d:l direito canse!
tucior.al positIVO, cab~. em segundo lugar,
perquirir as l'a?iJes doutrinárias que justi
ficam a nOSsa posIção dillnte co problema
5\1SC1';;ado.

Deixa~ni.o:;, porém, 'para uin momento pos
teriDr a focaHzaçio do' exemplo norte-ame
ricano, qt:.e tanto innuen~lo'.l a ela.boração
oonstitucianal" brasileira. 'Nenhuma dÚ~1da

subsiste a. 'ésse respeito.

DIANTE DA .CONSTITurçAO
DE 1891

A 1l0SSll. Cor.stituição de 189: marca.. cot!
tudo. o inicio dominante dessa' Influência.
Foi [)Or ter seguido o esquema geral ·da. or
I'anização' poHiica norte-Smer1can'a, que
translr.drunos para o nos.w 'díreito seus ru
mos e ensInamentos. Assim, quantio BC cui
dou de estruturar o Poder Legislativo, em
Nstenla bican:eral. oUtol'gQu,se ao V1ce-Pre
s:dentc da República., 1105 moldes alit:nlgeIlas,

a Prosfdênda. do Senado. que, ao lado da
CAmara dos Deputados, compunha o Con
gres::.Q Nacional. órgão ln'éiiih,bldO de exer
cer as ativIdades do :'e1(r:IáD:P.:xIer.

Não s~· cuidOU, ne,quele instante, da Pre~
sidêncl{l d~ congresso Nacional, porque a re
gr& bâsic~ estabefecida era. o funC'ionanunto
em' separa.do dSl> duas cil.sa.s, que só dc,'e
riam. a.g1r, em comum, "DO princípio e no
fim 'de cada. sessão ordinária e e~tra.ordiná

ria, : nas respectivas sessões de abertura e
encelT8JJ1fnto (art. 48, n.o 9, da Constitui
çã.o); (/ara apurar a eleição do Premdente c
Vice-Presidente· -da. República. Hlrt. 47) c
para empossar essas duas au1.orlda.dC$ {ar L.
44}''' tUTearia. e Prática da. ConsliLuição Bra
sl)eJl"a". Aurelino Leal, 1925, fls. 2W~.

Por is~o ê:;le assunto só ío'i ventilado, de
pois; em preceito regulamentar, que estatuiu
caber a l'reiJidéneia. do CQnlO'eli..~o Xacional
ao Vice~P~identc do' SCSladO, qu~ era um
senador eleito "prQ tcmJHlre", F.sto,· foi a.
~ oonsagra(Ja durante o tudo o ~ríodo
de vjl!'i:n~ia. da Constituição de 1891,

SINGULARr:JADE AMERICANA

Indispensável, porém. acenLuar que o Se
nado recalcitrou, sempre, cm aeeitar a pl'e
~ld~ncin. do Vite-Presiccme da' fu.>p:.íbJb•.
que procurou reduzir:ã menor. expre.ssào
P<lssive:l. ao 'mesmo pas!>o em que destaca,va
a. posição do senador elcJto Vice-Presidente
do Senado, I) qual foi, flmdmente, alçado à
Presidência do COll~O fIOa.ciiJnal.

Esta po!>ição do VicE'·PrcEiól'n1e CI~ Repú
blica ocupa:J.do a. Presldé:1cia do Senado. o
insigne Rui' Barbosa qualificava 'd~ uma
"aDIIIDa);a: lwi /:cncris", P(I)" ~ssr. motivo,
profligou-a todo o tempo proclamando .q\l~

na mesma' ·'nã.u. ha.via. vaniagem nenhuma
por onde si-namente se re-comendMlSe esta
MngulaJiàade americana", Ccmb8teu~a, l).-';

~in~, .pela imprensa e na .tr\buna 60 SentJ..do
Federal. Coube~lhe também. como o Ir.o.is
profundo· conhecedor do Direito Constit ucia
nal àmeriCano, explicar c<.im o os estadis,"Els
do:; Estado:; Unidos classificavam o Vlcr.
Prcsldente da República. na Presidêncir. do
Senado: - "u.ma sUuação de mera cuil11ô
nla, isto é, purantente ,de aparato, de orna.
mento no mecanismo das institu~õt':f~.

Lastreou Rui êste conceit.o no ellS;l1aml'n
to do juiz Mmer. qU~, nas :;'Jas "Lectures"
sãbr.e l\ Constituição americana. referia-se
9. esta. atr:buiçíi.o do VJce-Presidente da. Re
l}ublica como sendo, apenas, de "mera <tig
nideAl.e e r-espeliabUldade". ("Comenti~rios à
ConstitUição Federa) BrasileJra", Rui Bar'oo
~a, 1933. lJags. 54. e 5.).
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Tais atribuições são, atualmente, denomi
nadiUl pelo preclaro Pontes de Miranda co
mo "funções meramente protocolares ou ce
rimoniais" .

JUSTIFICAÇAO OE MANOEL
VITORINO

Fato é que o senado acabou consagrando,
em 1903, no seu Regimento, a d,outrlna que
tirava ao Vice-Presidente da República a
competência para a prática àe atribuições
que a. Constituição considerara pecullares ao
Senaào Federal.

Antes, em 1896, Manoel Vltorlno, Vice
Presidente da República, que então exercia,
também, a Presidência do Senado, assim
procurou justificar em discurso as suas fun
ções na Casa dos senadores:

"Quando a Nação elege o Vice-Presi
dente da Repúbl1ca, elege igualmente e
no mesmo cidadão Q Presidente do Se
nado. Quando ele entra nesta Casa ...
traz consigo urna soma tal de sufrágios,
Que lhe dão o valor, a autoridade e o
prestfglo Que não podem ser menores
do Que os que teria qualquer cidadâo Que
nesta cadeira se sentasse. A sua funçáo
constitucional está perfeitamente ex
pressa, definida. :tle não é "lUA estranho
nesta Casa, faz parte Integrante dela e
de sua Mesa." (AplJd Aurellno Leal, op.
clt., pág. 270.)

Proe-urou, portanto, no a.polo da conside
rável soma de votos populares que recebera,
fundamentar a legitimidade do exerc1cio do
cargo de Presidente do Senado. Eis, por cer
to, urna justificação que não serve aos que
ora pretendem outorgar, ao Vice-Presidente
da Repúbl1ca, a. presidência do Congresso
Nacional.

EM: 62 ANOS

A nOSlla Constituição de 1934 não previu
o cargo de Vice-Presidente da República,
mas estatulu no Capitulo relativo ao Poder
LeglsIatlvo Que, nas vêzes em que a Câmara
dos Deputad08 tivesse de se reunir em ses
são conjunta com o Senado Federal, o faria
lJ(lb a direção da Mesa dêste (art. 28).

A Carta ConstItucional de 1937 estrutu
rou, de forma Inteiramente diversa, o Poder
Legislativo e não criou o cargo de Vice-Pre
sidente da. Repúbllca, não podendo, pois, ser
vir como exemplo na matéria ora estudada.

A Constituição de 1946 sofreu modificações
sÔbre tal assunto.

O seu texto original dispunha que o Poder
Legislativo era elIerctdo pelo Congresso Na
ctonal, composto da Câmara dos Deputados
e do Senado Fedel"&l, acrescentando que, nas

sessões conjuntas de ambas, a; Prestdênela
ca.beria ã. Mesa do último. E estabelecia,
também, que o Vice-Presidente da Repúbl1ca
~erceriaa Presiàêncla. do Senado, com voto
de qualidade (art. 61). Manteve, dessa for
ma, a tradição, pollUco-jurldica brasileira,
no sentido de t>aber sempre ao Presidente
do Senado Federa.! a Presidência do Con
,resso Nacional. Mas tendo designado, 8

prIncípio, o Vice-Presidente da República pa
ra exercer a presidência do Senado, esta con,.
dlçâo levou-o. em conseqüência., a presidir
também o Congresso Nacional. Esta cir
cunstância é da máxima importância para
a segura elucidação do problema em tela.

Não pode haver a. menor dúvida q1n', se
gundo o texto orlgtnaJ da ConstJtuiçáo de
1946, o Vice-Presidente da República e:.:er
<leu a. Presidência do Congresso Naçfonal
tão-só e exclllSiva.mente porque rôra deldg
nado Presidente do Senado FedeJ:'al. ~ o que
decorre da simples leitura do disposto nos
artigos 41 e 61 da citada Constituição. Ve
rlnca-se, pois, Que a posição de Presidente
do Congresso Nacional exercida pelo Vice
Presidente da. Repúbllca cOJUlUtuiu uma de
corrência lópca e obrigatória da sua. situa
ção de Presidente do Senado FedenL

O Ato Adicional, ao 1nstitulr, em 2 de se
tembro de 1961, o sistema parlamentarista,
extinguiu o cargo de VIce-Presidente da Re
pública. Dai haver sido criado o cargo de
Presidente do Senado Federal, a ser exerci
do por tun Senador eleito pro tempore.

Ao ser restabelecido, em 23 de janeiro de
1953, através da Emenda Constitucional n.O
6, o sistema presidencial de govêmo, suprI
miu-se, expressamente, a. função do Vlce
Presidente da República apontada no art.
61 da Constituição de 1946.

Dessa época até a promulgação da Cons
tituição de 24 de janeiro de 19t17, continuou
tranqüila e pacifica a doutrina e a tradição
de caber ao Presidente do -Senado Federal a
Presidência do Congresso Nacional.

Interessante registrar que, durante a vi
gência. das Constituições democráticas bra
sileiras - 1891, 1934, e 1946 -, num periodo
total de 62 anos de história republicana,
durante 4.7 anos coube !lo presidência do
Conrreeso Nacional a um senador, represen
tando a Mesa do Senado. E somente num
pertodo de 15 anos o Vice-Presidente da Re
públlca pôde exercer a Presidência do Con
gresso Nacional, mas o fêz, porém, na. qua
lidade de Presidente do Senado Federal.

Ass1m, em wda a história de nossas insti
tuiÇões republicanas democráticas, jamais se
vill. 1UD Vfce-Presldente da República pre-
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.ldir o Congresso 'Nacional a.penas em fun
ção do cargo que ocupava. no Poder Exe
cutivo.

NAO PROCEDE A TESE
DO CONFLITO

Eis, portanto, que não se fundamentam as
alegações de confilto entre os artigos 31, §
2.°, e 79, § 2.°, da Constituição.

Se divergências houvesse, que fOssem reais
entre o disposto nos artigos analisados, ain~

da a.ss1m a rp.zão estaria com a corrente a
Que nos filiamos.

Porém, em nosso entender, o mencionado
conflito não existe na realidade.

O Congresso Nacional não se equivocou
nem foi desatento no exame do projeto
constitucional que lhe foi submetido pelo Sr.
Presidente da Republ1ca. O Congresso Na
cional não quis, na verdade, conceder mais
do que outorgou ao Vice~Presidente da Re
pública, nem pretendeu contrariar a nossa
tradição politico-jurfdlca firmada no senti
do de se confiar, sempre, a Presidência do
Congresso Nacional ao Presidente do Senado
Federal.

O INADMISSíVEL

se depois de promulgada. a Constituição,
nos exatos têrmos do seu texto, motivos su
pervenientes passaram a orientar senadores
e Deputados em direção oposta à seguida
ao aprovarem a Constituição que ora nos
rege, outro caminho não lhes resta senão o
de proporem uma reforma constitucional co
mo unico melo juridico plauslvel de objetivar
os novos fins que têm em mira.

Inadmisslvel, no entanto, o propósito de
se suplantar dispositivos constitucionais me
diante simples reformas de Resimento In
terno, efetlvada.s através de resolução do
Congresso Nacional. Isso seria a completa
destruição da ordem hierárquica da.s leis es
tabelecida de maneira tão evidente e ine
quívoca no art. 49 da Constituição de 1967.

l!:ste é o meu parecer, s. m. j.

São Paulo, 8 de ml'.io de 1967. - José Lou·
relro Junior.

4 - Lafayette Pond'

Ao Congresso Nacional foi apresentado
projeto de modiflcaçAo do seu Regimento
Comum, no qual se estabelece:

"Art, 2,- - No exercício das funçóes de
Presidente do Congresso Nacional, o Vi
ce-Presidente da Republlca presidirá às
sessões conjunta/; do Senado Federal e

da Câmara dos Deputados, tendo 8Ômen
te voto de Qualidade.

Art. 1.0 - Dirigirá os trabalhos a Mesa
do Senado."

1) Parece-me que êsse dlBposIt1vo cria um
artifício jurídico, ao admitir Que a Mesa do
Senado Federal apenas dlrlja as sessões con
juntas dêste e da Càmara dos Deputados,
sem as presidir. Um tal artifício n10 se
coaduna com a letra do art. 31, n 2.° e 3.°,
da Constltulç1o.,

2, NAo concorda com o § 2.°, porque êste
atribui, de modo exp1fclto, a direçAo das lleS
s6es conjuntas à. Mesa do senado, e a dire
ção das sessões de um órg10 colegial é, por
def1niçêo, a sua presld~ncla mesma.

3. N10 combina com o § 3.°, porque éste
dl.spóe que a. Mesa de cada Qual das C1
maras será por elas eleita sem excludo de
nenhum dos seus membros constitutivos. en
tre os quais o respectivo Presidente.

4. Da. Mesa do 6enado faz parte necessà
riamente o seu Presidente, tal como ocorre
com a da CAntara. dos Deputados, da- qual
participa o Presidente desta. A um e a outro,
aliás, a Constltuiçêo se refere, repetidas vA
zes (arts. 80, 62 etc.). Dela n10 pode êle
ser excluido; nem nela se pode Incluir aquêle
que para. ela não tenha. &ido eleito pelo pró
prio senado, na conformidade do citado §
3.0 - ressalvads a hipótese em que a Cons
tltulção o determine de modo fonnal, como
no caso do art. 43, parágrafo único. Esta re/I
salva llÔmente é possível, se expressa na pró~

pria Constituição: porque nenhuma outra lei
poderia estabelecer qualquer alteração na
Mesa - seja a do Senado, seja a da. Càmara
-, constltulda de acõrdo com o referido § 3.°
5. Observe-se, e.1l.ás, Que o projeto, a que
alude a consulta, não avança a ponto de
intrometer na Mesa do senado o Vlce
Presidente da República. Mas, a pretexto
de dar apllcaç10 ao art. 79, § 2.°, da Cons
titUIção, que o declara Presidente do Con
gresso, levanta uma diferença entre a pre~

f,tdêncla das sessões conjuntas e a d~o
dessas mesmas sessões.

6. A dlscrimlnaçAo parece-me Inadmis
sível: porque a presidência da ses.slo de um
órgAo colegial não é senAo a direç10 mesma
dos seus trabalhos, e llÔmente por essa ativi
dade se explica.

'1 . Por definição, o órgAo colegial, ou uma
assembléia, é constituído de uma plurêJ.l
da.de de membros, nenhum dos Quals tem o
poder jurídico de enunciar a vontade do
Estado. Todos apenas concorrem, cada qual
com O seu voto, para a fonnaçAo dessa von;
tade, que se expreua, afinal, em Ulnnos de
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maioria, ou quorum deliberativo exigido
pela lei.

S. Para dlrlglr os trabalhos da sessão,
coordenar as manifestações daqueles mem
bros participantes, verUiear a votação, pro
clamar a deliberação do órgão, funciona êste
sob uma presidência: uognI 0rrano coUe
giale ha un ufflclo dI presidenza aI tine
di gujdarne e coonlinarnc i lavorl" (L. GA
LATERIA, "Gli Organi CoUegiall Ammlnis
tratlvl", 1956, l, 176). Ou, por outras pala
vras; " ... I membrl deI collcrio lono com
plemente liberl da ogni e6terlore pressione
neBa manlfestazlone delle loro opinioni, aia
eventualmente nel dlscut.ere sla ad ognl modo
nel votare, perche altl1menti aarebbe inutUe
convocaeli; ma per mantenere II buon
ordlne nel coIlegio e conferita ad nu
presidente I'autorità di dlrigere U la
voro, e sonovi aD'uopo regolamenti in
temi." (C. VITA, "Dir:ltto Amminlstrativi",
l, p. 155.) Ou, conforme HAURIOU; "Les
assemblées délibéranteR ont besoln d'uo &r

«ane ide direction. En prlnclpe, c'est un bu
reau composé d'nn président, d'uu ou plu
aleU1'8 vfce-présidents, d'un ou plusieurs 8e

crétaires. Ce bureau est élu par ies assem
blées, annueDement, à la pJ'emiêre séance de
I'année. - Le présldent de I'assemblêe 41
ril"e les débatlJ, veille à la pollce de la séan
cc, à la sureté Intérieure et extérleure de 1'as
semblée." (HAURIOU - "Précis de Droit
Administratlf et de Dr. Public.", 11." ed.,
p. 96).

$. Como se vê, a "direção dos trabalhos" é a
função mesma. da presidência da sessão, a sua
atividade especfflca, e é uma invencível con
tradição de conceitos falar em uma sem a
outra, ou querer opor uma à outra.

10. A dlscrtmlnaçlo pretendida pelo pro
jeto levaria ao absurdo de se admitir Que
as se6&Ões Isoladas da Camata, ou do Sena
do, pudessêm. também ser presididas não pela
respectiva Mesa, mas, por outra autorIdade,
dado que àquela sõmente se reservaria a "di
reção" dos seus trabalhos. .

11. A Mesa é a própria presidência, cons
tituída ela próprIa de modo colegial ("L'uf
fieio di Pl'efddenza eoDegia1 te inte80 ... " 
S. ENZO In Rasse«na di Diritto Pubbllco.
1951, p. 238). Ora; nos Mnnos do art. 31, §
2.", da Constituição, está escrito que essa.
prelÚdêncla das sessões ali previstas compe
te não ao PrelÚdente do Congresso, mas à
Mesa. do senado. Em. outras SC85ÕeS, que não
essas do art. 31, a presidência será ez.erc1da
pelo Vice-Presidente da República (art. 79,
§ 2."), e a. êste caberá, evidentemente, a
dIreçio dos respectivos trabalhos.

12. Que sessões outras serão essas e quais as
atribuIções espec1ficas do VIce-Presidente da
República, isso é matéria a ser definida pela
lei complementar a que se refere o citado
art. 79, § 2.", e nunca. por um rerlmento, ato
êste da mesma categorIa jurídica dos regu
lamentos administrativos.

Parece-me, aliás, que nem mesmo a essa
lei complementar será llcito dar a êsse dis
positivo constItúcional uma extensão tama
nha que suprima o conteúdo especifico do
art. 31, § 2.", Isto é, que exclua. dêste último
o que nêle está escrito e, em lugar do que
nêle está escrito, entenda que a. direção, ou
presidência, daquelas sessões conjuntas não
deva. caber à Mesa do Senado, ou que esta
não deva ser constituída - Como a da Câ
mara - consoante com o que está expresso
no § 3." do mesmo art. 31.

Bahia, 31 de julho de 1967. - Lafayette
Pondé.

5 - Miguel ReaJe

I

COLOCAÇAO DO PROBLEMA

1. Não é novidade entre os mestres do DI
reito pátrio o principIo de que, sendo a
Constituição um sistema de normas, cuja va
lidade Implica a sua neeessár1a. coerência
lógica, nenhum de seus preceitos é suscetível
de ser interpretado Isoladamente, sem cor
relações com os dispositivos todos que al
bergam o seu rigoroso sentido.

ll: que tôda ConstitUlção, COmo Instrumen
to fundamental da vIda social e politica de
um povo, consubstancia determinadas dire
trizes ideais, a.ssim como elege e consagra
definidas técnicas de govêrno, resultando
dêsses pressupostos estruturais o verdadeiro
alcance, assIm como os limites dos dispo
sitivos que a integram.

RUI BARBOSA soube dar-nos, magiStral
mente, a. razão da unidade sistemática, su
bstancial dos textos constitUcionais, ao es
crever;

"AS Constituições não são regulamentos
F,dministraUvos, não são tratados ca
su1sUcos, não são roteiros de precauç(res
metlculoli8S contra a chicana, a Igno
rância, ou a. subserviência mental da
rabullce interessada, ou miope. Uma
Constituição é a caracterização, nltlda
mente contornada, de um sistema poUtl
co, Indicado nas suas linhas capitais,
entregue, na evolução da. sua vida orgâ
nica, à ação da consciência popUlar,
confiado, na interpretação das suas con
seqüências legislativas, à Intuição dos
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homens de estado. A evidência das re
gras diretrizes, fi. luz do alto que desce
dos princípios, Ilumina os casos parti
cUlares, ditando, a cada. ocorrência. im
prevista., a cada combinação dos fatos,
a soluçA0 det1ntda pelas necessidades da
harmonia geral." (RUI BARBOSA 
Discurso no Senado Federal, a 3 de
julho de 1891; nos Comentários à Cons
t1tul9io Federal BrastIeIra, coligidos e
ordenados por HOMERO PIRES, 1932, I
voI., pé.g. 38.)

Essa. exigência de unidade coerente RUI
estendia-a, aliás, a tõda a. ordem jurldica,
que deve, efetivamente, ser compreendida
como um lucidus. ordo, no qual cada ele
mento possui um lugar definido e não pode
ter outro, de modo que a. Interpretação lógica
se revela, concomitantemente, sistemática.

l!:: a razão pela qual o patrono dos cons~

t1tuclonallstas brasileiros advertia:

" . .. a ligação (da matéria nos textos le
gislativos) não há de ser meramente a
vlz!nhança. material entre as linhas do
mesmo texto. Ela não se concebe sem
a. consentaneldade tórlc.. entre os dois
pensamentos que a contlgilldade literal
aproximou. Nunca se cogitou, portanto,
de mera conflnidade material n06 dI
versos parágrafos da leI." (Anfnla in
versa, Rto de Janeiro, 1896, Prefácio.)

Nesses ensinamentos se contêm duas re
gras essenclals, sobretudo na teta da herme
nêutica constltuclonal: o dever que tem o
exegeta de interpretar cada artigo ou cada
parégrafo em sua sl.tuaçA.o peculiar, ou, co
mo se volta Il. dizer hoje. em sua s1gn1f1ca
ção tópica (Cfr. VIEHWEG Th. - Toplca e
Glarlsprudensa., trad. de G. Grifó. MilAo,
1962) e, ao mesmo tempo, o dever n10 me
nos indeclinável de correlacioná-lo com os
dema'!s dispositIvos, Integrando-o em s1ste~

ma.

A nenhum jurista de tomo, antes mesmo
da trlunt'ante e avassaladora compreensão
do Direito como "realidade concreta e dlm\
mica". que caractertza a Jurisprudência con
temporânea, escapoU o apontado sentido das
correlações normativas, bastando lembrar
aqui o pensamento lapidar e audacioso de
TEIXEIRA DE FREITAS, de uma atuallda·
de tmpresslonante:

" . .. o sistema inteiro de um código de
pende muitas vêzes de uma só cllsposl
ção." (ConsoUda.çio das Leis Civis, a.
ed., Rio de Janeiro, pág. LIX).

l!:: na linha dessa. alta. tradiçAo que O emi-
nente Mintstro Prado KeUy escreve:

" • •• Il. ConstituiçAo não é um documento
parcialmente obrigatório; é um ato so
lene da. vontade nacional; nAo pode ser
obedecida em vártas de suas n.ormaIJ e
negada em muitos de seus prece1to1J."
(Est.dOll de CJêncta POUÜCa., BIo Paulo,
1966, t. m, pág. 8.)

Tal atitude pressupõe, é claro, o que E.
GARCIA MAYNEZ denomina "princípio da
interprelaçio contextual", a cuja luz se atenM

de às exlgênclll,8 lógicas Impostas "pela ten
dêncIa slstemãt1ca dos ordenamentos", Isto
é, pela compreensão dos preceitos jurídicos
como partes ou elemenOO6 de um todo or
gânico (Cfr. LórJca. dei Ba.cloeinlo JuridIeo,
México, 1964, págs. 31 e segs.).

Z. Relembradas essas diretrizes fundamen
tais. que correspondem ao que há de maia
atual e vivo em Jll&tér1a de Hermenêutica
Juridica, claro está que não se pode res
ponder à. Consulta formulada. sóbre a ex
tensão do cfiBposltlvo col1l!tltucional que con
fere ao VIce-Presfdente da RepúbUca o e:rer
ciclo das funçõeB de Pres1dente do Congres
so NacIonal, com esta.ll1nge1a e sumária «In
clusão: "se o art. 79, • 2.°, Ee$& que o Vlce
Prell1dente exercerá as funções de Prea1dente
do Congre8SQ NacIonal, tendo l>Ômente voto
de qualldade, a êle caberá sempre presidir às
sessões conjuntas da. Câmara dos DePUtad08
e do senado, qualquer que seja o motivo da
convocação,"

Essa _interpretação fragmentada ou ato
mizante, sôbre desatender ll.Oll critérios já
lembrad06 de unldades ll1stemátlcas, deb:a
nos no llmlar do processo interpretativo, nas
dobras do que se convencionou denominar
"Interpretação gramatlcal".

Não é necessário invocar autores para se
demonstrar o caráter preparatório ou vesti
bUlar dêBse tipo de exegese. Inez1!ltente, na
realidade, uma "lnterpretaçAo liramatlcal"
por s.1 bastante, como é Impróprio falar-se
em "interpretação lógica... "interpretação sis
temática" etc.. como algo de fracionado e
de autônomo: s10 antes momentos ou ele
mentos componentes do processo interpre
tativo, o qual não pode, em caso algum,
deixar de ser unitário e coerente.

Ora, o elemento ttlológico, embom sendo
ponto de partida inamovfvel na tarefa com
preensiva das nonnas de D1relto, deve. Bel'

I'8eebfdo com cautela, pois, como lembra
Françols Gtmy, a mera concel.tUl'JizaçA.o "aea-
ba por sacriflcar as rea.lIdades mor&1s, eco
nOmiCll.6, sociais, que constltuem o fundo m&
terlal e como que o conteúdo efetivo da vida
jurídica, a sinais. puramente lógiCOl, que da
mesma não revelam secA0 um aspecto de
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todo formar'. (Sclence et Technlque eu Droit
Privé Positif, Parts, 1922, vol. I, pág. 149.)

Dai as palavras incisivas de CARLOS MA
XIMILIA.NO, encerrando suas indagações sô
bre a matéria:

"Em conclusão, nunca será demais in
s1stlr sObre a crescente desvaUa do pro
ce~ filol6gico, incomparà.velmente infe
rior ao sistemático, e ao que invoca. os
fatôres sociais, ou o Direito Comparado.
SObre o p6rt1co dos tribunais cumpria.
inscrever o aforismo de celso: Seire le
ges noa hoc est verba earum tenere, sed
vim ac p0te8tatem... (D.L. 1,3, 17. eEL
SUB; MAXIMILIANO - Hermenêutica e
ApUcação do Direito, POrto Alegre, 1933,
pág. 136.)

III a razão pela. qual a doutrina atual con
dena, de maneira veemente, o que o lIustre
Emillo Betti denomina "o modo de veJl me
cânico e atomístico, que desintegra as [fases
sucessivas do processo interpretativo, tmta.n
do-as como se f6Bsem meios distint06, $lSCe
tlvefs de serem empregados de maneira, indi
ferente, segundo as contingências e as opor
tunidades". Contra essa. fragmentaçãP da
exegese, que chega ao absurdo de se con
tentar com o momento liminar da explicação
verbal, invoca o mestre de Roma a unidade
integrante e incindivel do processo de com
preensão da nonna. mostrando que, além do
elemento verbal e do conteúdo 16g1co da fór·
mula legislativa., deve indagar-se de ratio Ju
m que é a sua substAnc1a valorativa e teleo·
lógica. (E. BETTI - Interpretazlone deU.
Iene e degll at giuridici, Milão, 1949, ~ágs.

168 e 17.).

3. Tal compreensão da matéria, vállda pa
ra todos os campos do Direito, adquire wna
relevAnc1a maior nos domínios do DIreito
Constitucional, que, por sua natureza. lmpU~

ca cl\nones e critérios interpretativos, em
consonância com os vlll6res pol1t1cos que o
1n!ormam e, de maneira. constante e direta,
o potenclam.

Veremos, logo mais, como o problema ob
jeto da presente Consulta adquire contornos
precisos e como que se ilumina em função
do "espfr1to da CcnstltUlção" de 1967, ou
sej&, quando pôsto nas coordenadas do pro.
cesso IegiBlatlvo que nela se consagra, em
virtude de uma nova compreensão do prin
cipio da. divisão dos podêres e da distrlbUlç1.o
das competências.

li: que, em verdade, os element06 grama.
tical, lógico e sfstemá.tico, na exegese cons
titucional, SÓ adquirem autêntico significado
na medida e enquanto se subordinam a um
centro Ideológico ou doutrinário, que é o "foco
doador de sentido" às regras do ordenamen
to, por ser 8- fOrça intrÍllllec& que vincula

e estrutura o todo e nêle situa orgànlcamen
te as partes componentes.

A teoria da interpretação é, sem dúvida,
una e concreta, mas exatamente porque tóda
regra jurIdica é a prefIguração de uma clas
se de ações posslvels, o exegeta não pode
deixar de correlacionar o "esquema nonna.
tivo" ao seu "âmbito de efIcácIa" ou "pos~

Sibilldade", o que envolve uma. natural dis
criminação entre os critérios interpretativos
apllcávefs neste ou naquele outro campo do
Direito.

No tocante à interpretação das nonnas de
Direito Constitucional, sobretudo, aduzem os
tratad1stas algumas peculiaridades que o mo
ncgraflsta Carmelo Carbone PÕe em realce,
em função do caráter primordial e emInente
das normas constitucionais, da natureza es
quemática de seu conteúdo e de sua inti
ma conexão com o repm:e político, aspecto
êste apontado como o ma.1s saliente (efr.
Carbone - lnterpretazlone deUe norme cosl.i
tuzionaD. Pádua, 1951).

Veremos como, no caso em aprêço, foi
exatamente êsse elemento essencial e decisi
vo que foi inteiramente desprezado pelos
autores do projeto de resolução tendente a
reformar o RegímentoComum do Congresso
Nacional.

n

OS ARTIGOS 31, § 2.°, E 79, § 2.°, NO
SISTEMA DA CONSTITUIÇAo DE 1967

4. Nada., pois, mais absurdo do que uma
interpretação dos artigOS supra. referld06
lançando-se mú> de wn artifício consistente
em emprestar validade a. um d1sl>ooitivo, &
custa do esvaziamento do outro, quando, na
realidade, o problema. consiste em saber-se
que entendimento válido se há de dar ao
§ 2.° do art. 79 - para. que êsse dispositivo
não fique sem efeito -, mas de maneira tal
que também não resulte sem efeito o 11 2."
do ari. 31, que diz:

"Art. 31 - ..•......•.........••..•.....

li Z." - A Câmara dos Deputados e o
senado, 80b a direção da Mesa dêste,
reunir~se-ão em sessão conjunta para:
I - Inaugurar a sessão legislatiVa;
n - elaborar o Regimento Comum;
m - receber o compromisso do Presi
dente e do Vice-Presidente da República;
IV - deliberar sObre veto;
V - atender aos demais casos previstos
nesta Constituição."

Atendendo à primeira das duas regras de
hermenêutica anteriormente discriminadas,
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relativa à situaçêo ou à tópica. das regras de
direito, cabem desde logo as seguintes obser
vações:

11.) o ~ 2.° do art. 31 se inscreve nwn ar
tigo cujo objetivo é disciplinar as
reuniões do Congresso Nacional, tanto
as ordinârlas como as extraordiná
rias;

b) o § 2.° dêsse dispositivo declara como
devem ser obrlgatàrlamente dlr1gidos
os trabalhos do Congresso nas hipó
teses que enumera taxativamente;

c) o art, 79, § 2,°, enuncia genêrlcarnente
a competência do Vice-Presidente da
República para e:rerclcio da presidên
cia do Congresso;

d) tal dispositivo de cariter ,enérieo
SUl'8'e, pois, com o seu Amblto de incI
dência dellmltada pela atl1bulç.1o es
peeítlca. constante do art. 31.

Pode-se, por conseguInte, afirmar Que o
legislador constituinte, ao dispor sObre as
reuniões do Conaresso Nacional, destacou
aquelas que, por sua. Datureza 00 destinação,
enteDdeu deverem ler dirJr:ldaa pela. Mesa. do
Senado Federal. ficando reservadas aa de
mais sessões à presidência do Vice-Presi
dente da República.

Nada. dispondo a Constituição SÓbre a com~

posição da Mesa. do Congresso, quando
competir ao Vice-Presidente a funçAo de di
rigir os trabalhos, estamos perante uma
lacuna, que poderá. ser preenchida por dispo
$1ç§.o regulamentar do Congresso, mas não
de modo a tornar sem efeito o § 2.° do
art. 31, isto é, subtraindo ao Presidente do
senado a presidência e direçêo d&S sessões
conjuntas, nos casos que aquéle parágrafo
taxativa e especlllcamente determina.

Ora, a solução constante do Projeto de Re~

solução Que vlsa modi!lcar o Regimento
Comum do Congresso Nacional, congregando
os dois artigos aqui examinados, a fim de
outorgar ao Vice-Presidente a "presidência"
das 5e~s e à Mesa do senado a sua "dire
ção", não resiste à mais perflUlctória aná.l1se,
a começar pelo exame dos IUipectos gramatl.
cals até às razões lógicas e teleológl.co-polf
t1cas das duas normas constitucionais, ape.
rente:tp.ente em conflito.

A. dtstlnçAo entre "pres!dir" e "dirigir" o
Congres!!o não encontra guarida sequer no
plimo Hmlnar da exegese gramatical, como o
demonstram os mestres da Ifngua,

Leia-se, por exemplo, como que prevendo
e prevenindo o artlflcto curioso que ora nos
surpreende, o que ensina Caldas Aulete:

"PRESIDIR, v. tr. dlrig1r como presiden
te; presidir o Congresso (com compIe-

mento direto). Exercer funções própriaa
de quem dirire os trabalhos ou aa seB86ea
de uma assembléia." (DlcloDárlo c.olliem
porâneo da língua portuguéD, ed. bru.,
Rio de Janeiro, 1958.)

Da mesma forma, consigna. LAUDELINO
FREIRE que pretddir s1gn1J'1ca.:

1. Assistir como prestdente ou- ârbl
tro <...>.

2. Ocupar o primeiro lugar em uma aa
sembléla com direito de manter a
ordem e .regular a discussão; exercer
as funções de preatdente (, .. ),

3. Oular comO chefe; dirf&1r, coman·
dar' (. .. l,

4, Superintender (.. ,l.

5, Ter a principal Influência ou o prin
cipal papel; dirJrtr. raJar. ampal'U'
etc.

Não creio seja necessário trazer outros
esclareclment05, tão transparente me parece
a ImpossibUldade de se cometer a um órgio
a funç§.o de presidir e a outro a de lIfrIrIr o
Congresso Nacional, num dua.Iísmo incompa
tlvel, quer do ponto de vista lógico, quer do
ponto de vista. prático, com a eBllellClaI uni
dade de direção requerida pelaa ativldadea
de uma assembléia.

S. Tal dualismo aberrante, que começa por
entrar em choque com as palavras, lmp1ica,
desde logo, outra conseqüência. bem Dl.8Ú
grave, consistente na desflguraçlll. do concet
to jurldlco de "Mesa do Sen&do", Que 5O!re
dois fmpa.ctos:

a) primeiro porque é ela. desintegrada,
cedendo o seu Pre!lldente o lugar que
lhe é próprio - eJ: ri dos votos confe
ridos por seus pares - ao VIce
Presidente da. Repúblca;

b) em segundo lugar, porque é ela re
baixada de sua posição eminente,
deixando de dirtch'-preelcUndo as sea
sões, para passar a dlrtpr-UMaOnIl
do - digamos as.sIm, pola .. tanto
equivale o verbo cIbirtr, por eufemIs
mo empregado no art. 3.° do projeto
de resolução -, 8ubonHnada, pois, à
segunda autoridade do Poder Exe
cutivo.

Não é mister tecer 10Di&!> cons1deraç6e.s
sObre o conceito de Mesa do senado para
dever-se reconhecer que ela. só pOde ser en
tendJda como um todo Indecomponlvel, DO
qual as competências de seus membros com-
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pOnentea se IlXticulam e se escalonam, tendo
como ápice a figura de seu Presidente. l!: ela
não apenas pllXte integrante do senado mas
seu elemento constitutivo, como seu órgão
próprio e indeformável, a.quêle através do
Qual a Câmara Alta ae manifesta na pleni
tude de sUa.!> prerrogativa.!>. Invocando um
antigo preceito do regulamento do Senado
francês, assim adverte DUGUIT, pondo em
realce o valor constitutivo do órgão dirigente
de uma Assem'oêia Parlamentar;

"Ce n'est Que du moment ou le 'oureau
deflnltlf est formê que l'assem'olêe est
constitueê." (Traité de Droit Constltu
tlonne1, 2t 00., Paris, 1924, t. IV, pág1
na 265.)

Não se compreende, pois, como a Mesa. do
senado, constltulda ex vi do art. 31, § 3.°,
da Constitwção, pe.'lSe a ter os seus mem'oros
e as suas atri'owções alterados em virtude de
mera reforma do Regimento Comum do COn
gresso. a fim de ser convertida em órgão as
sessor do Vice-Prealdente da Repú'oiea, a
Quem ê conferida. a presidência de tôdas as
seuões conjuntas. abstração feita dos obje
tivos destas.

Dá-se, com essa intromissão indébita de
uma autoridade do Executivo na órbita do
Poder Legislativo - para exercício de fun
ções claramente conteridas à Mesa. do
senado -, manitesta ofensa ao principio ela
dlvisio dos JlOdêres,pols até mesmo autores
que fazem fortes reservas à latitude dês.se
princípio nio podem deixar de reconhecer
que as exceções àa distintas esferas de com
petência dos órgãos soberanos do Estado

"debbono risultare stablllte In maniera
diretta o derivata dalla stessa costltuzfo
ne" (ANTONIO AMORTH, em artigo na
Riv, Trlmestrale di Diritto PubbUco, 1958,
v. VIII, pág. 63).

Na mesma. ordem de idéias, EMILIO
CROSA, acentua.ndo a correlação que ne
cessàrlarnente deve e:ldstir entre a compe
tência constitucional e o poder de a.uto-orga
nlzação, exclui a posslbilldad~ de qualquer
Interferência externa, ou verbis:

"L'attribuzlone costttuzionale di oom
petenza impllca la potestà di esercltare I
proprí utfici, salvo il coordlnamento per
c16 ehe ne nguarda. 1'ln1'l.õl.o o la. fme, re
golatt por essl dalla costituzione, eldu
dendo I'intervento di quabriald. aUro or
pno nell'cserci:do di tali funzloni polchê
questo trarrebbe tale sua competenza. da
una fonte subordinata alIa norma coatt
tuzlonaie e pertanto llleg1ttuna ed anche
superflua. ("Gil orgam costltuzionaD e U
Presidente deIla Republica nella costttu-

zlone italiana", in Blvista TrimerJkaledi
Dlritto PubbUco, 1951, pág. 94).

6, Parece-me que o êrro centcal na Inter
pretaçào dos artigos 31, § 2.°, e 79, § 2.°,
resulta do fato de não se atentar que temos
em confronto, como já notei, dois preceitos:
o primetro específico; o segundo genérico.

Mister é, por conseguinte, ni.o juntá-los
mecânlcarnente, numa. justaposição forçada
de proposições normativas - cada Qual sen
do, como é dotada de eficácia. autÔnoma -,
mas sim fiXar o âmbito de validade de cada.
uma delas, de sorte que ambas signifiquem,
con(:omltantemente, aIgo de eficaz no con~

texto do ordenamento.

Quando o legislador dispõe sõbre o mesmo
assunto, mas fazendo-o de dols modos, atrl
buindo, genericamente, competência a deter
minado órgão para o exercício de certas
funçées, e, ao mesmo tempo, conferindO a
outro a. prática. de atos (lue, em tese, se con
teriam no primeiro enunciado normativo,
cwnpre indagar da "mem legls", da. razão
detelmlnante dos dois preceitos, a 11m de se
rewlver a aparente contradição num claro
dlscrime de duas fa.lxas de vigência e efetivi
dade.

Há, em tal caso, doiS caminhos absurdOS e
intoleráveis: um consiste em subsumir o es
pecíf1co no genérico, mutilando o texto cons
titucional, e esta tol e. via eleita pelo projeto
de alteração do Regimento; o outro seria o
caminho inverso, o do esvaz1amento da nor
ma genérica, até torná-la gratuita ou inope
rante.

Ora, não há. Qualquer di1i.culdade, a meu
ver, ante a clareza do elenco constante do
§ 2.° do art. 31, em detennlnar-se quais as
sessões do Congresso Nacional que, noo têr
mos da Constituição, foram taxativamente
confiadas à direção da Mesa. do senado, com
a conclusão Imperativa de Que, em tais casos,
não pode subsistir, nem prevalecer, ll. atrl
bulção genericamente outorgada ao Vice
Presidente da República.. Se êste fOsse ar
mado de podêres, além dos que lhe rema~

nescem, por fôrça da ressalva. contida. no
preceito especifico, haveria, sem sombra de
dúVida, delegação de pod&e9, que a Carta
Maior veda e fulmina, em dois artigos Que
Ee completam: art. 6.°, parágrafo único, e
art. li!), pa.l'âgra10 único.

Dlr-se-á que o dispooto no § 2.° do art. 31
tem tamanha amplitude que nada restaria.
ao Vice-Presidente da República, torne.n
do-se letra morta. o estatuído no § 2.° do
art. 79. Veremos Que não é a.sslm, e que as
funçlies remanescentes são as que se compa
decem com a. estrutura. e o espirito do regime.
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Antes, porém, de examinar êsse aspecto da.
questão, torna-se necessário focalizar o papel
da Mesa do senado e, em particular, o de
seu Presidente, no contexto do ordenamento
constitucional, pois é táo-sàmente nesta anâ
Use que poderão ser definldos, de maneira
objetiva, os limites da competência do Vice
Presidente da Repúbica com relação ao Con
gresso Nacional, demonstrando-se que os dois
dispositivos constitucionais são entre si com
patíveis, não envolvendo qualquer antinomia,
desde que se apUquem ambos simultinea
mente, cada qual na esfera de sua respectiva
Incidência.

7. Se a análise "tópica" dos artigos 31 e 79
já nos revela qual o seu significado, êste re
sulta. ainda mais nítido à luz de sua com
preensão no sistema da ConstituIção de 1967.

Basta a leitura. dos artigos 47, 52, 62, §fi 1.",
3.", 4." e 5.", e 153, § 2.", da Constituição, para.
verificar-se que - em conson/l.ncia com o
disposto no § 2." do art. 31, naquela lnllirnl
nável contigüidade lógica a que se refere
RUI BARBOSA - a Carta. Magna assegu
ra a<o Presidente do Senado um 5ta*us ju
rldlco de contornos precisos.

1t êle, em verdade, quem, ex vi dos cita
dos preceitos,

a) recebe do Presidente da Repúbl1ca. a
comwlÍcação do veto por êle apóstó
aos projetos de let;

b) convoca as duas Clima.ras para, em
sessão conjunta, conhecer do veto;

e) promulga a lei, quando, rejeitado o
veto, o Presidente da República deixa.
de fazê·lo dentro de quarenta e oito
horas;

d) promulga a lei aprovada pelo Con
gresso Nacional nos têrmos do art. 47
da Constituição;

e) convoca o Congresso Nacional para
apreciar ato do Presidente da Repu
bllea prorrogando o estado de sít.lo.

Entra. pelos olhos, se não taldados pela
paixão política, Q.ue todos êsses dísposltivoe
confirmam e reiteram a competência especi
fica proclamada no § 2." do art. 31, perfilando
o Presidente do Senado como única. autor1
dade munida. da legitima representaçoo do
Poder LegislativO em tôdas as relações com
o Poder Executivo que envolvam atos deci
sórIos de sua estrita competência: cabe-lhe
dar inicio aos trabalhos do Congre8So, con
vocando-o, presidI-lo e, afl:naI, sancionar e
publicar o que a Câmara e o Senado em con
junto delfbera.ram.

No'entanto, se viesse a prevalecer a estra
nha construção jurídica consubstanclada. no

projeto de resolução submetido a meu exame,
assistiríamos ao sacrlflcio da unidade e in·
telreza do processo legb1&tlvo, pela fratura.
da Mesa. do Senado, pela postergação d08
podêrea do seu Presidente, e pela. co-pert1cl
pação de uma autorIdade estranha. na ela!»
ração das emendas constitucionais, das leis
complementares e ordiná.rias, dos decretos
leglsiatlvos, bem como no contróle doe de
cretos-leis.

Figuremos, para que a. imagem dê tn&Is
relêvo ao pretendido desmembramento do
processo legislativo, corno passarlam a. se de
senrolar os trabahos do Congresso, segundo
o projetado esquema de alteração regimental:

Ato 1.° - O Presidente do Senado con
voca o Congresso (antes de fazê-lo, teria
de consultar o Vice-Presidente da Repú
blica sôbre o dia e a hora convenientes
ao seu comparecimento... ).

Ato z.o - Reunido o Congresso, o Vlce
Presidente da República asswne a presi
dência da. sessão e d!r1ge os trabalhoe,
assessorado pela Mesa do Senado, à qual,
por eUfemlmno, se dlspensa o poder de
"direção" ...

Ato 3." - ConclUída a votação, o Vlce
Presidente da República. retira-se do PIe
nii.rlo ou sllencla e se omite, entrando
novlmlente em cena o Pres1dente do .se
nado para promulgar ao lei aprovada!

l!: evidente que e&Sas idas e vindas nIo se
compadecem com a dignidade do Poder
Legislativo, nem são aceitáveIs por quantos
compreendam ser da essência do processo le~

gislatlvo a unidade de seu desenvolvimento,
de tal sorte que quem tem a atribuição ex
pressa. de conVlJear o COngl"es80 e de J)1'Omul~

gar a lei não pode ser alijado de seu stataa
jurldico de órgão a que está. afeta. a direção
do proCes8{) ledslatlvo, o qual, nunca será
demais acentuá-lo, ganhou galas de princípio
constitucional, de vaUdade cogente em to
dos os planos Institucionais do Pais, como o
e~tatui o art. 13, n,o III, da ConstitUlçAo.

O ato de convocação de uma A!Bembléla
'nAo é dêsses t1ue uma autoridade J)08ll& con
dignamente exercer, estando na dependên
'cia do benepléclto de outra: é ato qe, por
sua pripria natwoeza., tradIU li oriclnariedacle
da oompetênela e a autonomia de seu es:er~

cicio. Quem convooe. o Congresso tem já. 1m~
pl1cito o poder de dirigir-lhe 08 trabalho!\, se
o faz na qualldade de órgão constituldo para
seu funcionlmlento: se assim não fósse ha
veria capitill dimlnutio manifesta, ficando o
Presidente do Benado reduzido a simples
lnstrwnento da manifestação de vontade de
outrem, sem cuja. presença a convocação se
ria inutll ...
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Por outro lado, quem promq. tuna. lei
'exerce o ma.is alto e declsl.vo dos atos de so
berania, e não pratica mera exigência de
valor extrlnseco, como se se tratasse de um
funcioniu1.o destinado a. executar o querer de
uma. autoridade superior.

. Como esclarece um dos mais notáveis mes
tres contemporAneos de Teoria do Estado,
ALDO M. SANDULLI, o ato de promulga
ção nâó é, consoante supunha. tuna velha
teorla, simples exterlortzação da vontade do
Parlamento, mas representa., ao contrário,
um ato constltucfonal de manifMt.o poder po
litico, que pressupõe o exame da legitími
dade do processo legislativo, significando a
atestação pública. e solene ela verificada von
tade legislativa, concllúda. com obediência.
'dos trâmites regulamentares e dos Impera
tivos constitucionais, para. que possa ser posta
a. norma de direito com val1dade e eficácia, a
11m de ser obedecida por seus destinatários,
-órgãos do Estado e particulares (Cfr. No
visSlmo DJresto Italiano, 1957, voI. IX, "legge"
páss. 643 e segs.L

Como se vê, o conteúdo mesmo do ato de
promuJa'ar já revela que, em se devendo pro
clamar a decisão de uma Assembléia, dan·
do-se fOrça. cegente ao por ela própria de
llberado, tal ato não pode ser executado
senão por seu Presidente: em suma, fie os
textos constltucionl\is cometem ao PrelJiden
te do SenAdo o podel'-dner de promlllpr as
leis e De at.oll normativos elo ecmcre-o, isto
equivale I) dizer que, em se tra.t&ndo de pro
~ 1~l!IM.lvo, é êle e tio-l"õmente êle
quem preside às respectivas &ee8ÕeII.

8. Ainda no concernente às correIações 81s
temátlcas, cabe frlsar que o f 5.° do artigo 62
reporta.-se ao artigo 47, dando o sentido do
item. V do art. 31, § 2.°, segundo o qual ã,
Mesa do Senado, além das funções d1scri
m1nadas nos itens anteriores, cabe "atender
a.os demais casos previstos nesta Const1tul-
çAo".

Com efeito, o art. 62, ~ 5.°, confer1D.do &O
Presidente do Senado o poder.dever de pro
mulfar .. lei aprovada em votação final pelo
Congresso, "nos casos do art. 47", deixa ex
plicito que tudo que se refira. "ã, compeMn
cia. exclU3l.va do Congresso Nacional" deve
ser resolvido pelas duas Casas Leg1l'llatlvf&S
300 a. presl.dência e direção da Mesa do Se
nado, tendo como centro o seu Presidente.

A d1scriminação do que se contém no art.
47 fornece-nos com segurança a ratlo lqia
determinante dêsse preceito, que subtral. 80
Vice-Presidente da República - além do d1s~

po.sto nos números I a IV do § 2." do art. 31

- a condução das at1V1dades do Conit'e8sO
tóda vez que êste se reunir para:

I - resolver deflnitivamente SoObre os
tratad05 celebra.àos pelo Presi
dente da Repübl1ca;

U - autorizar o Presidente da Repú
bl1ca a declarar guerra e a fazer a
paz; a perm1t1r que fôrças ~ran
gelras transitem pelo território
nacional ou nêle permaneçam
temporà.r1amente, nos ca5()I; pre
vistos em lei complementar;

III - autortzar o Presiõente e o Vlce
Presidente da República a ae au
sentarem do Pais;

IV - aprovar, ou suspender, a interven
ção federal ou o estado de sUo;

V - aprovar a incorporação ou des
membramento de áreas de Esta
dos ou de Territórios;

VI - mudar temporàrlamente a sua
sede;

VII - fixar, de uma para a. outra legis
latura, a ajuda de custo dos mem
bros do Congresso Nacional, ll.'lSim
como os subsldios déstes e 08 do
Presidente e Vjce-Pres1ãent~ da
RePública;

VIII - julgar as contas do Presidente da
RepúbUca.

Nâo é Indispensável ser conhecedor de Di
:reito Público para saber~se que tôda essa
matéria culmina na. promulgação de c1ecre~

tos legiBlatiVOll. Donde se oonclu1, em abono
do já dito anterlonnente, que, quando o
Congresso Nacional se reune para exeteer
funções de ord~ norma.tiva, Quer apreeian
do vetos dI) E.J:ecutlvo, quer emanando atos
normativos próprios, fá-lo sob a. presidência
da Met!lI. do Senado.

UI

O PROBLEMA EM FUNÇAO DO
ESP.tRJ.TO DA CONSTITUICAO DE 1961

9. A razão das determinaçôes supraJ.em
bradas llga~se à. natureza meama. dos prln·
ciplos politicos que informam () Estatuto
con:stitucional vigente.

.l!: sabido que a Constituição de 1967 marca
uma. inovação radical no concernente ao
proceseo legbl&tlvo que. ad instar do que
ocorre em outras Constitlúçáes de 2.0 pós
guerra, COmo as da. França., da Itália e da.
Alemanha, distribui a tarefa legislativa 
que antes era apanágio e prerrogatlva das
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Assembléias - entre o Executivo e o Legisla,...
tlvo, reforça.da sobremOdo 8 pos1ÇM do pri
meiro. Tal fenômeno, que resUlta. de ctrcuns
tê.ncias peculiares ao DOIII;O tempo, e cuja
allredaçl.o politioo-lIOciológica nos levarla.
muito fora dos objetivos dêste Parecer -
mesmo porque Já o fIz alhures, apontando os
a.:;pectos po3.itivos e negativos dessa inevitá
vel e necessárla atual1zeçAo do processo le
gislativo -, reflete-se na multtpUeação d09
instrumentos de reallzaçAo da tarefa de le
gislar, abandonada a antiga e su.perada di
cotomia entre "lei constitucional" e "lei ordi
nária".

o art. 49 da Constituição, &br1ndo o leque
do "processo legíslatlvo" em nada meQos de
sete fjguras de "atos normativos", é Inte
grado pelos d1sposftivos segu1ntes, que tra
çam as linhas de competênc1a do LegLsla
tlvo e do Executivo, ao mesmo tempo que
fixam as regras operaclOlUl1s de um e de
outro POder em suas relações reciprocaa.

Cabe, desde logo, observar que dos sete
atos normativos apenas doia se exaurem na
órb1ta. do Legislativo, como assunto de sua
competência exclusiva: os Decretos Legisla
ttVrnI e as Resoluções. Os demais cabem,
concomitantemente, aos dois POdêres, reser
vada muito maior faculdade de iniciativa. ao
Presidente da RepúbUca.

Não é apenas com referência à amplitude
das competências que se põe em posiçl.o p11
vllegie.dao Executivo: é também no tooante
iloO mecan1smo adotado no procedimento 1e
g1slativo, quer pela possib1l1dade de leis de
lepdas. quer pela possibU1dade de ser 91
gido pelo Presidente da República o pro·
nunc1arn.ento do Congresso em prazos certos.
sob peno. de automâtica aprovação de seus
projetos de lei.

Para os tlns da presenre ConsUlta bastart
lembrar o que rezam o § 3.° do art. 54 e o
art. 58 da ConstltU1ção:

"Art. se - .
11 S.o - Se o Presidente da República.
jUlgar urgente a medida, poderá solici
tar que a apreclaçAo do projeto se faça.
em quarenta dias, em sessA.o conjunta. do
Congresso Nacional, na forma prevista.
neste artigo."

"Art. 58 - O PresIdente da RepúbUca.,
em casos de Ul'i'éncla ou de interêsse pú
bUco relevante, e desde que nAo resulte
aumento de despesa, poderá npedlr de
crews com. fOrça de lei sObre as se&'Uin~

tes matértas:

I - segurança naclonal;
11 - ftna.nças públ1caa.

Parirrato únJco - PubUcado o texto,
que terá vigência bned1at&, O Congreuo
Nacional o aprovará ou rejeltard., dentro
de sessenta d1&.5, aio podendo emendá-lo.>;
se nesse prazo, não houver dellberaçAo, o
texto será tido como aprovado."

Ante dispositivos desse. natureza.. torJ1a.lle
ma.n1testa a razão poIiUea que levou o legis
lador constituinte a. nJ,o confiar M "1I883Oea
de caráter legislativo" do CODÇeBSO Nado
nal à direção do Vice-Prea1dente da Reptl
bl1ca, que é eleito ooncom1tantemente com o
Pre81dente da República, nlo por voto.!! pea
llO&is do povo, como nas cartas antllrt01'@8,
mas "ex vi" de simples reg1stro de seu Dome
ao lado do candidato eleito (art. 79, t I.DL

TOdas lia analogla8 ou rern1nlsc!nclaa que
se fazem InvocandCt-lle as ConstltwçOe,$ de
1891 e 1948 - e veremos que tala Invooaçflea
pecam pela. base - deixam de lado, COln pe
rigoso desprko, as ca.racterfst1caa Pl'Óprta!
do regime polftico que a nova Carta MaIor
cocsagra, racloclnando-se em th'm0ll de um
processo legislativo uno, com a SUpre1\\act&
pelo meDOS nomJnal do Congresso.

A realidade pol1ttoo-legtalaUva "'Ior& !
bem outra, nAo se admitindo que as funções
leglalativas e normativas do Congreuo 
reduzido em. su.aa atr1bu1ç6es e em auu viM
de lI.Çoo - f1qu.em amda mais v1nculadu ao
Executivo, pela presença de uma aut0rtda4&
dêste Poder, que receberia, grIIÇ86 ao artt·
ticio de wna alteração regimental, wn& com
petência que a Constituição, por amor ao
principio da dívislLo dOll podêres, absoluta
mente nIo lhe outorga.

'redil. vez que, na história polItica, no en
trechoque dos fatos e das idéias, se sub
traem atribuições a. um dOll Podêrea do Ea
t:.ado, é natural que haja mais z!1o e cuidado
na salvaguarda de suas competências exclu~

sivas ou próprias, tnterpretando-se antes OI!
textos C<lnstituclonals no sentido da preaer
vaçio daa faculdades inerentes ~ autonomi&
do Poder, cUju atribuições se dellm.ltaram,
do que para ainda mais se acentuar li perda
de suas prerrogativas.

Ao "tudíoso do Direito político nAo é dado
raciocinar em tênnos de peuo8S, movl..do pe.
la lmagem desta ou daquela autoridade, jul
gada incapaz, por sua formação moral e
por amor aos princ[pl.os demooré.t1cos, de
abusar de podêres que se lhe outorgarem, ao
arrepl.o da. Lei Mator. Se, como ponderei loco
no ln1.c1o dêste Pareeer, a InterpNltaçA.o das
leis constitucionais é Inseparável de seU! di
tames polltloos, nAo pode passar despercebi
da ao intérprete a. JnadmlB8lbilldade de uma
exegese que, situada nas coordenadas do
ord{lnamento politlco atual, poderio redun·
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dar na subo~Ao de wn Poder a outro,
visto existir um sistema de leg1ll1açA.o vin
culada a prazos !atats, SÕbre cujo decurso
deve vigtlar, não uma autoridade do Exe
cutivo, interessado no projeto de lei ou na
conf1rmação de um decreto-Ie1, mas quem
haja participado e tenha por nuS8io especI
fica partJcJpa.r do processo leg1Blatlvo,

10. Verdade se diga que os responsáveis
pelo projeto de Constltuição elaborado pelo
Govêrno anterior não quiseram subtrair ao
Congresso Nacional o poder-dever de pro
nunciar-se .IlOb a direção de antorfdade pró
prta, qu~to aos atos do Poder Executlvo, e
nem o quis o Congresso quando teve a opor
tunidade de manifestar-se 36bre a matéria,
pois nenhuma das emendas apresentadas ao
primitivo art. 77, .~ 2.° (correspondente ao
atual 79, ! 2.°), foi acolhida; e uma delas,
a Emenda n.O 521-5, do Deputado Rui San·
tos, pretendia que se deferlSllem ao Vlce
Pre&1dente da RepübIica "as funções de Pre
a1dente do Benado",

A rejeição dessa emenda constItui um sub.
sfd10 histórIco relevante, porque traduz o fir
me propósito do legislador constituinte de
manter distintas as duas fa!xaa de compe
tências, preservando-se mtegra a tlgura do
Presidente do Senado, com atatWl jurldlco
Que os demais preceItos do projeto já então
configtu'avam e que () texto deflnltivo da
Carta consagra.

Com essa discrlm1naçAo de atrlbulç6es fI
cava respeitado, em sua essência e no plano
da. "prax!s", o principio da dfrtslio dos po
dêrn, Q.ue, apesar das transformações ope
radas no "processo Ieglslatlvo", se quls 'por
duas vêzes proclamar, uma, de maneira ge
nérica, no a.rt. 6.°, parágrafo único, e outra.
de modo especifico, no parágrafo único do
art. 55 que assim reza:

"Nlo poderão ser objeto de delegaçlo
0fI &t08 da eompeteneia eJ:e1asin. do Con
cresso Nacional,. bem assim os da com
petência privativa da Cêmara dos Depu
tados ou do Senado Federal ... "

Evidenciado, como me pareee ter sIdo lei
to, que ao Presidente do Senado cabe a di
reção do Congresso Nacional, quando reuni
do para tarefas leg1:l1atlvas, a pretendida al~

teração do Reg1mento Comum importa., ínl
ludivefmente, em deJepçio de poder eJvada
de lneonsfUuelowilldade manifesta.

Nem se diga que o parágr&.to único do
art. 55 se 1nscreve num artigo pertinente à
"4elegaçlo legislativa", pois o que se n10
pennlte seja objeto de lei delegada, com
mais razAo se veda seja matéria de uma
norma regtrnental: se ê verdade, é verdade
evidente, que o Congresso tem competência

para leg1slar sob a direção de um de seus pa.
res, a outorga dessa preSidência a uma au
toridade do Executtvo cotmlblliancta delega
ção de poder nula de pleno d!l"eUo.

Acresce que, vindo a caber ao Vice-Presi
dente da RepúbIlca. a direção das sessões
de caráter legislativo, com voto de qual1d8.de,
o seu voto poderá decidir do destino de
emendas à Const1tUlçào que eJÔgem maioria
absoluta "dos votos dos membros das duas
Casas do Congresso" (art. 51> ou da con
firmação de decretos-leis (art. 58), o que
equivale a diteI' que a delegação, obtida por
via de preceito regimental, int1wla Inde1'I
nidamente em todo o praçesso legislativo.

11. A esta altura. 1mpãe-se saber quais as
atribuições deferidas ao Vice-Presidente da
República ao se lhe conferir o titUlo de
"Presidente do Congresso", com voto de
qUAlldade.

Não há dúvida que o texto do art. 79,
§ 2.", poderta ter sido mais claro, mas, situa
do no contexto do ordenamento, não é dl!!
cU apreender-lhe o real significado, Que é
e SÓ pode ser o que resuIla objetivamente
da lei e não de wpostaB Úl1enç6es dOll le
glsladorell, cuja lnova.ção serIa de um ana
cronismo científico deveraa alarmante.

Ora, o art. 79, § 2.°, só ticarla sem aplica
ção prática ~ o Congresso Na.c1ona1 se ins
talasse apenas e tAQ-sOmente para fins de
processo leg1aIatlvo. Nada impede que 88 duas
Casas se reúnam para atender a outros ob
.ietlvos, que não os previstos no ~ 2.'" do art.
31, sendo Impossível exclUir, "a. prtori", ou
tras hJp6reses de sessões conjuntas capazes
de ensejar votação a ser dirtmlda graças a
voto de qualidade, sem falar nas "sessões so
lenes", destinadll3 a bomenagear chefes de
Estado estrangeiros, a. que refere o § 1." do
art. 1.0 do a.tual Regimento Comum (Reso
lução n.o 1, de 1951, do Congresso Nacional).

A função pol!tlca do Parlamento no mun
do contemporâneo é de tamanha. amplitude
que - a.bstração feita dos atos de natureu
normativa, de que tratam os arts. 47 e 31,
~ 2.° - fácil ê perceber quão vasto é o cam
po de ação que se entreabre ao Presidente
do Congresso, no desempenoo doa encargos
comuns aos dois ramOll do Legislativo, im
plicando a necessidade de reuniões conjun
tas de deputados e senadores. bem como &
constituição de órgãos técnicos C(lIDuns Que
assessorem aos representa.ntes do povo, tal
como ocorre nos Estados Unidos e na. Euro
pa.

O que o art. 79, S 2.°, prevê é que se, em
tais circunstâncias, ocorrer eropate na vota
ção, caberá ao Vice-PreSidente da. Repúbli
ca o voto de Mlnerva, mas sem, evidente-
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mente, daquela previsAo genérica defiu1r que,
para. que se amiúdem as posslbll1dades de
desempate, lhe sejam cometidas atrtbu1ç6es
que lhe nIO cabem.

Alegar~se~á. que nâo serâo freqUentes a.s
oportunidades que terá o Vice-Presidente da
Repúbl1ca de agir em função do titulo que
lhe foi conferido, mas ainda que assim fOsse
- não haveria razão suficiente para do.
'orar as l1nhM das competências oonstitu
donws, permitindo que um órgão do Exe
cutivo passasse a. ser árbitro do destino do
Congresso em sua missão espee[flea de le·
g1slar.

Deve-se lembrar, outrossim, que o f 2.°
do art. 79. abre a posslb1lida.de de serem
exercidas pelo Vice-Presidente da Repúbltea
"outras atribuições que lhe forem conferi
das em lei complementar", de tal modo que
possa ser mais que uma autoridade auD1:lar
ou de funções suplet1vM, apesar de sua
vinculação orlgmárl.a e automática à 6Ol'te
de seu compallheiro de caDàidatura.

O sImples fato, allá.s, de no art. 79, f 2.",
estar prevista a eventualidade de O1Itrae
funções significa, sem dúvida, que inexiste
na lei o propóeJto de investir o Vlce-PresI
àente àa Repúbliea do pleno e total exer
ciclo das atribuições de Presidente do Con
gresw, de per li já ha.stantes.

Em verdade, se sôbre os ombros do VIce·
Presidente da Repúbllea pesassem todos 08
encargos e responsab1l1dades pertinentes ao
Congresso Nacional, teria porventura passa
do pela mente do legislador constituinte a
preocupação de arranjar-lhe outras ocupa
ç(les?

O que se quis, em última análise, foi con
ferir uma tarefa. 110 Vice-Presidente ela Re
pública desde que não comprometesse de ve:l
o principio da CUvisão dos podéres. NAo é
de hoje, allátl, que a !Igura do Vice-Presi
dente da Repúbllea está. às voltas com o
problema. da falta de uma atividade per
manente. Sabem-no todos que f01 exata
mente para contornar êase impasse, como
que inerente ao cargo, que 08 fundadores
da Democracia nofte-amertcana lhe defe
riram a incumbência de presiCUr o Senado,
o que não foi aoolhldo sem forte oposição
como lembra HERMAN PRITCHETT:

"The eommlttee ot eleven proposed that
the Vtce-Presldent be avaUable for thls
purpose (isto é, para 5ubstitUlr o Chefe
da Nação em caso de morte, impedi
mento etc.) and a1so made hlm e:I: offf~

do presldent of the Senate. Th1s latter
arrangement caused a debate on
September 7. Gerry anà Mason thought

th1s was an lmproper mb:ture of 1eg1s
latlve and executlve.

"But Sherman polntri out thJl.t "1f the
Vke-PresideDí were not to be Prwl
dent of the Sena.te, be woald be without
employment." (, , ..•.. )

The Senate has for lts pres1dIng officer
the Vlce~Prealdent. Wben BenbJ&' 1D
thls capac1ty hls tltle I.!I Praldent 01 the
Senate. He has no vote except in case
of a tie (Art. I, seco 3). Glvlng the V1ee
Pres:ldent this tunetion 1n the secate .ls
a clear def[aqee of the prtncllJle of .epa.
1'&tion 01 powen, but tbe f ..amen appa
rently eoncluded tbat tbia wu tbe 0D11
way to clve tbe Vlce-Pre8k1eni " 1Illel1IJ
oeeupatlon.. (The Americao CODaUtu
tlon, 1959, páp, :a7 e 186.)

Ta.1s palavras evIdenciam não só &8 lIm1.
taÇÕes funclona1s de wn cargo de oarMer
essenc1almente supletivo, como a tolerAIlc1&
havida, nos Estados Unidas da América, ao
atribuir-se ao Vlce~PreBidente da Repúbllca
a. direçl10 dos trabalhos do Senado, com ple
na consciência de estar-se optando por UI11&

via de exceção, em "am claro deeatlo" (f"
eJear deflanee") ao prlnclplo da dlv1sAo c1()lI
pcdêres.

Na história do pres1denclallamo yaukee
jamais desapareceu essa natural reserva ao
"arrangement" de Fil.adélfla, tanto assim que
veio cada. vez mais se acentuando a puxe
àe o Senado ser, normalmente, dír.lg!do por
um senador eleito "pro te.mpore", consoante
previsto no Artigo 1.0, Seçâo 3, 0.° 6, d&
Constituição norte~amerlcaoa.

São concordes os tratadistas do presld&n.
c1allsmo norte-americano em reconhecer o
caráter excepcional - e, pot' coD8ll('Oillte,
de interpretação estrita - da solução dada
ao caso do Vice-Presidente, apesar de cir
cunscrita apenas a uma das C888.B do Con
gresso.

O eminente wn.LIAM BENNET'1' MUN
RO af1rma peremptOriamente que o Vice-Pre
sidente da República é wn corpo estranho ou
"um de 101'&" no seio do Senado, não parti
cipando da. formação das Comissões perma~

nentes e SÓ dispondo de podêres perfunetó
rIos ou. de somenos:

"Bo they made hlm presldlng otf1cer
of the Secate. But he la an outnder
tbere, h&ll no vote except in CNe of •
tlc, .ppoints no eommJtlees. and bu
noth1n« more tban perfuncÍOl'Y powen.
Theodore Roosevelt, when he held the
}XISt of Vlce-President, reterred to lt
as "a office un1que in 1ts fWlctlons, or
rather 10 Its lack of tunctions" (Tbe
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GOvernmeni of ihe United States. N.
York, L!:i47. pago 169),

Ko sentld:": da excepCiQf'.lllidll.de da mesma
IU:1Ção, ma::Lifesia-,>e tamiJém BERNARD
SCHWARTZ, que salienta serem as Comis
sóes permanenLes "a pl'l'te vital dos traba
lhos das dUiLS Câmaras", co::npreendendo-se,
asstm. t.od~ o n.lca:ll:e da CXclllSão do, Vice
Presidente da Republica d:\. ccnstituiçào da
queles õrgãos, cujP. fUll~ão, c~mo j:~ o sa
2iemava o I"ijestrc WOODROW WILSON.
consj~te em dar origen: e e:1l condU1.ir a
obra legisia:.iva. (Cfr, SCHWARTZ - Ame
rican (;onstitutional Law, Comi:l:-id ge',' 1955.
págs, 51 c 62: WILSO:>r - Congressi.ona1
Governmenl. 10," cd" ,1lr.j4. ,pã.g. 122.)

O fato, ;lois, de ll, Constituiçíi.o none
ll,merican?, dtlclarar.. 1l1cisivamente.' no, Art.
1,°, Secção 3, n.o 4, que o Vice-Presldent-e
da República "sball be PJ'esideni of Seml.te",
nem por isso os mentores do pres~dencia

lismo ~'ankee se deixaram ~cva:' pela fôrça
aparente das p~.l9.vras, olvidando a. nat.ureza
c:-;ccpdor.nl 'dnquell\ 'atriLmição, '~nt'erj:Jretan

do-a sempre restritivamente, nos 'hmiLes do
principie da dlVisho dos poderes,

No Br~il, 110 contrir:o, o::de r..ão Tllro se
da mais valor à. pompa dOs t-iiUlos do l;.ue
a. s'.1bstô.ncia dU5 'id~ias e :ios ~rinclpios,
quer~~e 'entrega: ao Vi<:e-Pre'sídCnte da Re
pública a direção do Cor.'gresso Nacicnul. nll
plenitt.;ce de sua Lal'efa legislativa ...

O lnRis curio.~o é que, paru Lama, invoca
se a hist.6na do DlJ'eito ConslitucioJ:nl pá
trio, l;.uc não umpara, abso:utamente, es.sa.
tese.

IV

o PROBLEMA NA TRADIQ/i.O DO
DIRF.rro KACIONAL

12. Pelo que tenho lido, l\ CDmeçar pela.
justificação oIe:ecida a pmjelMln alteraçfio
do Regin:ento Comu:n. os deiensores da cx
tensD.o dos poc.éres do Vice-Presidente da
Republ:ca colocam de rr.nneira hlba os da
dDS d:J j}roblen:ll., à Im: da. hístória, constitu
cional braslleira'.

i:: sabido que a Constituição de 1891 obe
deceu ElD modé:o norte-americano. tornando
o Vice-Presidente ela RepúbH~I~ "Presid~nt.e

do Sen3,do", sem declarar a. quem caberia. a
p:-esidêilc~n do Congresso, de :;orte qt.;e o
assu::lln Ia: tmns!erid(} para o p:ano regi
n:en~aL

Não ~e p'.mha.. e:Jtfl()" <) pre':llcma COI:10

send () ca mais lI.lia relevância. como aeol!
I.ecc ~10jC em dia, pela ra:6áo óbv:a de que (J

proc~o legislativo jamais se processava em

Ca...'ia8 reuni~; o:; ,vetos apostos pelo Presi
dente da' &pu;)líca aos :)Tojetos de lei, por
excm;llo. eram apreciados e votadcs sep?,
radamente. no Senado e na Câmara. (Cons
~itujçiio de 1891, a:-t. 37. } 3.0 j

Reduzldas eran'. as funçõcs do CongrcS80,
:lO .sistema de 1891. C<l:no o salientava CAR
LOS MAXIMILIAKO:

Reune-se h()je t.odo o Congresso ~m

,u:na sala, 'sõmenl.e ltaJ'a abrir ou ~neel'

rar a sessão ordinária. ou extraordinária,
apurar a elei-:áo -de 1"re>idente e Vice
Presidente da. República. e ~eber egm
promisso presLado por estas autoridades,
Nc:,sas reul1iôes se' nfi.o vcntllam assun
tos alheios ao sea objeto, nem sequer a.
Mesa põe a. votos moções de aplnl.lSos
ou congratulações não referentes no
pleito cuju ['csuliado se discute:'

"Se sobrevém ass:mto urgente. sepa
·ram-se as duas Cas.'1S de parlamento,
paH~ deliberar e:n se1Jamd~. Co~c1uld?"

a tarefa lIladíf.t.vel. re\inem-sé! de n6vo e
retomam o t.rabalho inrerrompido. A rll
zão ~ óbvia: interpretam-se restritiva
mente as leis 011 preceitos derrogawrios
do Direito: comam." (Comentários ã.
Con<;tltulção Br:&Sileira., Rio. 1923, 2, ~
eà., págs. 294 c segs.)

Pois bem. no silêncio da ConstlLulção
quanto a presidencia. do Congresso Nacional,
<lS lcglslndorl"S patr:os _. ccnsc1entes da
excepcionalidade da 'função cometida. 11.0
Prestdeme da República, lal c~mo ocorreu
na Den~ocra.c:n do Norl,e - no elaborareT.'l
o primeiro RAlghne::to Comum. em 189Z, con
feriram ao Y!l'e-Presidente do Sena(lo & pre·
sldência do Congrcsso: '

f: absurdo querer ex:plicar-seo o disposto
::1.:; Regimento Ce lB92 c(}m ll. ale'gaçâo de
que assim se fazia pela ra7,ão conLUlgente
de achl".1'-se vago o cargo de Viee-Preslc.ente
em virtude dl~ n)::J.úIlCla do Marechal Deo
doro da Fonseca, pois, em 1903,' ao proceder
se à revisáo da leI interna das duas Ca.sas
Legislativas. aquéle mesmo principio se eon
~ag'1'O';l. per l'.mor aos prÍl:c!pios e' à pureza
do regime.

:É: r.om' ,esse, espirito que deve SEr Ldo o
camentarlo feito por CARLOS MAXIMILIA
NO ao Il.rLlgD 44 da. Carta de lB91, que dis
Põe sôbre o compromisso do Presidente ca
R4:;pútlíca:

"A Const.iLuição, Brasileira prevé iudo:
açha:::do-se [Llllcicllando as câmaras,
Iunden:-se em Congress~, cujo Presi
-dente, ..ue é oVlce-Presidentc do Se
nado, recebe :l e.f=a~ào prevista. 'pelo
art. 44." ("Come:Jtlirios", clt., pág, 470.)
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" FOrça é 'concl~lir que, durante qL:ase qua~

tenta llr.r.~, de 11191 [l i930, :nesmo quo.ndo
o Congre~o. Nacional tInha f'Jnçõcs li:ni·
tadas, sem qualquer :nterferéncia nD ?ro
cesso lp.gi~ati1iD. não admitiram os fUl1da
dores -da Rep'jbUca que fõsse êle prcsldi<l.c
per um rncl'hbro do Poder Execuhvo, mano
tendo-o confina dI> ao ilmeito de Senado, não
sem reservas, :omo se depreende do comen
tário de um do~ mais abalizados constitl,
clcr.nlistas· pátrics, JOAO BARBALHO:

"1: incont.csÚi~el que um presidente
eleito pelos senadorc.5 de entre si tem
n;.u.ito maís autoridade e fica cor.'! SUB.

missá:i n:uifo mais faclliLada, como' pJi
",\]!I inter p~rf"s. do que um estranho à

,corporação. purante todo o primeiro pe
doca presidellCínl hão t:vem05 o Sena,'
do sob a presIdência de seu vjce~presi

denLe, sem que incor.~'eniente algum se
produzisse? É a experiência a ensinar
que o Senado dispensa bem o ser dirIgi
do em seus' ~rabalhDS par que:n r.ão
pertence no seu grêmio," IConsiitllição
t'e:leral Brasileira. CelmenllÍrjos" Rio,
19m, art.. 32, p.ág 96)

Eis. aí Utr.u rlcão c;ue dcvJa .ser lem';)rnd~
n~ presente conjuntura.

13. O ensinamento de BARBALHO e de
o'.ltros mestres de nosso Direito Públi::a rc
]ierculiu Ila As~emblé:u C'onstituí:lte de
19.34, com fi s'Jpre~~ão do cargo de Vice~Pre
sld~nte da Re::>'.il.tilca: em' caso de ....uga do
cargo de Pres~~en:e da ·Repúblit:o., devia-se
p:-oceder a 'elcição, direta ou indlreta~ Corl

f?rme 'o tempo decorrido (art. 51, § 3.°)',
calxlndo a substituição, r.as hipóleses da ~

B,o, 'ao Presidente' d li Cán:ara dos Depu
tados, ao cio Senado e no da Côrte Suprema.

N~ Constituição 'do 1937 nüo se restabe
leee.ti o cP.rgo· de Vice-Presidente de. Rept
.blica, o que só se deú com II de 1946, Quan
do lhe, fa~ novamente co:netida o: IUl1ção de
presidente do Senado (art, 6e.

.. Corio ncnhu:ua. ·~:lrma constiluclonal ~e

referisse à fig'.Jra do Presidente co Congres
so, a questão foi. JT..ais· urna vez, t.ransferida
para a tela reg'llnmentar.

.' Cabe aqui. <i.csde logo, 'Jrnll pergunta: po
cllam ClS nossos .1egi:;~a<lorcs, por a:nor ao
princ'pio UI\ divi~ão dos Poderes, scgu;r o
exemplo do,,· apllcad:lres da Constituição dc
1891, atribuindo a dírcçtl.O do Congresso a:l
Vice-Presidente de. Senado?

Tent(lu-~c fa'l.ê~l(), mas' r,íi.() hn.'fi.a. ~nãCl
'clImpr:r o estatuído no ar:. 41 dn Carta
Y.~gn~. a sa'.Je:-:

. "Artigo 41· - A Cllmara dos Deputados
e ·0 Senado, sob 'lo direçá.::J da Mesa. dt'st~,

;'eunir-sc-áo em ::;essão conj unta. para:
I - inaug:uar n sessão legislativa;

n - elabora:- o Re~imento Ccmmr_:

111 - receber o ccr.npromi.S::;o <lo Preõi~

denl.e e do Vice-Presidente da ReptbU
CfI;

IV:- deliberar sõbrc 'o veto,"
Ide:lticQ dispositivo ;á fil/;uravl\, como arti

go 28. na Constituíção de 1934, razão l)e~a

qus.~ THEMISTOCLES CAVALCANTI obser·
vou:

"Preside a reunião <do Congresso) l\ Mesa.
da. Cámara alta, ° senado, de categoria
tm\i'$ elc'ill.da na h:enrrQu:u das câmaras
lep;íslatlVl?s. 1\, a.liA~, a. tradiç:io do nQSSO

Direito Constitudonal, o unsagrado ex
pressalDenh~ nel ari. 28 da Constitui(.ão
·de 1934." (A (:onstHuiçiio l"edel""~1 Co
mentada, Rio, 1948. vol, n. art. 41, pagi
na 27,).

Pois bem, foi em virtude dêMC imperativo
constitucional qu(', pela. Reso:ll~ão li.' 1, de
20 de .abril de- :9,)1, o Cor.gre.sso Naciana:
alterou o Regimento ComulT. - declarn~ldo

competir a direção dos trabalhos à !\lesa dó
SelJaCló {art, 3.°): o RegimentQ limita.va-se a.
reproduzir o preceito eor.stitucicr.at

Ccmo I;(! v~, o Vice-PresIdente da. RC;Jública
náo passoll a presidir às se~sôp.s do Ccngresso
por ser "Presidente do congresso" - títule
que jamais lhe foi cor.ferido -, rnll.s üo
s6menic cOr.J.o decorrência do fato de integral'
a Mesa' do Seriado como seu PresIdente, A
prova lilSofismável déstc entcndunento te:no
la na própria Rcs()]uçào r.." 1, de 1951. que
fai prOl~nlgada. pela cn\.üo Vice-PresIdente
JoAO CAFe FILHO, o qüal teve o cUida:io
de assinar ° ato declinandQ fi. sua Quall
dade de Presidente do Senado t'ederal.

Não se cons:derou o ilUSl,re e cxperimer.
tndo par:amentar, alçado dC;Jols à Supre:nfl
Magistratura do País, e:n CO~l(1içÕe& d(', no n~
solene de baixlH' o Reg:menio Comum' a
arrobas as casas, atribuir-se o tftulo de '''Pre~
sldente do Congl'e5So Kaci:mal"; tir.ha plena:~·
convicção de que 11' direção dos trabalhas
comuns era mero "consecntivutr." de sua
condição de PrcsidenL€ do Senado, conso
ante prC\llsto ]:() art, 41 da Constituição de
1946

P:lf fim, se lembrarmcs Que a Emenco. 'Par
lamentarista, de :1 de ~etemtiI'(} de 1951. sUpri
miu, mais uma. ve~, o car"o de ViCl:-Prcs~

dente da Repüblicl1" e que. ao ser rE'staQe~e

cido o sistema presider.cial pela Emenda
Constlt'Jclonll1 n.o ü. de 23 de janeiro de 1963,
nf\.o· se restituíram àq,ue:a autoridade as fun
ções de Presidente do Senado: ~ atrm,tarmos
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que foi essa a única ressalva feita então ao
restabelecimento da Constituição de 1946, te·
remos uma visão histórica. ClJmpleta do pro~

blema, assinalando uma eonstante eIIl nossa
vida repubUca.na, no sentido, ou de suprim.lr
a introlnlssio do EIecutivo na órbita do Le
gislativo, ou de reduzl-l& ao estritamente
conslpado na Conrtltuiçio,

Dlante disto e depois <lIsto, como aflnnar
se que 6. presldênci6. do Congresso cabe ao
Vice~Pres1dente da República, na tradição
do Direito ConstitUcionaJ. brasileiro? CDmO
sustentar-se seIIlelhlUlte tese, se, nos decorri
dos 'l'6 anoa de vida repubUcana, durante
apenas 10 anOll o Vice-Presidente eJ:erceu
"Del. funções, ciente e consciente de fazê
lo pela simples razão de ser membro da Mesa
do Senado'!'

Nll.o creio seja necel;Sári(l acrescentar outras
considerações para concluir - náo sem ob&er·
var, a esta. altura, que o art. 41 da Constitui
çlo de 1946 corresponde, "mutatis mutandls",
ao § 2.0 do art. 31 da Constltuição ora em
vigor - que (I titulo de "Presidente do Con
gresso Nacional", conferido ao Vice-Presiden
te da República, é uma novidade de 1967,
que deve ser Interpretada e situada sem
ofensa. à Independência do Poder Legislativo
e com zêlo pelo principio da dIvisão das
competências soberanas.

Ao contrário do que se alega, os arts, 31,
§ 2,°, e 'l'9, § 2.°, não se contlltam ou se
repelem, se postos devidamente no contexto
do ordenamento constituciomll, significando
uma. clara discr1mInação que, como dlrla
GUSTAVO RADBRUCH, resulta da. "natu
reza das coisas".

Nem há razão para. reclamar-se a retlsâo
constitucional para resolver-se um conflito
inexistente. Seria por demais melancólico, a
esta altura do processo democrático nacional,
que se reformasse a Constltuiç/ioo para forta
lecer o Vice-Presidente da Repúbl1ca e, com
éle, ainda mais o Poder Bxe<:utivo, em detri
mento da auto-organiZação e da autodeter·
minação do Congresso, ou, então, para confir
mar o que já se mostra evidente nos textos
em vigor quanto à competência da Mesa. do
Senado para presidir e dirigir os trabalbos
legislativos comuns,

Ê o meu parecer, sm.j.

S/ioo Paulo, 17 de abril de 1967, - Miguel
Reale,

6 - PauJin. Jaeques
I

O TEXTO CONSTITUCIONAL E SUA
EXEGESE POSITlVA

A Constituição do BrasU, promulgada em
24 de jane1ro de 1967, prescreve;

"Art. 'l'9, § 21.0 - O Vice-Presidente
exercerá as !unçóes de Presidente do
Congresso Nacional, tendo somente voto
de qualldaàe, além cle outras atribuições
que lhe forem conferidas em lei com
plementar."

"Art. 31, l! 2.° - A Câmara dos Depu
tados e o Senado, sob a díreção da Mesa
dêste, reunlr-se-ão em sessão conjunta
pa:ra:

I - inaugurar 5 sessão legtslatlva;

I[ - elaborar o Regimento Comum;

In - receber o compromisso do Presi
dente e do Vice-PresIdente da Repú
blica;

IV - deliberar sObre Q veto;

V - atender aos demala casos previst08
nesta. Constitu1ção."

s: óbv10 que o art, 79, § 2,°, acima trans~

crito, estabelece a regra geral - a presidên
cIa do Congresso Nacional exercida pelo
Vice-Presidente da República -, e o ut. 31.
~ 2.°, supratrasladado, enumera as eJC
ceções a essa. regra geral - visto como São
preceitos de uma mesma lei, a Constituição,
os quais não podem colidir, devendo hanno
nizar-se, como partes de um mesmo todo ou
órgãos de um mesmo organismo.

Entretanto, admitindo, a.d arcumentan
dum, que eldsta antinomia entre 06 dois
preceJtos, é de não esquecer a Ução de
CARLOS MAXIMILIANO no sentldo de
que "se existe antinomIa entre a regra ge·
tal e a. peculiar, especifIca, ESTA, NO CASO
PARTICULAR, TEM A SUPREMACIA" (tn
"Hermenêutlca e ApllcaçAo do Direito", Nr.
to Alegre, Livraria do Globo, 1933, 2,1' edi
ção, plÍg. 150, n,o 141, aHnea .; o destaquê
é nosso). AssIm, a regra peculiar, especifica
- a reunião da Câmara e do senado, em
sessão conjunta, sob a dlreçâo da Mesa. dês
te -, tem supremacia sóbre a regra. geral,
que é o exerclclo da presidência do Con·
gresso pelo Vice-Presidente da República,

A Mesa. do Senado compõe·se de senadores,
eleitos anualmente por seus pares - um pre
sidente, dois vice-presidentes, quatro secre·
rIos e quatro suplentes -, e da qual, eviden
temente, não faz parte o Vice·Presidente
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da RepúbUca., que Ilâo é senador, membro
do Congresso, porém membro do Poder Exe~

cutlvo, a .segunda pessoa. dêste na hierar
quia constltucional. Portanto, a êSl:le grllJXl
de senadores que integram a Mesa. do Se
nado é que cabe a. direção doa trabalhos da
lleIlSão conjunta da CA.mara. e do Senado,
ou seja do Congresso Nacional, nos casos
taxattvámente enumerados no referido § 2,°
do art. 31 da ConstitUição vigente. De certo,
direqio é ato de dfrt&1J', que corresponde a
presidir, cujo ato é premdincia - nlo ha
~Ddo como distlngut-I08. CANDIDO DE FI~

GUEIREDO nAo deixa. dúvida a respeito, ao
esclarecer que "preshUr é exercer as funções
próprlas de quem dlrire os trabalhos ou as
sessões de uma assembléia ou de uma oole~

tlvtdade deliberativa" (in "NOvo Dlclonà.r1o
da Língua Portuguêlla", Lisboa, Livraria Edi~

tora. Tavares Cardoso & Irmão, 1899, volu
me Ir, pag, 861, 2.'" coluna). Quem dlr:fge
08 trabalhos de uma assembléia, obviamen
te, preside-a. - não sendo compreensível
possa. ficar sob a d.lreçlo de um e a presi
dêncta. de outro. Sendo a Mesa do Senado
dtr1g1da, ou presidida, por um senador 
que é o Presidente do senado -, cabe-lhe
a presldêncla das sessões conjuntas da CA
mara. e do Benado, o que vale dizer, do Con
gresso Nac1one.l, nos C8110S enunciados taxa
tivamente na Consutuição.

II

A ANOMALIA DA PRESIDl:NCIA DO
CONGRESSO PELO VICE-PRESIDENTE

DA REPOBLICA

O :fundamento da nonna da Constituição
AmerIcana que assegura ao Vice-Presiden
te da ReP~bl1ca a "presldêncla do Senado"
(art, I, seção 3, n.O 4), é empirtco e prag
mático, e nAo e1détlco e dogmático. Como
lembra HAROLD ZINK, "desejando 08 au
tores da Const1tuição Americana que o Vi
ce-PresIdente da República :fizesse alguma
co1sa, enquanw aguardasse a morte ou o
1JnPed1mento do Presidente, estabeleceram
que êle pres1d1rta as sessões do senado" (ilI
"Oovernment a.nd polltics In the Unlted
St&tes", New York, The Macmlllan Com
pany. 1947, revised edition, pago 261), e, ain
da, observa. que "o senado tem o seu próprlo
presidente pro teDlpore, que ocupa a cadeira
preB1denclal quando ne<:essárlo, e, por essa.
ta.zAo o Vlce-Pres1dente nAo é absolutamen
te _nelal ao :funcIonamento d!sse corpo"
(ibidem). Dema1s, acentua. que "tem sido já
mostrado que o VIce-Presidente e SUa espO·
sa d.o os lfd~ 6OC1als (mundanoo) de
Washtngt.on" (11).) - na inexistência de me
lhores encargos governamentais. !: notó
rio qUe o V1ce-Presl.dente da. Repllbl1ca Ame-

rtcana raramente preside o Benado e, ain
da menos o Congresso - send" que, nute8
últimos ~06, o Chete do Executivo lhe tem
atrtbuíclo encargos po11t1co-diplomM:.icoa \W
Amb1to 1tlternaclonal, mais compatlvels com
a sua. qualldade de membro daquele Poder.

O Brasil heroou dos E5tad06 Unidos da
Amérlca essa anomalla. - a de um mem
bro do Executivo presld1r o LegislaUvo - e
à qual, dos dois projetos de Constituição pu
bllcados pelo Govêmo Provi5Ór1o de 1890, de
autoria de RUI BARBOSA, consta em têr
mos categóricos, In verbu: "O VIce-Presi
dente da Repúbl1ca será. lp10 fMlto o PreM
dente do Senado, onde só terá voto de qua.~

lIdade, e será subst!tuldo nas ausências e
1mped!mentoll pelo Vlrew'Pres1àente deB8& Cê.
mara" (Decreto n.o 510, de 22-6-1890, art.
31; Decreto n.o 914, de 23-10-1890, art. 31).
Os constituintes de 1891 aceitaram o pre
ce1to, lncorporando-o à Constltulçllo, ClUlUle
J.ms Iltterl!J, como se vê de seu art. 33: "O
VIce-Presidente da Repúbl1ca. seré. Presl.den
te do Senado, onde só terá voto de qualldade,
e será. substituido, nas ausências e impedi
mentos, pelo Vire-Presidente da mesma Co,
mata."

JOAO BARBALHO, ao comentar ésse &1'
tigo, obaervou que as raz,ões jtu;t1tica.tl.vas da
lIltroduçlo do mandamento na Constltuiçio
Arnerlcana, apresentadas por HAMILTON
no ''Fel1eral1at'', capo 68, e reforçadas por
BTORY nos "Commentartes", § 738, butan
te conhecIdas, eram "tracas e Ufanas", pre
cisamente por seu caráter emp1rteo e ptl\g
mátlco (In "Constituição da República dos
Estados Unidos do Brasil", Rio de Janeiro,
1902, p. 96, 1.'" coluna., in fine). Rememorou,
entAo, a emenda do deputado SERPA JU
NIOR, aupressiva do referido art. 32 da
Constituição, cuja sustentação acentuava que
"essa disposiÇão do projeto só tem em seu
apoio um argumento: ser e. reprodução do
que preceltuam.as ConstltuiÇÓe4 da Contede
raçio (sJe) Norte-Arnerlcan& e da Repúbl1ca
Argentina," (In obra citada, 2." coluna), e
advertia que "o Senado, como corporaçlo ele
tiva que é deve ter o direito de eleger, den
tre seus inembros, o .seu presidente" (lbl~
dem), bem como que "o VJce-PreB1dente da
Repúbl1C& nAo precise. de ter essa. ocupa.çl.G;
além dlsso, que quer dizer essa. dualidade de
presidentes - um efetivo, outro pro u.mpo
te?" {ib.l. E BARBALHO rematou: "cll.1u Q

emenda. mas & objeção :tloou de pé e nAo
tardou a aparecer também tora do parla
mento, no domfDlo da. imprensa" (ib.).

A n06S& Const!tuiçAo de 19301 suprim1u, em
boa hora, o cargo de Vice-Presidente da Re
pública (art;s. 51 e 52, J 3.°), porém a de
1946 restabeleceu-o, em má. hora (art. 79),
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com as atribuições anteriormente reeonhe~

cldRS (art. 61). A Emenda Constitucional
n.o 4, de 2 de setembro de 1961 (Ato AdiM
cional), que instituiu o "sistema parlamen
tar de govêrno", eliminou, novamente, o car~

go de V1ceMPresidente da República (art.
1.°), que a Emenda. Constitucional n.O 6, de
23 de janeiro de 1963, que restabeleceu o "sis
tema presidencial de govêmo", restaurou,
embora uie retirando as funções de presidenM
te do Senado Federal (art. 1.°, in fine), muito
acertadamente. Como se percebe, o cargo e
as funções de Vice-Pre51dente da República
vêm sendo, desde a Constituição de 1891, um
verdadeiro "pomo de discórdia" dos nossos
legisladores, que não sabem, ainda, o que fa
zer com essa. magistratura. honorífica, cuja
presença na "lex max1m.a." semelha a de Pi
latos no Credo, perfeitamente dispensável.

Sendo construção empfrica e pragmática,
como demonstramos que o é, e não eidética
e dogmática, nada impede que ao instituição
"V1ceMPresldente da República" seja supri
mida da. Constituição, ou, então, que se ao
coloque no seu devido lugar, isto é, membro
e agente do Poder Executivo, com atribui
ç6es e tarefas própr1as dêste Poder, sem in
terferir nos assuntos peculiares ao Poder Le
gislativo. O órgão dêste Poder, que é o Con~

gresso Nacional, deve set presidido - por l.m~

poslçRü eldét1ca e dogmática - por um re
pfe'lentante de seus pares, livre e perlOdIM
ea.mente escolhido pelo Plenário, e não por
um corpo estranho a. êsse Poder, qual o V1ce
Presidente da RePública. !:sse vício estrutu
ral gerou, na América Latina., a.quela anornl\
lia. funcional que JOSEPH BARTlmLEMY
denominou "ditadura. presidencial", BRYCE,
"tirania antiga". e SIEGI'RIED, "reginle na
poleõnlco" - como notou 1:MILE GIRAUD,
em sua. obra famosa, "Le Pouvolr Exécutlf
dILns les démocraties d'Europe et d'Amérl
que", que corre mundo desde 1938. Uma
democracia representativa autêntica não po
de acolher uma lnstituição que condw à hi
pertrofia do Poder Executivo, com a preM
sença de um seu membro e agente no BaIlM
tuárIo do Poder Legislativo, que é o Con
gresso Nacional, sob a Presl.dêocia do Vice
Presidente da República. Se o Poder Judi
ciário elege, livre e perlbdiefmlente, dentre
os seus pares mais categor1zados - 00 MiM
nistros do Supremo Tribunal Federal -,
o seu Chefe, por que não poderá fazê-lo o
Poder Legislativo, encarnado no Congresao
Nac1onal, tão "Independente e harmOnlco"
quanto aquê1e, e o qual LOCKE considerava
o "supremo poder" (In "The second treatlse
of govemment", Ba.sil Blackwell, Ostord.,
1956, page '16, 0,° 150)?!

lU

A SINGULAR REJI'ORMA DO
REGIMENTO COMUM

O Projeto de Resolução do Congresso Na~

cional n.o 1, de 1967, que adapta o Regi
mento Comum às tUspOl;lç6es da Constitui
ção de 24 de jane1ro de 1967, dispõe;

"Art. 2.0
- No exercício das funções de

Presidente do Congresso Nacional, o
Vice-PresIdente da República pnsldfri as
sessões eonjuntaa do senado Federal e
da Câmara dos.Deputados, tendo llÓmente
voto de qualidade. (O grifo é nosso,)

Art. &,0 - Dirigiri os trabalhos a Mesa
do Senado,

Parágrafo ÚDico - No caso de estar vago
o cargo de VlceMPresidente da República
e no caso de Impedimento ou falta dêste,
bem como no de substituição dos mem
bros da Mesa, proceder-seM! segundo o
disposto no Regimento do Senado." (O
grifo é nosso,)

Os artigos 5upratranscrltoo pretendem CUS
t1ngujr entre presidir e dirigir - vocábUlos
de 6ignt!1cação eqUipolente, qual notamos na
pa.rte final do primeiro eapltuJo dêste pa.
recer -, com o fito de dar a preSd~tli& das
sessões conjuntas do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados, ou seja, do Congresso
Nadonal, ao ViceMPresldente da República, e
a direção dos trabalhos dessa.<; mesmas CA.~

maras à Mesa do Senado.

Do estatuJdo nos mencionados artigos reM
g:imenta1s, desde logo, conclUi-se: a) () VlceM

PresIdente da República não integra a Mesa.
do Senado; b) ou a. Mesa do Congresso NaM
clonai é outra que não a. do sens.do; c) ou é
uma e mesma Mesa, com dois superiores di
rigentes ou presidentes. A primeira conclusão
encontra apolo na. eidética e na dogmática
do n06SO direito constitucional e, mesmo. no
direIto constitucional americano. em que se
alJeberou o direito constitUcional brasileiro;
a segunda é repeUda. pelo empirismo e o
pragmat:lsIno do texto constitucional brasi
leiro, msplrado no texto constitucional ame
ricano; e a terceira exibe a fisionomia de um
monstrengo blcéfalo - duas cabeças num
8Ó e mesmo corpo. Assim, legitlmaM&e, em
face da l'B.ZAo e do direito, apenas a prtme1n
1laçAo - o Vice-Presidente da RepúbUca não
faz parte da Mesa do senado e, conseqUente
mente, da do Congresso Nacional (de ex18
tênc1a potencial). mesmo porque dêle não é
membro, nem poderia sê-lo, corno agente do
Poder Executivo, AI! <lutras duas ilações,
carentes de legitimidade ou raci<lDalldade,
merecem perpétuo silêncio.
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Dema1s, a pretexto de modificar o Regi
mento Comwn, nos têrmos acima enunciados,
o que, realmente, se collma é a aJteração
da "lei magna" por processo não admitido,
verdadeiramente extravagante, se não heré
tico, porque os principios elementares da
eidética e da dogmática constitucionais cla
mam contra êle. Se a Constitulç4o enumera
taxativamente 08 Cl150S em que a presidência
do Congresso Nacional cabe ao PreBldente do
Benado Federal - como referImos na prl~

melta parte do primeiro capitulo dêste pa
recer -, ao mesmo tempo em que enuncia
a regra geral da presidência atribuída ao
Vice-Presidente da República, sómente atra
vés de emenda constitucional, cujo trAmite
obedeça ao estatuído nos arts. 50, 61 e 52 da
Const1tUlçAo de 1967, será legitimamente pos
sível alterar o sistema estabelecido.

Como ensina HANS KELSEN, a "ordem
jurldica nA.o é wn sistema de norm&8 de
igual hlera.rquia, sttuada.s umas ao lado das
outras, por assim dizer, mas uma ordem com
graus de normas diferentes" (in "La teoria
pura deI derecho", traducclón dtrecta por
Jorge a. TeJer1na, Edltortal Lesada- BA.,
BUeDOIJ Alres, 1946, pág. 108), e cUjo "mais
alto grau é a Constltulção", a que estão
1nelutàvelmente subordinadas tôdas as outras
normas jurldlcas (ob. cU., pág. 1(9). Por obe~

decer a alteração constitucIonal, a processos
especiais previstos no "có<l1go supremo", é
que CARL BCHMITI' denomina a Constltui
çAo "norma das normas" e "forma das for
mas" - nada sobrepaJrando a ela, porém, ao
centráno, tudo a ela subordtnado, no Estado
de direito (In "Teoria de la Constltutlón",
tra.ducélón de Francisco Ayala. Editorial Re
vista de Derecbo Privado, Madrid, 1937, pá
ginas 5, n." 2, e 8, Item II). O direito consti
tucional alem~ contemporAneo (ocldental),
flel à tradição de Welmar, incorporou aos
seus postulados as lições de KELSEN e
BCHMITT, por absurdo que pareça, encar~

nando-as na instituição "Ver!EI.58ungsAnde-
rung" (alteraçAo da Constituição), como no
10 mostra THEODOR MAUNZ in ~'DeutBches

Staat.Brecht", C.H. Becksche Verlagsbuch.
handlung, MUnchen und Berlin, 1957, s. 49,
f. 129, f. 142 f. und 177 f.

O que o Reglmento Comum poderá legltJ·
mamente fazer, DEPOIS DE EDITADA A
COMPETENTE LEI COMPLEMENTAR, como
detennJ.na a parte flnal do § 2." do art. 79
da ConstitUlção, é conferir ao Vice-Preslden·
te da República "outras atribuições" compa·
tlveis com OS preceitos conatltuc1onaia, e as
quals nos parecem de pouca monta, em face
da enwneraçAo taxatJva do que incumbe ao
Presidente do Senado (§ 2." do art. 31), tanto
mais quanto o inciSo V dêsse ~ 2." se revela

bastante amplo, in verbta: "atender &08
demais C880S previstos llestaConstltuiçA.o" 
não se sabendo o que restará para o Vlce
Presidente da República.

IV

CONCLUSõES FINAIB

Por tOd88 essas razões e fundamentos, ar1r
mamas, com plena convIcçAo e responsabJU
dade:

a) que ao Vice-Pre.s1dente da Repúbllca
cabe a presidência do Congreaso Na
cional, SALVO n06 casos taxativamen
te enumerados no § 2.° do art. 31 da
Constituiçlio Federal, DOS qua15 mcuro·
be ao Presidente do senado;

b) que l!SIla atrlbulçfio conferida. ao Vlce
Presidente da República apresenta
embasamento empfrico e pragmãt1co,
enio eldétlco e dogmático - podendo,
assim, ser modificada pelo proce8lIO
normal de alterar a Conatltuiçfio que
é a emenda constitucional;

c) que Jamais wn RegImento Comum,
nem qualquer outra espécie de Regi.
menta, poderá dispor de modo con
trário ao estabelecido na Constltu1çlo,
que é a "1m suprema do Pa1B", e à
qual as demais normas jurldiC&IJ 
leis, leis delegadas, decretoa-lela, regi
mentoa, regulamentoa etc., devem ine
lutável obediência;

d) que uma norma de Regimento Co
mum - corno qualquer outro tipo de
norma secundárta - que cçmtravir o
prescrtto na Constltuiçlo, é- :tRlUTA,
nula. de pleno direito, mo produzindo
nenhwn efeito jurídico, cabendo ao
Supremo Tribunal Federal, pelo meios
regulares de direito, declarar a in
constitucionalidade de dita norma,
par&. 06 devidos fins.

li: o que nos parece, s.m.j.

Rio de Janeiro, OB, 2 de maio de 196'1,
- P.,11IlnD .lacques.

7 - Pontes d. Miranda
I

os FATOS

(a) Os fatos, que Interessam à consulta,
sAo apenas ilgados a qU_ÜODI!I8 JuriL A
Constituição de 19i17 apresenta a partlcula·
rldade (cuJll& causas são, hoje, sem. qual·
Quer interêslle jur1d1co) de ser promulgada
a 24 de janeiro de 1967. mas SÓ Incidir a 15
de março de 1967.
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. AssInaram a Constltwçáo de 1967 as duas
Mesa.s - a Mesa da Càmara dos Deputad06
e a Mesa do Senado Federal. Abaixo dos no
mes das duas Mesas vêm os dos seus com
ponentes, separadamente, a partir do Pre~

sldente e a terminar no 4."-Becretárlo, ao
todo cinco pessoas para a Câmara dos
DeputadOll e sete para o Senado Federal.

A 15 de março de 1967, o Presidente do
Senado Federal, como Presidente da Mesa
do Senado Federal, recebeu o compromls6o
do Presidente da República e do Vice-Pre
sidente da República <art. 31, § 2.", 11), por
que a Câmara dos Deputados e o senado
Federal se reúnem "em sessão conjunta",
"sob a d1re~ão da Mesa dêste" {slcl. Se o
Congresso Nacional não estivesse reunido, a
posse seria perante o Supremo Tribunal Fe
deral (artigo 78).

(b) Fora do Capítulo VI, Do Poder Lqis
)ativo (a.Tt$. 29-73), há o art. 79, } 2.", tn
seno no Capitulo vn, Do Poder E.ecuttvo,
onde se diz: "O Vice-Presidente exercerá
llS funÇÓes de Presidente do Congresso Na
cional, tendo sômente voro de qual1dade,
P.lém de outras atríbillÇÕes que lhe forem
conferidas· em lei oomplementar."

Como 06 arts. 31, } 2.", 47, 52, 62, li 1."
2.", 4." e 5.", e 153, § 2.", em vez de co1l1el.
dlrem com o art. 79, § 2.", dêle abstraem ra
dicalmente, levanta-se a questão da presi
dência do Congresso Nacional, em lMiIlIlão
legls1atlva ou em fWlçõe\s lecWattvas.

(el No art. 31, § 2.", da ConstituiçA.o de
1967, diz-se que a CM1ara dos Deputados e
o Senado Federal, "sob a direçl.o da Mesa
dêste", se reúnem em sessão conjunta para
1na.ugurar Q sessão legislativa, elaborar o
Regimento Interno, receber o compromisso
do Presidente da Repúbl1ca e do Vice-Pre
sidente da Repúbl1ca, deliberar sõbre veto,
e atender aos demais casos previstos Desta
CoDstltuiç!í.o.

No art. 47 fala-se da competência exclusi
va do Congresso Nacional. No art. 52 esta
tui-se que a emenda à Constituição há de
ser promulgada pelas Mesas da Càmara dos
Deputados e do Senado Federal. No art. 62,
concernente à .sanção pelo Pre51dente da
República e à possfbi11dade de veto, só se
fala do Presidente do Senado Federal, e
p1Q1ca do Vlce~Presidepte da RepÍlbUca.

No art. 153, § 2.", a propósito do estado de
sitio, depois de se falar da submissão do ato
&O Congresso Nacional, estabelece a Consti
tulçlo de 1967: "Se o Congresso Nacional
nAo estiver reunido, será convocado 1me
d1atamente pelo Presidente do Senado Fe
deral:'

11

OS PRINCíPIOS

(a) Três conceitos são essenciais para as
soluções a respeito dos limites entre o con~

teúdo dos arts. 31, § 2.°, 47, 52, 62, n 1.0,
2.°, 4." e 5.", e 153, ~ 2.°, da Constituição de
1967, e o art. 79, § 2.°; a) o conceIto de
Congresso Nacional; bl o conceito de Vice
Presidente da RepÚbllca.; c) o conceito de
Mesa do Senado.

a) Congresso Nacional é a conjunção da
Câmara. dos Deputados e do Senado
Federal, sendo de notar-se que existe
o Congresso Nacional, mesmo se ain
da não se deu a sessão conjunta,
como existe a Càmara doS: Depu
tados, se não está em sessão, inclusl·
ve durante o recesso, e como existe
o Senado Federal, se não está em
sellSio, Inclusive durante o receSllO.

b) Vice-Presidente da República é o su
plente do Presidente da República,
que pode ter ou não ter funções no
tempo de espera da substltulçAo
eventual, ou ter alguma, ou a.lgu~

mas. De qualquer modo, a situação é
de suplência. Pode ocorrer que nun
ca. substitua. o President(! da Repú
blica. Se a Constituição cogita. de
atribuir·lhe algwna missão, é para
que a "inércia da suplência se atenue,

c) o conce1to de Mesa é assaz relevan
te, porque se tem de pensar nas tréll
Mesas, a da Câmara dos Deputados,
a. do Senado Federal e a Mesa do
Congresso Nacional: ou à de wna das
Câmaras é que toca a direção do
Congresso Nacional, ou à fusão das
duas Mesas, problemas, êsses, de téc
nica legislativa. Seja qual for a solu
ção escolhida., o Presidente do Con
gresso Nadonal há. de ser wna. só
pessoa, pelo menos conforme as fun
ções do próprio Congresso Nacional.

Mas, que é Mesa?

":W:esa. é .Junta de pessoas à roda de uma
mesa, as pessoas que a compõem; v, «. a.
Mesa àesta Irmandade" (Antônio de Mo
rais e Silva, DiciOJlãrio Q Lingua Ponu
guêsa, Lisboa, 1823, 3.a ed., n, 242); ou Jun
ta de pessoas em mesa, que tem diante de
si os componentes do colégio.

Dom João criou, para 06 fins a que se re~

feria o seu Regimento, a Mesa. da Consci
ência. Na Inquisição havJa a Mesa Gr&Dde
e a Mesa Pequena, que era a Junta dos Mi
nistros.
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A Mesa da CoDllelêncl& " Ordens teve o
seu Regimento, a 23 de agôsto de 1603. A
Carta Régia de 30 de setembro de 1600 deu
ordena.d.o ao Presidente da Mesa., que nâo
tinha. O Alvará de 23 de março de 1754
fIXou ordenados para tOda a Mesa da Cons
cltncla.

As suas funções eram de grande extensão
em Portugal e em Ultramar. No BrasU, a
Mesa da Consciência e Ordens teve o seu
Regimento com o Alvará de 12 de maio de
1800, com o Regulamento dos emolumentos
do PresJdente, Deputados, Escrivão da. Câ
mara e onclals da Secretaria do Tribunal.
O Aviso de 11 de março de 1162 talou do
TrIbunal da Mesa da Consciência e Or
dens. Quando os Desembargadores da Casa
da Suplicação Iam ao TrIbunal da Mesa da
Consclêncla e Ordens, sentavam-se abaIXo
dos Deputados (Carta Régia de 15 de junho
de 1626). Se la ao Trlbunal da Mesa o Pro
curador da Coroa, ficava à direita, a.c1ma
do Deputado mais antigo.

Dom José, a 5 de abril de 1768, criou a
Mesa Cenaórla, que tinha jurisdição sObre
matéria literária e clentifica, e fol elevada
8. Tribunal, com o nome de Real Mesa Cen
6Órla (Lei de 5 de abril de 1768).

A Rainha Dona Leonor, em 1498, criou a
Mesa da Santa Casa de Mlaer1e6rd1a.

Os Decret08 de 2 de abrU de 1762, e 4 de
dezembro de 1796 trataram da Mesa. dOl'l
Generals, assim na Campanha, como nos
QuartéiS.

O Alvará de 3 de fevereiro de 1810 criou,
no Rio de Janeiro, a Mesa. de De.pacho
Maritlmo.

Quando o corpo colegial ê pequeno, lo mesa
ê mesa-redonda. como ocorria nos sécUlos
passados e corno ocorre hoje, com 06 Minfs
t.ros e outros componentes, para deliberações,
que po.ssam sentar-se em tOrno de uma me
sa. se cresce, ou se o número com que se
criou ê grande, passa-se a chamar mesa o
grupo oomp(l6to do presidente e dos outros
membros que auxUlam a. d.lreçAo. EntA.o, a
mesa conceptuamente se restringiu: é, por
exemplo, "o conjunto do Pres1dente e Secre
tárIo!> de uma Assembléia". Na obra de F. J.
Caldas Aulete <Dic1oDário Contemporâneo da
Lfnrua Portapêsa. Lisboa, 3.d., lI, 1.150) esta
dito, com muita. explieltude: "O conjunto
formado pelo presIdente, secretários e vogais
de uma corporação ou associação; A mesa
da santa. casa de misericórdia."

(b) No art. 6.°, pari,grafo único, 1.· parte,
da ConstitUIção de 1967, vedam-se a qualquer
dos podêres delepçõe8 df: tuno;ôes, "salvo 8o'l

exceções previstas" na Constitu1çA.o. Tal res
salva Dada tem com a 2.· parte do art. 6.°,

po.rãgra!o Í1n1cO, porque a função de Ju,Ip
mente. que tem o senado Federal, no art. 44.
é função constltuclona.1mente estabelecIda,
excepcional, razA.o por.que se at.r1bUl ao Pre~

sldente do Supremo TrIbunal Federal a
presidência do senado FedenJ em ta.U; etr~

cunsttmc18o'l. Trata·se de atrlbulçAo, e nI.o de
delegação.

Em nenhuma das regras jurldJcaa contIdaB
nos arts. 29-'13, que enchem o Capítulo n do
Titulo I da Constituição de 19fJ7, coaeernente
ao Poder Legis\a.tivo, há. qualquer atrtbuloAo
de função legislativa ao Vlce-Prealdente da
ReptibUca, ou qualquer remissAo, ou alusão.
Só se tala de Vice-Presidente da. ReJ)Üblle&
para se atribuir à CAmara d06 Deputados e
ao senado Federal, sob a direçio da. MeIa do
Senado Federal, o recebimento do compro
m1s.so do Pres1d.ente da Repúb11ca. e do Vlce~

PresJdente da. República (art. 31,1 2.°, m).
para se dizer que é da competência. eJtclUS1va.
do Congresso Na.cionaI autarlz&r o Pres1dente
da Repúblioa e o Vlce~Pres1dente da Repd~

bUca a. se ausentarem do Pa.íll (art. 47, m)
e fixar os &ubsfdloa do Presidente da Repl
blica e do Vice-Presidente da Repúbllca <ar~

tigo 47, VII, In tine). Nada. ma1ll.

Nos arts. 75, 78, § 2.°, 79 e U 1.° e 2.0 , 80,
81 e 82, todos Insertos na Seção I do Capi
tulo VII, sOmente relativo ao POder Exe
cutlvo, é que se cogita dos pressupostos de
eleglbUldade do Presidente da República. e do
Vlce-Pres1dente da. República <art. '1'5), do
prazo para assumirem o cargo (art. 78, I 2.0 ),

da substituição do Presidente da República,
em caso de vaga, pelo Vlce·Presldent.e da
República (art. 79), da eleição de um e outro,
reclstadOll cODjIlD.t&mente tl para tcual man~
dato (art. 79, § 1.0), da substituição do Pre81
dente da República. <art. 80) e da. vact.ncla
doa dois cargos (art. 81), bem como da au
sência do Pais (art. 82).

No art. 79,§ 2.°, é que esta escrito: "O Vice
Presidente da República exercerá. 80S fUDçOes
de Prelll.dente do Congresso Nac1onal, rendo
somente voto de qualidade, além de outraa
atribuições que lhe forem COnferidas em lel
complementar." Est.á~se no plano d06 podêrea
executivos, d(lS podêres que nada~ com 06
arts.. 29-73.

DIante da. posição do art. 79, f 2.°, perce
be-se que apenas se teve por fito dar trabalho
ao V1ce-Presidente da. República, na falta de
qualquer regra jutidlca da Constituiçã,o de
1967 que confira ao V1ce·Presldente da Re
pública podêres referentes à àtivldade leg1s~

lattva. Os próprl06 podêres que dependem de
lei complementar dependem de mais; e o
art. 79, § 2.°, nA.o se p6a em choque com ou
tras regras juríd1ca.s da ConstituiçAo de 196'l.
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De modo nenhum se pode considerar mem
bro da Mesa do Senado Federal o Vice
Presidente da República, porque tal função,
que estava na. Constituição de 19oW, art. 61.
a Constituiçáo de ]967 nâo lhe atribUi, indis
cuth·elmente.

(c) Em Qualquer leI, ou decreto, ou regu
lamento, ou outro texto de regra jurídica,
tem-&e de afastar Qualquer Interpretação que
Quebre o sistema jurídico, prlncipalm.ente a
W1idade lógica. da. leI, decreto, regulamento,
OU outro texto de regra. jurid1ca.. Cresce de
ponto a relevância do prInc.lplo, se se trata.
de ConstituIção. se há regra jurídlca espe
clal, o Que se há de entender é que se abriu
exceção, de moelo Que a regra Jurídica. geral
só tem os elementolS contenutí.stlcos que ou
tras regras jurldtcas não lhe t1rarsm.

Não se diga. Que pooe ter sido pensamento
do legislador fazer passar à frente a regra
jurldlca geral. Primeiro, porque a interpre
tação que busca saber o que queria o legis
lador é reminiscência de aJ"lfmismo, que com
batemos em 1922 (Subjektivismus und Vo
luntarlsmus in Recht, Archlv lür Rechts und
WJrtlIchalt8philosophie, XVI, 522 - 543) e
hoje está. fora da. ciência jurldlca. 8egUDdo,
a regra lurld.lca que se tem como geral pode
ser simples solução concUlal:ória, nún1rna, que
se formula em têrmos gerais. O que Importa,
d1zlamos em 1922 (e aqUl tradUZlmos), é que
a pesquisa fique adstrita. aos ngores do mé
todo cientIfico: "na velha interpretação,
segundo a vontade do leg1s1ador, havia e há
muito de respeito ao fetiche. O homem, rara,
d11Jcfl e só mUlto lentamente se desvencflha.
daa BU8S reminiscências e dOs seus grilhões
hereditários" (522). Ad1a.nte: "A vontade da
le1 já. constitui progresso. Nâo é o querer de
detennlnado homem, mas o da regra. Pôsto
que &inda animista, tal teoria se prestou a
melhor exploração dos fatos sociais e, con
cordamos, da constante mutação da. vida."
Ma..i.s alUante (530 s.): "No regime de três
podêres, o equilibrlo não pode ser senão por
en5llJ.OlI; mas, se é perniciosa a dem8.8lada
Instabflidade, ma..i.s o é a. sUpremacia. legis
lativa, a do executivo ou a judiclál'la, pois que
constituI qualquer delas, necessà.riamente,
soluçA0 ll.utocrática do sistema trIpa.rt1do de
podêre8. O direito de veto, a colaboração do
senado nas nomeações diplomáticas etc., em
vez de provocar maior desequilíbrio, serve à
harmonia. dOI> dois podêres, porque abre ja
nelas entl'e ali duas celas e pennite a manf.
festaçio ·tIa n'II:ltade de um e de outro 6rgão,
sem o ea-..e6 o desentendimento se poderia
esperar. O-.'iteeentendimento ou a COlIlbinação
oculta, QUI' fatalmente leva às formas de
suprelI1&cla,"Al1ás, é simples miragem o eqUI
líbrIo unItuio, 8. perfeIta. lndependêncJa, com

que sonhara Montesquieu. Na Inglaterra. e
na França, prepondera. o Legislativo; DOS Es
tados Unidos da América., o Judiciário; no
Brasll, o Executivo."

Hoje, não mais se há de falar de vontade
do legislador e da vontade da leI. A lei é o
que re publicou. O povo a Interpreta, ou se
interpreta para. o povo.

A presidência do Congresso Nacional pelo
Vice-Presidente da República, que é eleito
após registo conjunto, seria agravamento
sério da depreci.a.ção do Congresso Nacional.
Mas não há por onde se chegar a tal con
clusão com os textos dos arts. 31, § 2.". 47,
52, 62, §§ 1.0, 2.°, 4." e 5.°, e 153, ~ 2."

(d) Tôdas as regras jUrídicas, escritas ou
não escritas, e não SÓ 8.5 leis e 05 decretos,
têm de obedecer à ConstitUlçáo. O Regimento
Interno da Câmara d03 Deputados, I) do se
nado Federal, o Regimento comum, o Regi
mento do supremo Tribunal Federal ou de
Qualquer tribunal, a resolução ou a. instrução
adnUn1strativa, ou aviso, ou qualquer outro
texto jurídico, é suscetível de apreda.ção de
inconstitucionalIdade.

A própria legitimidade da Presldência da
Repúbllca ou da Vice-Presidência da Repú
bllca, ou de eleição dentro de alguma das
câmaras ou tribunal, também o é.

lU

A CONSULTA E AS RESPOSTAS

(1)

Pergunta-se;

- Nas funções legislativas, cabe ao Vice
Presidente da República. a presidêncIa do
Congresso Nacional?

Respondo;

- Não. Tem-se de considerar que o art. 79,
§ 2.", é completamente fora. do Capitulo VI,
Do Podel" Legislativo, mas que lHe eldste no
textl) constitucional. Dai o problema. Quais
as oportunidades que tem o Vice-Presldente
de. República para presldlr o Congresso Na
cional? Duas são as espécies de oportuni
dades: a) as que já se podem mencionar
antes de a. lei complementar lhe conferir
qualquer outra atribuição; b) a. ou as que na.
lei complementar, prevista no art. '19, § 2.",
2." parte, "lhe forem. conferidas".

l!: óbvio que, nas funções externas, de con
tactos interestatais, ou intra-estatais não~

leg1s1ativos, ou de flscaJização de atos que
nê.o sejam do Presidente da Repübllca, ou dos
Ministros de E<>tado em caso de conexoo, o
art. 79, § 2.", tem de ser atendido, porque o
Congresso Nacional, em tais clrcunstãnctas,
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apel1Bll se mostra como parte da Ol'ga,niução
federal, sem qualquer atlvidade interna., le
glslatlva, e o leg1s].ador constituinte de 1967
entendeu dar posição protocolar ao Vlce
Presldente da. RepÚblica, que não podeI1a,
sem quebra. das nonnaB de cerlmon1al, ser
pOsto ao lado do Presidente da Repübllca,
como substituto eventual. Se o Congresso
Nacional confere a alguém, ou a alguma. en
tidade estatal, ou paraestatal, OU supra-esta
tal, ou déle recebe algUm título, honra, ou
qualquer homenagem, o Congresso Nacional
há de ser presldido pelo Vice-Presidente da
República.

Tais tunçõe.s são administrativas com ex
ternidade, mas o art. 79, § 2.", alude a ense
jos de "voto de qualldade", o que supõe
sessAo, e, pois, votação sem ser em fWlção
legislativa.

Na ConstltuiçM de 1967, tanto se estendeu
a competéncla do Congresso Nacional que o
RegImento Comum há de contar regras regi
mentais sObre a organização, a polfcla, a cria·
ção e o provimento de cargos da secretaria
especial para o serviço do Vice-Presidente
da Repúbl1ca. Tal Regimento Comum de
modo nenhum pode ser elaborado pela Câ
mara dos Deputados e pelo Senado Federal,
em sessão conjunta, sob a pl'e!lldêneia do
Vice-Presidente da República, porque o arti
go 31, § 2.", foi de integral expllcltude ;
"A Câmara dos Deputados e o Senado, sob
a dJreçáo da Mesa dêste, reunir-se-ão em
ses.si<l conjunta para; 11 - elaborar o regi
mento comum." De modo nenhum o Vlce
Presldente da República faz parte da Mesa
do Senado Federal. A fo~iori, da. Mese. da
CAmara. dos Deputados.

Se há. secretaria especial do Congresso Na
cional - à parte, portanto, da secretaria
da Câmara dos Deputados e da secretaria do
Senado FederB.1~,ao Vice-Presidente da Re
públioa cabem at40s que lhe deixe o Regimento
Comum, Inclusive quanto à criação e proven·
tos de cargos, no setor em que êle atua.

As comissõe8 de inquerito podem ser do
COIIp'eUO NacIonal, em vez de o serem da
Câmara dos Deputados ou do Senado Fe·
dcnJ. Se nl.o se trata de com1ssão relativa
& atos do Presidente da República, ou dos
Ministros de Estado, & sessão para a escolha
dos membros é presidida pelo Vice-Presidente
da República, que tem voto de qualidade.

Atribuir-se a presldénola. de algum corpo,
ou colégio, ou assembléia, ou congresso, ou
câmara, ou parlamento, a quem não o pode
convocar, seria absurdo. A convocação po
de mesmo ser por outrem, como é o case da
convocação extraordInária. do Congresso Na.
cional pelQ Presidente da. República. (m. 31,

§ 10). Quem convoca usa. a voz para que Iie
ponha. em contacto a pessoa a que se dlr1se,
ou se ponham em contacto as pessoas a quem
se dirige. Não só se InVoca, nem se provoca,
nem se evoca.

Se tem data fixa a. reunião, para que a
sessão se inicie não se preclsa de convocação.

Se é necessária a convocação, seria inad
missível que se atribuisse legitimação ativa
ao Presidente da Repúbl1ca e se negasse ao
Vice-Presidente da República, se 'õsse êle o
Presidente da Mesa do ClJnuesso Nacional.
Não o é.

A convocação extraordlnArla do Congresso
Nacional por um têrço de qualquer das Cil.
maras é através da Mesa do Senado Federal;
bem assim a convocação pelo Presidente da
República.

Fora. daí, há a convocação por dever do
Presidente do Senado Federal - nl10 do Vice
Pre.sldente da República, de quem se não
falou, de modo nenhum, a propósito de con
vocações. O Presidente do Senado Federal
convoca o Congresso Nacional para delibera
ção sObre veto (art. 62, § 3.") e sõbre decre
tação de estado de sitio (art. 153, § 2.°). Ao
Vice-Presidente da República a ConstitUIção
de 1967 não se referiu. Há outros p<lntos de
maior confusão e insclência na redação
da Constituição de 1967 do que ê.'lse, que
está no art. 79, § 2." Mas, diante de tais den~

clênciaB de técnica. legislativa, em comparação
com as das Constituições anteriores, maior
é a função que o destino do Brasll entrega
ao Supremo TrIbunal Federal, para que mais
se vejam as soluções, de II.CÔrdQ com o s1stema.
jurídico, do que se apontem os deleitas. O
que mais importa a qualQ.uer Pais é a segu~

rança Jurídica. Quamto mais se precisem e se
harmonizem os três Podêres e mais se cump

pra a lei, mals se pode caminhar para o
desenvolvimento e e. felicidade do povo.

Tem o Pre.sldente do senado Federal as
seguintes atribuições; ao) presidir a inaugu
ração de. sessão legistatlva (art. 31, § 2. g I),
verbis, "sob e. direção da Mesa dêste", Isto
é, do Senado Federal; b) presl.dir a sessio
em que se ele.bora o Regimento Comum (arti
go 31, § 2.", 11), verbls, "sob a d1r~ da
Mesa dêste", isto é, do Senado Federal; c}
receber o compromisso do Pres1dente da Re~

publica e do Vlce-Presl.dente da República
(art. 31, § 2.°, m); d) receber do Presidente
da Repúbl1ea a comunicação dos bIOtiVOll do
veto parc1aI, ou total, a. qualquer projeto
(art. 62, § 1."): e) convocar as duas Câmaras
para, em sessão conJWlta, conhecerem e de·
liberarem sôbre o veto (art. 62, ~ 3."). 'I pro·
mUlgar os projetos cuja promulgaçM não 1'01
feita, no pr8.llo (art. 62, § 4."), pelo Pres1dente
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da. República; g) promulgar os atos legisla
tivos da competência exclusiva. do Congresso
Nacional (arts. 62, § 5.°, e 4'1) j b} convoca.r
o Congresso Nacional, se não está em reunião,
para conhecer e deliberar sôore o estado de
sitio (art. 153, § 2.°); i) presidir as sessões em
que caiba ao Congresso Nacional deliberar
(coC., a:rts . 47, 51 e 53).

As atribuições que a lei complementar pode
conferir ao Vice-Presidente da República são
atribuições de podêres executivos.

(2)

Pergunta-se :

- Pode ser submetido à apreciação do Su
premo TrIbunal Federal, e.r., em ação de
mandado de segurança, o ato do Congresso
Nacional no tocante ao Regimento Comum,
se infringe a Constituição?

Respondo:

- Bem qualquer dúvida.

Prop6s~se modificação do Regimento Co
mum do Congresso Nacional, com a seguinte
redação do art. 2.°: "No exerclcio das funções
de Presidente do Congresso Nacional, o VIce
Presidente da República presidirá às sessões
conjunta.s do Senado Federal e da Câmara.
dos Deputlldos, tendo sOmente voto de qua
lidade." Ainda. o § 3.°: "Dirigirá os trabalhos
a Mesa. do Senado."

Ora, o art. 31, § 2.°, da Constituição de 1967,
a que se tem de adaptar o Regimento Comum,
como qualquer outro Regimento, estatui: "A
Câmara dos Deputados e o Senado, sob a
~ dll Mesa. dês1e, reunlr-se-áo em sessão
conjunta para: I -inaugurar a sessão legis
lativa; TI - elaborar o Regimento Comum;
m - receber o comprom1sso do Presidente
da República e do Vice-Presidente da Repú~

b11oo; IV - deliberar SÓbre o veto; V 
atender aos dema.is casos previstos nesta
Constituição."

Da Mesa do Senlldo Federal de modo ne~

nhum pode fazer parte o Vice-Presidente da
República, porque não é êle Presidente do
Senado Federal, nem a ê1e se refere qualquer
dos arts. 29-73, que são os únicos que com
põem o Capitulo VI, Do Poder Leglillativo.

Tratar-se-ia de emenda constitucional, e
não de simples regra jurldica do Regimento
Comum, para que êsse fôsse adaptado à Cons
tituição de 1967.

Se, sob a Constituição de 1946; a.rt. 61, o
Vice-Presidente da República. exercia as fun
ções de Presidente do senado Federal, onde
sOmente tinha voto de qualldllde, apenaa
houve, como raUo lqilJ" a recomendabiUdade

de se dar l1Q Vice-PresIdente da República.
alguma. função, para que não ficasse em
situação de suplência inerte. Allás, não teve
bom êxito a. atribuição heterotóplca e hete
rogênea.

Para se ccnciliar o que a Constituição de
1967 estabelece nos arts. 31, § 2.°, 47, 52, 62,
§§ 1.0, 2.°, 4.0 e 5.°, e 153, § 2.°, com o que
se diz no m. 79, § 2.°, só exLste um caminho:
o de se relevar o conteúdo do art. 79, § 2.°.
de jeito a que a interpretação não se choque
com aquêles artigos insert05 Do CapItulo VI.
que trata Do Poder LegIslatIvo.

Em nenhuma regra jurídica da Constitui
ção de 1967 se atribuiu ao VicepPresidente
da República CODVOCa.r o Congresso NacIonal,
nem promulgar leis, nem seria de admitir-se
que ao Vice-Presidente da República se desse
a missão de presidir o Congresso Nacional na
fiscalização financeira e orçamentária da
União (art. 71).

No caso da consulta, como em outros pontos
da ConstituIção de 1967, tem o Supremo TrI
bunal Federal grande missão, até que se
possa interpretar, honestamente e com apolo
em principias de ciência do direito, o texto
apre8l!ado, trepIdante, que proveio de 1964 -'
1967.

Este é o meu parecer.

R10 de Janeiro, 1.0 de ma.1o de 1967. 
Pontes de Miranda.

VI-COMEKTÁRIOS DA IMPRENSA
A imprensa deu ampla cobertura à questão

da Presidência do Congresso, conforme ve
mos pelos titulos a seguir enumerados:

"Costa articula Congresso em favor de
Pedro Aleixo" (Tribuna da [mprensa, de
12-4-67); "Não teria havido compromisso"
(CorTelo da Manhã, de 2-3-67): "Possível
uma crise entre Auro e Alelxo" (O Es1ado
de São Paulo, de 4-2-67); "Supremo dirá
quem presidirá Congresso" <Coluna do Cas
tello in .Jornal do Bn.sil, de 4-2-67); "O di
reito de Moura Andrllde" (CrÔnica do Rio
de All Right in Diário de Sio Paulo, de
23-2-67,'; "Auro ameaça POSição de Pedro
Aleixo" (Dlã.rio de No&íeias, de 5-3-67);
"Josaphat vê na Constituição amparo a Au
ro" (Tribuna da Imprensa, de 10-2-67);
"Aleixo acredita. que exercerá. sua função"
(O Estado de São Paulo, de 5·3-67): "O
conflito Aleixo - Aura não terá solução
constitucional' (Coisas da Pol1t1ca In lomal
do Brasil, de 5-3-67); "Alelxo cria contro~

vérsia na. Câmara Alta" (TribWlll da Im
PreDSlI, de 6-3-67); "Aleixo: Presidência do
Congresso cabe ao Vice" e "Josaphat diZ.
que cabe a Auro a Presidência" (Folha de
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São Paulo, de 7-3-67); "Cochilo" (editorial
do Jornal do Brasll, de 7-3-67); "Quem pre
side o Congresso" (Coluna do Castello in
Jornal do Brasil, de '1-3-67); "Congresso" e
"Hipóte5es" (O Estado de São Paulo, de
7-3-67); "A Presidência" <C.P., in O Globo,
de 8·3-67): "Entre as opções de Pedro Alel
xo está a renúncia" (Dlirio de Brasília de
Octacillo Lopes in Diário de Noticias, de
8-3-67): "Govêmo mobilizado para conter
Auro" (Coluna do Castello in Jornal do
BrasU, de 9-3-67>; "Presidência do Congres
so pode terminar em disputa" (Correio da
Manhã, de Hl-3-67): "Presidência do Con·
gresso pode gerar crise para costa e Silva"
(O Jornal, de 10-3-67): "Auro não luta mas
Quer uma definição sõbre quem preside"
(Tribuna da Imprensa, de 10-3-67): "Uma
noiva, 2 pretendentes" (Folha. de São Pa.u1o,
de 11)-3-67}; "Auro cita direitos" (O E8bdo
de Si!> Pa.u1o, de 10-3-67); "Confl1to no
Congresso" (DJirlo de Notídu, de 1.0-S-1m;
"Revisão da Carta para solucionar a Presl·
dência" (Dlárfo de Bl'&$üia. de Octacülo Lo
pes in Diário de Noticias, de 10-3-67); "Auro
decidido a presidir o Congresso" (Coluna do
Castel10 in Jornal do BrasU, de 10-3-67):
"Aura não cede a Pedro" <Flá.vio Tavares in
Ultima. Hora, de 10-3-67): "Auro: Presidên
cia do Congresso é um assunto de vista A
nova Constltulçâo" (Diário de Notícias, de
11-3-67): "Continua a luta de Pedro e Auro
pela Presidência" (DiárJo de Notícia, de
11·3·67); "Auro acha Que a Presidência do
Congresso é objeto de simples vista. à Cons
tituição" (O Globo, de 11-3-67): "Lider acha
direito de Aleixo nebuloso" (CorreIo da Ma
nhã, de 11-3-61); "Aleixo ameaça renun
ciar" (Folha de São Paulo, de 11-3-67);
"Presidência do Congresso gera Impasse ir
removlvel" (Correio da Manháo, de 12-3-67):
"Congresso Alebc:o e Auro Intransigentes"
(O Estado de São Paulo, de 12-3-6'1); "Alei
KO não renuncia" (Dlá.rio de Sito Paulo, de
12-3-67); "MDB apóia Auro: Aleixo só
alterando a Constituição" (Diã.rlo de No
tieia.s, de 12-3-67): "Só O próprio Con
gresso pode decidir Quem será o seu Pre
sidente, declara Alelxo" (Jornal do Brasa,
12-3-67); "Pedro reina, mas não governa"
(Jornal do Brasil, de 12-3-67): "Costa vai
interferir na presIdência do Congresso"
(Diário de São Paulo, de 14-3-67); "A Vlce
Presidência. e o Senado" (Notas e i.nfonna
çães In O Estado de São Paulo, de 14-3-67):
"Ale1xo e Auro; crise alcança área. política"
(O Estado de São Pa.u1o, de 14-3-67); "Para
conter Auro" (Vltilna. Hora, de 14-3·67);
"Alelxo: pressão pode retardar a sessão
conjunta" (Tribuna da. Imprensa., de
14-3-671: "ARENA procura fónnula conci
liatória para caBO da PresIdência do Con-

gresso" (O Globo, de 14-3-67): "Senado ten
de a ficar com Pedro" (Coluna do Cutello
in Jornal do Brasil, de 14-3-67): "Fónnula
de solução pol1tlca" (Folha. de Sio Paulo,
14-3-67); "NOvo Presidente apóia Alel.xo na
disputa com Auro" (O JornaI. de 15-3-67);
"A necessária adaptação" (Folha de S10
Paulo, de 15-3-67); "Busca-se solução para a
disputa Aurc-Alelxo" (Correio da Manhi., de
15-3-67>; "Alelxo só flcará se presIdir o Con
gresso" <Jornal 110 Brasll, de 15-3-67): "Alel
xo será Vice sob condição de ficar presi
dIndo o Congresso" (José Leão Filho In
J«nal do Brasll, de 15p 3-67) ; "J06aphat;
Congresso nas mãos de Auro" (COl'l'eio da
Manhã, de 16-3-67); "Costa e SUva faria
exortação" (O Estado de São Paulo, de
16-3~67); "Pedro é o capItão" e "O titulo
exato" (Jornal do Brasll, de 16-3-67); "Jo
sa.phat mostra a Carta: Cadeira é do Pre
sidente" (DiáJ:Jo de Noticias, de 17-3-67):
"CQ!">ta. e SU'Va. eXB.m1na. caso da Prel>~dênc1a

do Congre&!o" (O Globo, 17-3-67): "Bena
dores defendem a Presidência de Auro"
(Diário de São Paulo, de 17-3·67): "Con
gresso dirá Quem o preside" (Jornal do Bra
sil, de 18-3-67): "Krieger encaminha solu
ção Que pode terminar crise da Presidência
do CongreSllo" (Jonlal do Brasi1, de 18-3-67);
"Presidente acaba disputa de Auro" (Correio
da Manhã, de 18-3 p 61'); "Auro vs. Ale1xo: 1.°
round" (Folha. de São Paulo, de 18-3-67);
"Congresso: Plenário resolverá. pendência"
(O Estado de São Paulo. de 18-3~67); "00
vémo completou esquema para assegurar
Presidência do Congresso a Pedro Alefxo"
(O Globo, de 18-3-67): "O Que Pedro quer"
(Coluna do Castello ln Jornal do BI'uU, de
19-3-67); "Congresso: Costa fech&ra ques
tão em favor de Aleixo" (Diário de Sio
Pa.ulo, de 19~3-67); "Crise no Congresso traz
dificuldades para Costa" (Folha de SI.o
Paulo, de 19-3-67); "Lei pró Ale1xo está red1g1
da." (Correio da Manhá, de 19-3-67); "Josa
phat: Alelxo não pode presidir" (Correio da
Ma.Dhi, de 19-3-67); "Ameaça desmoronar o
sistema do Senado" (Jornal do Btuil, de
21-3-67l: "Auro pode impugnar a reforma que
lhe vai tirar a Presidência do Congresso" (No
tas polltlcas in Diário de NotíclalJ, de 21-3-87) ;
"Costa e SOva espera. de Gama e Silva so
lução da Presidência do Congresso" (Jornal
do Brasil, de 21-3·67); "Auro poderã sustar
projeto de Krleger" (O Globo, de 21-3-61');
"Costa ouve Gama sôbre Alelxo na Presi
d.êncla" (Conelo da~ de 21-3-67);
"Não se muda Constituição com manobra
regimental" (Correio da Manhã, de 21-3-67);
"Resolução da crise cabe ao Congresso" (O
Esta.do de São Paulo, de 21-3 p 67); "Vascon
celos: Carta favorece Auro" (Diário de No
tidas, de 22-3-67); "Compromisso é solu-
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ção que Mem de Sá encontra para. disputa
entre Auro e Pedro" (Jornal do Brun, de
22-3-57); "MDB facUita.r:ia emenda oonsti
tu<:lona.! para definir a presidência do Con
gresso" (O Globo, de 25-3-67); "Aleixo con
ta com Costa na disputa da Presidência"
(Corrcio da Manhã, de 24-3-67); "Gama e
Silva considera o direito de Aura legitimo"
Correio da Manhã, de 23-3-67); "Presidên~

cia do Congresso" (editorial do Jornal do
Brasil, de 23-3-67); "A Presidência do Con
gresso" (artigo de flUldo do Estado de São
Paulo, de 23-3-67); "Solução :pol1tica.: nada
de emenda." (Folba de SiG Paulo, de
23~3-67); "Congresso: Aleixo não crê em
salda judlc1al" (Folha de São Paulo, de
23-3-67); "Costa lava as mãos" (Folha de
São PanIo, de 23-3~6'7); "Projeto da AREN'A
para consolidação de Aleixo" (Diário de São
Paulo, de 26-3-67); Krieger vê como Aleixo
substitui AurO: Projeto" (Coneio da Ma
nhã, de 26-3-67); "Auro adia sessão do Con
gresso e agrava. a crise" (Tribuna. da im
prensa., de 28-3-67); "Carta de CB gera
sucessivas crises para Costa" (editor:lal da
Tribuna da Imprensa, de 28-3-67); "Teste"
(editorial do Correio da Manhã. de 28-3-57);
"Oposição recusa mudar Reg1mento" (Cor
reio da Manhã. de 28-3~67); "Presidência do
Congresso" (Folha. de São Paulo, de 28-3-67);
"Krleger ainda tentará uma solução pol1ti
ca para a Presidência. do Congresso" {O
Globo, de 29-3-67); "Costa e Silva dá apoio
a Pedro AleiXo" (Jornal do BrasJ1, de
29-3·67); "A autonomia do Congresso" (Má
rio Martins In ,Jornal do Bnl6il, de 29-3-67);
"Presidência do Congresso terá desfecho por
emenda" (Conelo da MlU1hã, de 29~3-67):

"Gama e Silva interfere na crise Auro-Pe
dro Aleixo" (Folha de São Paulo, de
30-8-67l; "Costa e Silva decide preatlglar P.
Aleixo" (O Estado de Sáo Paulo, de 30-3-67):
"Presidente quer A!elxo e manda Krleger
resolver" (Correio da Manhi, de 30-3-67);
"Acôrdo de cavaleiros" (Al1 Rlght in Cor
reio da Manhã. de 30-3-67); "Pedroso dá
apolo a Aleixo e quebra a unidade da Opo
sição" (Jornal do Brasil, de 30-3-67); "Krie
ger e Sátiro dão a partida pró-Pedro" (Co
luna. do Castello in JornaJ do Brqll, de
30-3-67); "Acôrdo de Cavalheiros" (AlI
Right in Diário de São Paulo, de 31-3-6'l);
"Auro recorre ao Supremo para presidir o
Congresso" (Tribuna da. Imprensa, de
31-3-67); "Auro prepara-se para lutar con
tra os lideres do Govêrno" (O Globo, de
31-3-61); "Sem sessões o Congresso" (O Es
tado de SãG Paulo, de 31-3-67); "A presi
dência. do Congresso" (artigo de fundo do
Estado de São Paulo, de 31-3-67); "Auro
ganha apoio para resistência" (Correio da
Ma.nhA, de 31-3-67); "Horta sustenta: vice

preside o Congresso" (Folha de São Paulo,
de 31-3-67); "Presidência do Congresso"
ICorreio da. Manhã, de 1-4-67); "Auro no
Supremo alivia o Senado" (Jornal do Bra
sil, de 1-4~67); "Auro vai defender li. pre
sidência no BTF" (O Estado de São Paulo,
de 1-4-67): "Costa. ap61a. Alelxo para a pre
sidência" (Folha de São Paulo, de 1-4-67);
"'Aura tem aPQlo de SP e do MDB para
manter-se na presidência" (O .Jornal, de
2-4-67); "Acôrdo no Congresso seria o sa.
crlflcio de Moura Andrade" (O Globo, de
3·4-67); "Oposlção lutará para. impedir o
nõvo Regimento" (Tribuna da Imprensa, de
3-4-67); "Krieger falará com Auro SÕbre re
forma" (O Estado de São Paulo, de 4-4-67);
Sátiro vaI entregar emenda ao Regimen
to" (Correiu da l\1anhã, de 4-4-67); "Alei
xo e a prova. de fôrça" (Folha de Sio
Pall1o, de 4-4-67); "Carvalho Pinto: compe
tição de vaidades pode pôr em risco o pres
tigio do Congresso" (O Globo, de 4-4-67);
"PresidêncJa do Congresso: Carvalho Pinto
manifesta." (Diãrio de São Paulo, de 4-4-67);
"Carvalho PInto: o problema. do Congresso"
(Diário de Notícias, de 4-4-67); "Govêrno
conclui trama para entregar a A1elxo a
Presidência. do Congresso" (Jornal do Brasil,
de 4-4-67): "Auro não dará o prtmelro gol
pe: éle é que exerce a Presidêncla do Con
gresso" (O Globo, de 5-4-67); "Projeto de
reforma vai hoje ao Senado" (O Estado de
São Pa.ulo, de 5-4-67); "Auro espera. para
agir" (Folha. de Sio Paldo, de 5-4-67); "Au
to dará. à emenda tratamento cabível"
(Correio da Manhã, de 5-4~67); "Entregue a
Auro projeto que transfere para Alelx:o a
Presidência do Congresso" (O Globo, de
6-4-67l: "OpOSição anuncia obstrução à. al
teração do Regimento" (Trlb~ da Im
prensa, de 6~4-67); "Posição de Auro: luta
para alcançar emenda da Carta" (octac01o
Lopes in Diário de Notícias, de 6-4-67);
"Auro vai arquivar o projeto de Ktieger"
(Jornal do Brasil, de 6-4-67); "Auro
recusa projeto pró-Aleixo" (Jornal do
Brasil, de 6-4~67); "Entregue a Auro o
projeto de reforma" (O Estado de S10 Pau
lo, de 6-4-67); "AUtO reafirma sua disposi
ção de lutar" (O Estado de São Paldo, de
6-4-67); "A Prealdêncla do Congresso" (No
tas e Informações in O Estado de São Paulo,
de 6~4~67): "Executivo não deseja Int.erferir
no caso da Presidência do Legislativo" (O
Globo, de 7-4-67); "Auro recebe projeto e
vai despachar contra" (Correio da Ma.uhã,
de 7-4-67); "Auto contra projeto de reforma
do Regimento" (Diário de São Paulo, de
7~4-6'i); "Auro adia despacho sôbre regi
mento e prolonga a tensão do Congresso"
(O Jornal, de 7-4-6'1); "Despacho de Aura
aumenta. movimento" (Ultima Hora, de
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7-4-6'1); "Não é novidade a. solução reg1
mental para o caso da Presidência. do Con
gresso" (O Globo, 7-4-67); "O ouriçO cons
titucional" (editorial da Tribuna. da Im~

prensa, de 7-4-67); "O sentido da convoca
çAo" (O Estado de 81\0 Paulo, de 7-4-6'7);
"Apenas um pálido alent<J" e "Presldêncla
do Congresso: man1festação de deputado,s"
(Folba de 8io Paulo, de 7~4-67); "Batista
Ramos discorda de Moura. Andrade" (Tri
buna da Impl'&JUla, de 8-4-67); "CAmara não
dá. ree1nto a Auro e agrava a crIse" (COtttlio
da MaDbi, de 8-4-67): "G(lvêrno continua
com Pedro" (Coluna do CasteUo in Jornal
do Brasil, de 8~4~87); "Auro alarga faIxa da
erise, brigando com Batista Ramos" (Oemcí
lio Lopes in Diário de Noticias, de 8~4-67);

"Em duas frentes a luta no Congresso le
vará dois meses" (O Jornal, de 8-4-6'1);
"Presidir e d1rlgIr" (edítorlal do Diário de
Noticias, de 9-4-87); "ARENA-MG diz estar
com Auro e não com Alelxo" (COITeIo da
Manbi, de 9~~67l; "Emendas à Constitui
ção" (OCtacOlo Lopes in Dlirio de Sio Pau
lo, de 9~4~67); "Presidência do Congresso"
(Folha de São Paulo, de 9~4-67); "MDB con·
tra retoma regimental", "Auro: recurso ao
Supremo Tribunal", "Aleixo. anula mano
bra de Auro'" (DIArJo de Noticlaa, 9-4-67);
"Costa: Govêrno não se intromete no Con
gresso" (Tribuna. da Imprens&, de '1-4-67);
"Ec1ode hoje no Congresso luta sObre a Pre
sIdência" (O Globo, de 1l-4-~m; "Câmara.
e Senado examinam vetos a partir de hoje"
(Correio da Manbi ,de 11-4-6'l); "Aura ar
quiva projeto hoje" (O Estado de Sio PaUlo,
de 11-4-67>; "Batista diZ a Auro que nâo
cede plenário para sessões" (Tribuna. da Im
prensa, de 11-4-67); "Plano de lideres" (O
Estado de São hulo, de 12-4·6'1); "Auro ga
nhou as palmas mas não garantiu a Pre
sidência" (Octacllio Lopes 10 Diário de No
ticlas, de 13-4·67); "Aura apenas ganhou
tempo" (O Estado de São Paalo, de 13-4-67);
"Auro abre a. disputa contra Pedro Aleixo"
(O E<ltado de São PaUlo, d& 13-4-67>; "Aura
arquiva proposta sObre o regimento" (O Es
tado de São Paulo, de 13-4-6'1); "Aura ga
nhou o primeiro round (Jornal do Bn.sD,
de 13-4-67); "Auro arquiva projeto que dá
a Aleixo chefia. do Congresso" (Jornal do
BrasD, de 13-4-67); "Sátiro: Aura na Pre
sidência nia será respeitado pela maíor1a
do Congresso" (O Globo, de 13-4-67): "Au
ro manda arquivar projeto que altera re
gimento" e "AfIrmação ou contonntsmo"
(Folha de São Paulo, de 13-4-6'1); "Em cau
sa própria" (O Jornal, de 13-4-67); "A brt
ga." (edltortal da Folha. de São PatIkJ, de
14-4-67>; "Soluçân é a emenda" (edltortal
da Correio da Manhã, de 14-4-6'1); "Auro
não vai renunciar" e "Aleixo também não

renuncta" (Dlirio de No"tetas", de 14-4-67);
"Gama: reglmenoo não pode alterar a Car
ta." e "POSição difíctl" (Correto da Manhi,
de 14-4-67); "Problema do Congresso" (O
Estado de Sio l'aulo, de 14-4-67); "Aura !le
diz amparado pela evidência" (JoniaI do
BraslI, de 14~4-67); "Auro nega renúncia e
diz que considera provável a sua vitória sô
bre Alelxo" (Jornal do Bra8ll, de 14.+6'Z);
"Moura Andrade desmente renúncia lr. Pre~

sldêncla" (Condo da ManbJ., de 14-~8'Z);

"Caso Auro-AleÍXo na ComIssAo de Justiça"
(Folha de São Paulo, de 15-4-67); "MDB
contra Pedro Aleixo" (Diário de 810 Paulo,
de 15-4-67); "Razões do MOB para. apoiar
Aura" (Jom&1 do BruJl, de 15-4-67): "Auro
recorrerá ao Supremo se Congresso preterir
ser presidido por Pedro AleÍXo" (Iornal do
BrasIl,' de 15-4-67); "A Hi&tórla n10 &Jud&"
(Folha de SAo PatIkJ, de 15-4-6'1); "Auro
disposto a levar ao Supremo Tribunal o caBO
da Presidência. do Congresso" (O Globo. de
15-4-67); "Auro tem apolo do Alvorada: lu·
ta anti-Alelxo" (TribllDa da 1m}JJ'Ml.lJa, de
15-4.-87); "Congresso" (O Estado de Sio
Paulo, de 16-4-67); "Joaaphat: cr1lle do
Congresso" e "Veto a Auro na Pres1dl!ncla"
(Diário de Notícias, de 16-4-67); "Retorm&
regimental" (O Estado de São Paulo, de
16-4-67); "MOB quer vista: veto para Alef
xo" (Correil) da ManhA,. de 16-4-67); "se
nado: MDB prepara voto contra recurso"
(Folha de São Paulo, de 16-4-67); "Be Auro
ganhar Il. ba.talha." (Conelo da MaDhI, de
16-4-61): "Conflito Auro~Aleixo é prova 1m.
portante para o Govêmo" (editorial da Trt
bana da ImPftlUa, de 17-4-87); ''Torna-se
mais acirrada a luta pela PresIdência do
Congresso" (O Globo, de 1'1-4-67); "Balanço
indicou que emenda cai" (Correio da Ma
oh.. de 18-4-67); "Prealdtncta do Congres
so já. tem relator no Senado" (O Globo. de
19-4-67); "Presidente da CAmara nlLo vê
arranhão ao poder pclltlco: caso do Congres
so" (Diário de Noticlu, de 19-4-67); "C8lIO
Auro-Aleixo já tem o Relator" (CMnl.o da
Manhi, de 19-4-67): "Cr1Be Auro-AJelzo:
MDB contra Regimento Comum" (Folha de
S!o haJo, de 19-'-67); "FOrça total a favor
de Pedro" (lornal do Bra8U, de 1&-4-87);
"ComlsB1o do Senado reúne-se hoje JA com
o projeto sObre a Presidência do Congresso"
(Jornal do BrasIl, de 19-4-61): "Emend8ll
para projeto da Presldénc1a. do Congresso"
(Dlãr:lo de São Paulo, de 19~4-67); "O fa
vorlto do Presidente" (D'Alembert Jaccoud.
ln Jontal do Brasil. de 2(1-4-67); "Costa fi
ca com Aleixo na crise do Congresso" (Tri
buna da IIOJlft'WIa, de 2G-4-tl'l'); "Reforma
regImental para resolver a crise" (O FAtadG
de Sio Paulo, de 19-4-67): "Despacho elu
cidativo" (Ali Rlght in Correio da Manhi,



JULHO A SETEMBR.O - 1969 167

de 20-4-67); "Aparece fórmula para con
flito AW'o~Aleixo" (Mundo PoUtlco In Cor
reio da. Manhã, de 2()'4-67); "Costa e Sil
va mostra qual é o seu preferido" (Jornal
do Brasil, de 20-4-67); "uvi tenta conciliar
Auro e Alelxo dividindo encargos da Presi
dência do Congresso" (Jornal do Brasll, de
20-4-67); "Costa e Silve. demonstra no Con
gresso que apóia Aleixo na lute. contra Au
ra" (Jornal do Brasil, de 20-4-67); "Presi
dência do Congresso" (entrevista de PHln
to MUller a O Globo, de 20-4-67); "Costa e
Silva prestigiou Aleixo em visita que têz
ontem ao Congresso" (Diário de Notícias,
de 20-4-67); "Orave questão parlamentar"
(O Estado de São Paulo - artigo de fundo,
de 20-4-67); "O Presidente ~de empenho
das lideranças em favor de A!eixo" (O Glo·
bo, de 21-4-67); "Quer Aleixo na Pres1dên
cia" (O Globo, de 21-4-67); "Auro recusa a
concU1ação pare. o caso do Congresso" (O
Globo, de 21-4-67); "Costa quer A!eixo pre
sidindo" (Correio da Manhã., de 21-4-67);
"Costa. e Silva decidido: a favor de Pedro"
(OctaclUo Lopes in Diário de Notícias, de
21-4-67); "Costa agirá sem pressoes mas
quer Pedro na cadeira" (Diário de Notícias,
de 21-4~67); "costa e Silva mobiliza ARENA
para dar Congresso a Aleixo" (Jornal do
Brasil, de 21-4-67); "Frustrou-se hipótese
de composição no Congresso" (eonclo da
Manhã, de 21-4-67); "Passos acha que Pre
sidente faz mal ao interferir na luta entre
Aura e Aleíxo" (Jornal do Brasil, de
22-4-67); "Ainda a Presidência do Congres
so" (Notas e Informações in O Estado de São
Paulo, de 22.4-67); "Desgaste para. todos"
(Foiha de São Paulo, de 23-4-67); "Crise
enfraquece mais o Congresso" (O Estado de
São Pamo, de 23-4-67); "Obrigação" (edi
torial do Correio da. Manhã, de 23-4-67);
"Parecer do cMo Aleixo na quinta" (Correio
da Manhã., de 23-4-67); "Presldêncta. do
Congresso" (editorial do Correto da Manhã,
de 23-4-67); "Lider oposicionista. defende o
direito de Pedro Aleixo presidir o Congres
so" (entrevista do Deputado Adolpbo 011
veira a O Globo.. de 24-4-67); "Bancadas do
Oovêrno preparam-se para esmagar preten
sões de Aura" (O Globo, de 24-4-67); "Cos
ta e Silva prestlgla Pedro Aleixo" (Jornal
do BrasU, de 24-4-67); "Leopoldo 1nvoca tra
dição parlamentar para defender a reforma
do Regimento" (entrevista. do Deputado
Leopoldo Peres ao Diário de Noticlllo8, de
25-4·67); "MDB prevê apoio no Senado ao
recurso de Sátiro para Alelxo presidir Con
gresso" (Jornal do Brasil, de 25-4·67); "A
prepotência do Executivo" (editorial de O
Estado de São Paulo, de 25-4-67); "Briga
ridicUla" (editorial de UltiJna Hora, 25-4-67);
"Assunto Jlquldado" (Folha. de São Pamo,

de 25-4-67); "Presidência do Congresso" (O
Globo, de 25-4-67); "Presidência do Con
gresso" (O Globo, de 25~4~67); "Balblno vai
pedir vista do parecer contrário a Auro"
(Correio da Mll.nhã, de 26-4-67); "Que fi
que a lição" (editor1a1 da Folha de São
Paulo, de 26-4-67); "Eurico Rezende crê na
vitória de Alelxo" (Folha de São Paulo, de
26-4-67); "Luta Pedro~Auro começa hoje sua
semana decisiva" (O Jornal, de 26-4-67);
"ARENA não fecha questão" (Editorial do
Correio da. Manbá, de 26-4-67); ..~
beldla do MDB faz ruir a resistência. a
Pedro Aleixo" iCem'elo da Manhã, de
27-4-67); "O Supremo Tribunal, derradeiro
recurso" (editorial de O Estado de São Pau
lo, de 27-4~67); "Relator atribui a Aleixo a
Presidência do Congresso" (O Globo, de
27-4-67); "Relator no Senado condene. des
pacho de Auro contra Alelxo" (Jornal do
Brasil, de 28~4-67); "Reale julga melancó
lico alterar a Constituição em benefício de
Pedro Alelxo" (,Jornal do Brasil, de 28-4-6'l');
"Congresso: parecer favorá.vel ao AJelxo"
(DiárÍo de São Paulo, de 28-4-67); "Relator
opinou contra AW'o" (O ElÃado de São
Pa.ulo, de 28-4-67); "Presidência do Con
gresso" (O Estado de São Paulo, de 2';}-{-57);
Carta confusa" (José Lino arünewald In
Jornal do BraslJ, de 29-4-67); "Presidência
do Congresso: controvérsia" (DilÍl1o de No
tícias, de 30-4-67); "Parlamentar critica.
Reale" (O Estado de São Pau.lo - entre\1s·
ta do Deputado Pires Sabóia - de 30-4-5'7);
"Presidência do Congresso: em jógo o pres
tigio da ARENA" tO Globo, de 2·5·67);
"Presidência do CongreSllO: parecer serlÍ vo
tado dill. 10" (Diário de São Pa.ulo, de
4-5-67); "Parecer contrário & AutO vai ser
votado no dia 10" (O Globo, de 4~5·67);

"Balbino: estudo de 50 laudas" (Diário de
Noticias, de 5-5-67); "Atrasa-se a solução
para Presidência do Congresso" (O Globo,
de 8-5-67); "Horta faria a defesa. de Alei
xo" (Correio da Manhã, de lO~5~67); "Bal
bino: êrro Político" (Diário de Noticias, de
11-5-67); "ComissÕ€s: Auro não pode ar
quivar Aleixo" (Correio d~ Manhã, de
11-5-67); "ARENA pediu a Auro para en~

cerrar crise" (O Estado de São Paulo, de
14-5-67); "Auro quer que Alelxo presida
sessões festivas" (Tribuna da Imprensa., de
11-5-67); "Congresso decIde sorte da emen~

da ao Regimento" (Correio d~ Manhi, de
14-5-67); "Auro ainda tem esperanças" (Diá
rio de Notícias, de 15·5-67); "A Presidência
do Congresso começa. a ser discutida hoje"
(O Globo, de 16-5-67); "Emenda." (editorial
do Correio da Ma.nhã., de 16-5·67); "Auro
garante que recorrerá ao Supremo se perder
a Presidência do Congresso" (Jornal do Bra
811, de 16-5-67); "Auro vai ao Supremo" ('ú1w
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tima. Dora, de 16~5~67); "Auro disposto a
recorrer ao 5TF" (Folha de Sáo Paulo. de
16-5-67>; "Só amanhá o Congresso d1scute
a presidência" (O Estado de Sio Paulo, de
17-S~67); "Problema do Congresso: Fllinto
sugere "solução honrosa" para Moura An~

drade" (1Hirfo de Notícias, de 17~S-67);

"Auro vai il. luta aberta com ARENA pela
Presidência" (Correio da Manhi, de
18-5-61) "Destino de Auro acaba na renÜD'
ela" (OctacUlo Lopes in Diário de Noücla5,
de 18-S-67); "Presidência do Congresso será
votada quarta-feira" (O Globo, de 18-S-67);
"Presldêncla do Congresso não influi na cri~

se da ARENA" (Octacü1o Lopes In Diário
de NotieJas, de 19~5-67); "Presidência do
CongreSllO" (editorial do DiárIo de São P..a.~
lo, de 21-5-61); "Costa mantêm~se distante
do caso Aura-Pedro Alelxo" (editorial de
O Jomal, de 21·5-61); "Aleixo ironize. em
Goiás Isenção de Auro no caso da Chefia
do Congresso" (JI,Jl'IQl.I do Bra.sU, de 21~5~67) ;
"Apêlo de Fllinto a Auro no sentido de
prestigiar o Congresoo e o poder civil" (O
Globo, de 22~5~67); "Vota pela Constituição"
iCondo da. Manhã. - entrevista do Depu
tado MendCIJ de Morais - de 23-5-67); "Au~

ro e o apêlo" (DiárIo de São PaUlo, de
23-5-67); "Congresso discute hoje a quem
cabe presidi-lo" (O Giobo, de 24-5-67);
"Presidência do Congresw de nOvo em dis
cussão, hoje" (O Globo, de 1~6~67); "Con~

gresso decide por exame de projeto que as
segura presidência a Pedro Alelxo" {JIm18J
do BrasU, de 8-6·67); "Farsa" (edJtorial do
Correio da MaDhi, de 9-6-67); "Aura vê
perigos para o Congresso" (Coneio da Ma
nhã, de 9-6-61); "Auro da. decadência" (José
Llno OrUnewa.ld in Jornal do BI'lI8ll, de
lQ·6~67); "Dinarte será. o Relator da re!or~

ma regimental" (O Globo, de 16-6-61); "Me·
58 da CM1ara adia votação de projeto Que
dá. a A1mo a presidência do Congresso"
(JOI'naJ do Brastl, de 22-6-67); "Senado re
jeita parecer no caso Auro vs. Alelxo" (Fo·
lha de São PauJo, de 24-6-67): "Reslstênc1a"
(editorial do Coueio da Ma.nhã., de 24~6-67);

"Adlada solução Auro~Aleixo" (Correio da
Manhi, de 28~6~67); "Legislativo tenta re
solver o caso de sua Presidência" (O Globo,
de 7-8-67) ; "Presidência do Congresso:
Kr1eger e Sátiro agem" (O Globo, de 8·8~67);

"Aura no STF defende presidência" (Cor~

relo da Manhã, de 10~6~67); "Caberá a Pe
dro Aleixo a presidência do Congresso" (O
Globo, de 11~8~67>: "Presldênc1a do Con
gresso: vai haver mesmo recurso ao STF"
(O Globo, de 11·8-67); "Congresso atribui
a presidência a A1eixo" (O &tado de SAo
Paulo, de 11-8-67); "Presidência vaJ ao STF"
(O Estado de Sio Paulo, de 12-8-67): "Auro
nAo preside mR.S convoca" (Coluna do Cas~

tello in Jornal do BruiI, de 12-8-67); "Po
siçâo de Alelxo no Congresso já está ofl~

clalizada" (Jornal do Brasil, de 12·8-6'l);
"Auro recorrerá ao STF mas sal" (Correto
da Manhi, de 12~8~67); "Violação" (edito
rial do Correio da MamIã, de 12~8-67); "Co~

mo se conta a verdadeira história da luta
no Senado" (reportagem de Edson Lobão In
D1ário de Sio Paulo, de 13~8-67); "OOfc1I
para Auro ganhar no Supremo ação contra.
Aleixo" (Tribuna da ImpreDllll, de 16-8·67);
"Entende a opos1ção que o Supremo não
pode deixar de julgar o caso de Auro" (Diá
rio de Noticias, de 16-8-67); "Alelxo preside
hoje o Congresao sob tensão" (Correio da
Manhã, de 16·8~67); "Alelxo poderá pres1~

dir hoje llCS3ão solene do Congresso" (O
Globo, de 16~8-67); "Luta de Aura pelo eo~

mando do Congresso pode tirá-lo da PreBl~

dêncla. do Congresso" (Jornal do Braeü,. de
1'1-1>-67); "Auro convoca e pretende prea1
dir Congre5So hoje" (O Globo, de 18~8~lrn;

"Auro tenta presIdir o Congresso" (CorreIo
da Manhã., de 18-8-67); "Auro convoca. Con
gresso e diz que presldJrá sessão" (O Jornal,
de 18~8~67); "Auro ameaça nova crise"
(Diário de São Paulo, de 18~8~67); "Auro
cria situação de fato oontrs Pedro" (Oolu
na do Castello in Jornal do Bra81I, de
19-8-67); "Lideres do Oovêmo temem cnae
com a convocação do Congresso feita por
Auro" (Jornal do Brasll. de 19-8~e7); "Au
ra SÓ Irá il. Justiça se não puder presldJr"
(Jomal do Bnell, de 19~8~61); "Oovêrno
quer tirar Auro da presidência do senado"
(O JOJ"Pal, de 19·8·61); "Aura deseja invo
car coação ante o STF" (O Edado de Sio
Paulo, de 19~8~6'1); "Batista Ramos nlo c@de
plenário para Auro presidir o Congre8S0"
{O Globo, de 19-8~67J; "Agrll,vlloda a crlse
do Congresso" (Octacllio Lopes In Diário de
NoUcla8", de 19-8-61); "Auro diZ que nlo
quer constranger Alelxo no Senado" (COt'~

reto da MaJIhá, de 20-8-67); "Mandado de
Auro chegou ao STF" (Correio da Manhi,
de 22~8~67); ."Auro recorre ao Supremo con
tra vice-presidente" (Correio da Manhi, de
22-8-67); "AUTO recorre ao Supremo para
presidir o Congresso" (O Jornal, de 22~8~7);

"Aleixo presidirá o Congresso com Auro ll.\l

sente do plenário" (Iomal do lI.nuU, de
22-8~67); "Volupia do tlmpano" (editorial
do Jornal do Brasil, de 22-8~67); "Auro no
STF alega coação" (O Estad.o de São Paulo,
de 22~8-61); "Moura Andrade recorre ao
STF" (O Estado de São Paulo, de 22-8-67);
"Aura apela ao Supremo para presldJr COn
gresso" (O Globo, de 22-8·6,/); "Congresso"
<editor!a.l da Folha de SAo Pa.uID, de
22·6-61); "Aura recorre ao Supremo para
presidir Congresso" (Folha de São P..ulo. de
22~8~67); "Aura surpreendente" (OctacIDo
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Lopes in Diário de São Paulo, de 22-8-6'1);
e in Diário de Notícias, da meBIlla data);
"Parecer de professóres: mesa do Senado
tem a presidência do Congresso" (Folha de
Sio Paulo, de 23-8-67); "Nõvo Relator para
o mandado de Auro" (O Globo, de 23-8-67);
"Crise Institucional" <editorial do Correio
da Manhã, de 23-8-67); "Auro escolheu o
adversário e o terreno" <Octa.cilio Lopes in
Diário de Notícias, de 23-8-6'7); "sátiro: não
caimos em Qualquer cilada do Presidente do
Senado" (O Globo, de 24-8-67); "Jurista de
fende Alelxo na direção do Congresso" (en
trevista do Dr. Camillo Martins Costa a O
Globo, de 24-8-67>; "A chefia do Congresso"
(editorial do Diirio de Notícias, de 24-8-67);
"Paixão do poder cegou Auro - diz BatiSta
Ramos" (O Globo, de 25-8-67>; "Batista Ra
mos refuta as acusações de Moura Andrade no
litlglo do Congresso" (Diirfo de Noticias, de
25-8-67); "Mandado de segurança de Moura
Andrade apresenta contradições para Sa
bóla" jJot'nal do Brasil, de 30-8-67); "Defe
sa de Pedro Aleixo chega hoje ao Supre
mo" (O Globo, de 4-9-67); "Aleixo contesta
Auro no STF" (Folha de São Paulo, de
5-9-67); "Alelxo detendo presidência do Se
nado (sic) no STF" (Correio da. M&Dhã, de
5-9-67); "Aleixo defende-se no Supremo"
(Diirio de Notícias, de 5-9-67); "Aleixo con
testa a ação de Aura junto ao 8'I'F para de
nôvo presidir o Congresso" (Jornal do Bra
sil, de 5-9-67); "Alelxo contesta direito de
Aura recorrer ao STF" (O Globo, de 5-9-67);
"Batista: Congresso nio é para Auro" (Diá
ri,o dfl Xotícias, de 9-9-67); "Batista Ra
mos diz ao Supremo que nào lesou direito
de Auro" (.Jornal do Brasil, de 9-9-67); "Caio
Tácito: caso Auro-Aleixo escapa ao contrô
le judicial" (O Globo, de 11-9-67); "Precei
tos constitucionais inconcilláveis" (CrÔnica
Judiciária-Velasco - in Diário de Noticias.,
de 19-11-67); "STF vê hoje se Congresso é
de Auro ou Aleixo" (Folha de São Pa.ulo, de
2-4-68); "Recurso de Aura hoje no Supre
mo" (Correio BrllzUiense, de 3-4-68).

VII - MANDADO DE SEGURANÇA IMPE
TRADO PELO SENADOR AURO MOURA
ANDRADE CONTRA ATO DO PRESI·
DENTE DA ClMARA DOS DEPUTADOS
PARA ASSEGURAR AO IMPETRANTE.
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, A
DIREÇAo DAS SESS4ES CONJUNTAS
DO CONGRESSO NACIONAl.

Dedsio do Supremo Tribunal
Federal

O Presidente Moura Andrade impetrou
mandado de segurança contra ato do Presi-

dente da Câmara dos Deputados, Deputado
João Baptista Ramos, que condicíonan. a
realização de sessão conjunta com o Sena
do Federal à entrega da dlreção dos traba
lhos ao Vice-Presidente da ~pública.

O mandado de segurança foi julgado pelo
Supremo Trtbunal Federal a 3 de abril de
1968, Quando já não mais exercia o Senador
Auro Moura. Andrade a Presidência do Se
nado. Em conseqüência., foi jUlgado prejudi
cado.

Transcrevemos, a segUir, a integra. da. de
cisão do Supremo Tribunal Federal {audjêD~

cia de publicação de 27-8-1969l.

TRIBUNAL PLENO
MANDADO DE SEGURANÇA

N.o 18.293 - D.F.

Requerente: Aura Soares de Moura An
drade

Requerida: Mesa da Câmara dos Depu
tados

EMENTA - Mandado de segurança.
contra ato do Presidente da. Câmara
dos Deputados para assegurar ao 1mpe
trante, Presidente do Senado Federal, a
direção das sessões conjuntas do Con
gresso Nacional. Citação do Vice-Presi
dente da. República como litlsconsorte
passivo. Preliminar de inadmissibilidade
do litisconsórcio repellda, pois êste se
afigUra como irt'ecusável (C.P.C., art.
88). Carência da ação por falta. de qua
Udade e interêsse para agir. Pedido pre
judicado por ter o impetrante deixado
de exercer as funções de Presidente do
Senado.

Ac6RDAO
Vistos. relatados e discutidos êstes autos.

acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Sessão Plena, por unanimida
de de votos. jUlgar prejudicado o pedido, na
conformidade da ata do julgamento e das
notas taquigrá!1cas anexas.

Brasllia. 3 de abril de 1968. - L11lill GaI
lottl, Presidente - AtIlat'al Santos, Rêlator.

RELATóRIO

O SR. MINISTRO AMARAL SANTOS
- 1. O senador Auro Soares de Moura An
drade, na qualidade de Presidente do Senado
Federal, impetra mandado de segul'ança con
tra a Mesa da Câmara dos Deputados, por
coação ilegal, uma vez Que pretende subtral.r
das atribuições do impet.rante, em contrár1o
à Constituição e ao Regimento do Congresso
Nacional, a presidência das sessões conjun
tas a que se refere o art. 31, ~ 2.". da Cons
tituição Federal.



170 REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

Expõe longamente os fundamentos do seu
pedido, 08 quais são desenvolvJdos em vários
capítulos.

2. O primeiro dêsses denomJna. - ''Balão
primordial diste Ma.Dda.do de S~",

Af, depois de relembrar a oposJção que ofe
receu à tramitaçAo da norma reg1mentaJ
aprova.àa em reunh'io do CODgreSOO Na.cloDal.,
por entender que a. reforma pretendida. re
sultara de mallcia dos seus autores e dava
ensejo a arbltrárla a.pUcaçâo, em conruto com
o texto do art. 31, § 2.°, da. Constituição
Federal, declara (fls. 3):

"O 1mpetraIlte noo se conforma com o
proced1mento executório que se esta
dando às normas reg1mentals recente
mente aprovadas, justamente porque a
entrega. ao Vice-Presidente da. Repúblí
ca da dJreçáo das reuniões conjuntas do
Legislativo Federal, nos casos do artigo
31, § 2.°, do Estatuto Bás1co da Repú
blica., é medida que encerra Jndlstarçá.
vel rlsco para a vida autonoma e inde
pendente do Congresso, uma. vez que
compromete as transcendentes tarefas
que, no sistema representativo, estão afe
tas aos deputados e senadores escolh1dos
pelo sutrágl.o unIversal, como direitos
mandatárlos da vontade popular".

SaUenta o processo de eleIção do Vice-Pre
sidente da. RepÚblica, "uma vez que é eleito,
com os votos recebIdos pelo Presidente da
Repúbl1ca., para ser suplente dêste" (fls. 3),
a quem "se acha ligado por estreitos vín
culos de unidade na ortentaçâo poUtlca".
Considera a amplitude das competências que
o põe em pos1çA,o prtvllegiada, Executiva,
para dizer que se torna m8J1l!esta

"a ra&io ponuc. que levou o legislador
constituinte a não confJar "as sessões
do caráter legislativo" do Congresso Na
cional à. direção do Vice-Presidente da
Repú.bl1ca, que é eleito concomItante
mente com o Presldente da Repúbl1ca,
não por votos pesooa.ls do povo, nem dos
deputados e senadores, como nas Cartas
anteriores, mas "ex vJ" de s1mples regis
tro de seu nome ao lado do candidato
eleIto (art. 79, fI.")".

Alude aos s1stemas constltucionaJs de 1891
e 1946, para distingui-los do vigente e as
sInala:

"A realidade pol1tlco-legiSlativa agora é
bem outra, não se admItindo que as fun
ções legislativas e normativas dO Con
gresso - reduzido em suas atribuições e
em suas vias de ação - fiquem ainda
mais vinculadas ao Executivo, pela pre
sença de uma autorldade dêste Poder,

que receberia, graças à aplicação ten
denciosa da nonna regimental, uma com
petêncl.. que a ConstituIção, por amor
ao prlncfpio da divisão dos podêres, ab
oolutarn.ente não lhe outorga..

E conclui por manJJ:estar aqU1lo a que qua.
lIfIca de "razão primordlal dê5te mandado de
segurança", nestes têrmos (tls. 7):

"O atual Presidente do Senado, o Bena
dor Auro Soares de Moura Andrade, sen
tiu-se no dever de assumir a defesa. do
Leglsla.tivo, para preservar a sua inde
pendênCia. e manter incólume, de futuro,
o exercfclo pleno de sua. relevante mJs
são polftlca e constitucIonal. A posição
que ocupa., por escolha d1gn1f1cante de
seus pares em sucesslvas legislaturas,
tornou Imperativa e 1ndecl1navel a a.tltu
de que agora assume, pois além de se
acharem. as i'unçôes de seu elevado car
go, ameaçadas de substancIal amputae;Ao,
risco mu1to sérlo está correndo o pró
prio Poder Legisla.tivo, pela apllcação que
se quer dar à. recente emenda. reg1men
tal. Motivos sobravam, POis, ao Senador
Auro Soares de.Moura Andrade, quando
advertla. que a menc1one.da emenda
ocultava o propóSito de afastar a Mesa
do senado da Prestdêncl8. e direção das
reuniões preVistas no art. 31, § 2.°. uma
ve;o; que se pretende partllhar esse. função
constitucional com wn membro do Poder
Executivo.
Ainda que nos dlas de amanhA tlvés~

sarnas como Presidente da RepúbUC& um
Marechal Costa e Silva e como Vice·
Presidente um Pedro Aletxo, sempre ha
veria necessidade de ser observada a
Constituição, pois que os homens é que
devem condicionar-se à ConstltuJção, e
não esta ficar condicIonada aos. homens.
A tarefa legislativa não deve ficar à
mercê, no futuro, de homens que pos
sam vir subordina~la a Jnterésses pes
soais ou & convenlênc1as de puro pa.rt1
darlsmo polftlco, frUstrando~se assim e.
vontade popular, que deve expressar~se

da maneira mais autêntica e llvre atra
vés do Congresso Nacional.
Essa a razão bãslca. e primordial déste
Mandado de segurança".

3. O capitulo seguinte se eplgrafa: "Des~

crição dos Atos CoativOli",
Nesse capitUlo, expõe os incidentes que se

verificaram na tramJtação do Projeto de Re
solução n.o 1, de 1967, a.té a 5~ e.proV&Çio.
não omitIndo o debate com o IIder da maio
ria, e observa. que

"A I1nguagem dos pareceres elalJorados
nas Comissões, em favor da tese que fa-



JULHO A SETEMBRO - 1969 171

vorece o Vice-Presidente da República,
é também eloqüente por revelar a pre
paração consciente do ato espoUatlvo que
se planejava contra a Mesa do Senado
e, principalmente, contra o Poder Le
gislativo" .

Contudo, segundo a interpretação do pró
prio Impetrante, a Resolução n.O 1, tal qual
aprovada, não ofende a Constituição. Diz
o Impetrante (fls. 9);

"Lendo-se a reforma que foi votada e
aprovada, fácil. será verificar que a lin
guagem de seus textos não contraria ao
que vem finnado nos arts. 31, § 2.° e 79,
12.°, da. Constituição, cujos dizeres são
repetidos e reiterados, embora sob outra
forma de colocação, dentro do comple
xo de normas que se congregam no Re
gimento Comum".

Todavia, conforme o impetrante, o que se
planejava e atinaI se verificou foi darem à
referida. Resolução inteligência e aplicação
de que resUlta usurpação das funções em be
neficio do VIce-Presidente da República. A
respeito alega o Impetrante (11s. 10):

"Mas, como foI dlto, os autores da re
forma reg1roental pretendem compor a
Mesa do Senado de modo esdrúxulo, ne
la Inserindo o Vice-Presidente da Repú
blica. Por isso, uma. vez que sempre en
tenderam ser possivel somar o art. 31, §
2.°, com o art. '19, § 2.°, da ConstitUição,
em lugar de ha.nnonizá~los distintamen
te segundo os princípios da hermenêuti
ca juridica, querem, agora, aglutlnat' o
art. 2.° com o art. 3.°, da "Resolução
D.o 1", e dessa forma, através de puro
"jeu des mote", entender, na execução
dos cânones regimentais, que o Vice-Pre
sidente da República preside as sessões
conjuntas, enquanto que a Mesa do Se
nado as dirige, - tudo como se dirigir
e presidir não fOssem vocábulos de igual
significado.

Tal entend1mento, errôneo e absurdo, não
só viola o que vem impOsto na Consti
tuição, como ajnda Jnflinge os pró
prios mandamentos regimentais, pelo que
a equivocldade acaso existente nestes
últ1mos, longe está de justificar a errô
nea execução que llles procura dar. A
"Resolução n.o 1", se equívoca, deve vir
aplicada em consonMcla com a Cons
tituição, de forma a encontrat', nos dize
res desta, o entendimento adequado que
se constitua em lastro de sua liel exe
cução.

No entanto, apostados em dar cumpri
mento arbitrário, anticonstituclonal e

anti-reg1roental, ao que aprovat'&.m, os
autores e sequazes das emendas 1ntrodu
zidas no Reg1mento Comum não trepida
ram em concretizar o atentado às insti
tuições, em atos Que caracterizam, irre
torqutvelmente, a cooção ilegal tenden
te a privar o 1mpetrante da direção su
prema das sessões do Congresso Nacional,
previstas no art. 31, § 2.°, da Constitui
ção, e no art. 1.0, da "Resolução n.O 1",
com usurpação Inquestionável de funções,
em pról do Vice-Presidente da Repúbli
ca".

E acrescenta, logo ad1ante, a fim de apon
tar o fato que, conforme o impetrante, con
cretiza a coação (fls. 12):

"CUlminou tudo, no entanto, a estam
par em alto relêvo a coação que vinha
sendo premeditada, com o ato do Pre
sidente da Câmara dos Deputados, Depu~
tado João Baptista Ramos, - eondiclo
nando ao realização de sessão conjunta
com o senado Federal, à entrega da
direção dos trabalhos ao Vice-Presiden
te da República.

Foi dito pelo ilustre parlamentat', que
dirige a Mesa da Câmara dos Depu
tados, no oficio que enviou ao impe
trante, o que abaixo vem transcrito:

"Tenho a honra de acusar o recebimen
to dos ofícios n.os 80, 81 e 82, de 17 do
corrente mês, de V. Exa, em que comu
nica a convocação do Congresso Nacio
nal para a realização de sessões conjun
tas.

Nos tênnos do art. 1.0 do Regimento
Comum, dou anuência para a realização
das referidas seSBÕe~, observado o dis
posto no art. 2.° da Resolução n.O 1, de
1967, do Congresso Nacional".

E argumenta (fls. 13):

"A recusa do Presldente da. C~ara,

funda-se na afirmação de um pseudo di
reito de terceiro <do Vice-Presidente da.
República), pretensão que, de p~ Si, é
excludente do direito a. essa função, do
Impetrante. Ao repelir o direito do im
petrante de presidir à sessão por êle le
gitimamente convocada, o a.to do Pre
sidente da Câmara. põe-se como impe
dimento efetlvo ao exercido de um di
reito liquIdo e certo".

ConcluI o cap[tulo dêste modo (fls. 14):

"Concatenando-se, pois, a atitude do
Presidente da Câmara com l1Q manifes
tações havidas, por parte da malorta,
quando tram1tava. a. discussão das emen
das reg1mentais, - dúvida não pode ha~
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ver de que se está coagindo o impetran
te a. abdicar do seu direito-função, em
fa.vor do Vice-Presidente da República,
para assim conswnar-se a usurpação, que
premeditadamente se vem planejiUldo,
tudo confOrme se demonstrarA mais
adiante" .

4. O capitulo imediato enfrenta o tema
da "Admissibilidade do mandado de se
prança".

Então, em primeiro lugar, discorre sObre
o "direito liquido e certo do impetrante",
matéria que desenvolve partindo do pressu
posto, que tem como certo, de que

"o Regimento do Congresso Nacional,
Interpretado em harmonia com a Consti
tuição, obriga a que se entregue a pre
sidência das sessões conjuntas do art,
31. § 2.°, ao Presidente do Senado Fe
deral, como órgão supremo da Mesa do
Senado".

Valendo-se de Jellinek ("Sistema dei dirltti
publici subbietlvi". 1921, p. 159) para quem
"o direito ao exercfcio de wna função cons
titui direito públlco subjetivo", f11iado ao
status cfvltafl cJritatls; de Dabln, para quem
constitui "un drolt à la fonctlon", de efl·
cácia erga amn" (Le Droit Subjectlf, 1952,
p. 222, 230), aproveita-se de Georges Dreyer
("Le recours de drolt publique", 1940, págs.
25, 29}, para concluir que "êsse direito público
subjetivo (direito poUtico, direlto-1'unçáo,
ou direito que promana do status activae
civitatls}, desde que violado ou lesado, auto~

riza o respectivo titular a recorrer, pelas
vias processuaJs adequadas, ao Poder Judi
ciário". EstarlR. a tutela jurisdicional dês
se direito amparada, entre nós, pelo art. ISO,
§ 4.°, da Constituição.

Titular de direito dessa natureza, titular
de função para a qual 00 seus pares o esco
lheram, segue-se que o Impetrante está le
gitimado parR. defendê-lo. Ou, com as pala
vras do próprio Impetrante, <fls. 19):

"O direito subjetivo do impetrante, de
presidir às sessões conjuntas enumera
das no § 2.°, do art. 31, da LeI Funda
mental, decorre de sua qualidade de Pre
sidente do Senado - pelo que se trata
de direito liquido e certo, cuja existên
cia "e reconhecimento se demonstram
sem o equaCionamento de problemas de
alta. indagação. O tactum, em que o di
reito subjetivo se assenta e baseia, é ape
nas êste: o Senador Moura Andrade é o
Presidente do Senado. E désse fato de
corre o direito público subjetivo, ou di
reito constitucional subjetivo, de presi
dir às sessíies do Congresso Nacional,

previstas no § 2.°, do art. 31, da Cons
tituição e no próprio regimento.

Indiscutível, assim, R. admlsslbllidade,
in caau, do mandado de segura.nça, na
forma do que prevê o art. 150, § 21, da
Constituição Federal",

5. Dando como Indiscutivel o direito l!qul
do e certo do Impetrante e, us1m, ll. adm1ll81
bilidade, in C38U, do mandado de segurança,
retorna ao tema da "eltistênclR. da cooçAo"
contra o exercício do direito. Nesse terreno
alega (fls. 20):

"O oflcio do Presidente da Câmara dos
Deputados, com a reC\188 ali contida,
configura ato de autêntica coaçêo, uma
vez que sua flnaIldade foi a de forçar
o Presidente do senado R. ceder o pôsto,
que a Constituição e o Regimento Co
mum lhe conferem, ao Vice-Presidente
da República.
Configurou-se, ineludlvebnente, no ofício
aludido, fi recusa do PresIdente da Câ
mara dos DepUtad06 em cumprir o im
perativo constitucional, que contere à
Mesa do senado a dlreçMo das sesa6es
conjuntas prevwtas no art. 31, § 2.°,
tendo ê. testo. o Presidente do Senado,
pretendendo substitui-lo pelo Vice-Pre.
sidente da República. Tal recusa, ao
mesmo tempo que descwnpré a. ConstI
tuição, vulnera o poder-dever do impe
trante, que não pode se subtrair aos e1'el
t06 ilíclt06 do ato do Prestdente da Cá·
mara, senão recorrendo ao "wrlt" do
mandado de segurança, a fim de pôr têr~

mo à decisão atentatória de suas prer
rogativas funcionais".

Analisa. o ato de recusa. do Prel>1<iente dR.
Câmara, que considera violador do sistema
constitucional e do direito do Presidente do
Senado, porquanto aquêle ato se afasta do
caráter que a Constituição lhe atribui de
"ato complexo parltário". A respeito, ponde
ra (fls. 22):

"As decisões da Câmara e do Senado,
sObre a realização de reuniões conjuntas,
compõem-se na unidade de um "ato com
plexo paritârio". dado o encontro de
vontade dos dois órgãos revestidos da
mesma dignidade na gradaçiLo das com
petências do Estado. l!:sse encontro de
vontades acha-se vinculado, necessàrl.ll.
mente, à destinação funcional da as
sembléia comwn para os fins e na for.·
ma da Constituição. A reuniáo dos doia
ramos do Congresso, em uma assembléia
una. para os fins do art. 31, § 2.°, cons
titui, em swna, um "ato complexo igual",
inllerido em um procedimento rilidll
mente necessirio, porquanto delineado
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vineuIatJvamente na. matriz mesma. da
Constituição,

A atribuição da. direção das sessões con~

juntas do art, 31, § 2.°, à Mesa do Senado
é um pressuposto Que vincUla. a vontade
de ambos 00 ramos do congresso, não
lhes concedendo alternativa."

Ainda uma vez repete o impetrante (fls.
25):

"Mostrando, de maneira perfeitamente
clara, Que não levará a Câmara dos Depu·
tados a reunir~se conjuntamente com o
Senado, a não ser que caiba ao Vice~

Presidente da República a Presidência
das sessões conjuntas, o Presidente da
Câmara. dos DePutados Quer impedir, em
baraçar ou tolher o uso, pelo Impetrante,
do direito liquido e certo, que lhe outorga
o art. 31 § 2.°, da Constituição Federal,
como Presidente do Senado."

E finaliza o parágrafo com estas palavra.s
(fls. 26):

"Resulta do exposto, Que a coação existe
e que se configura como ilegal, inconsti~

tueional, arbitrária e contJ'ária às normas
regimentais, ao mesmo tempo em Que
atinge direito público subjetivo, que é
liqUido e certo, uma. vez que promana
da Constituição e do Regimento.

Como Presidente do Senado, o impetran~

te é que deve presidir às sessões conjun
tas, sempre que o Congresso Nacional se
reúna para os fins previstos no art. 31,
§ 2.°, da Constituiçáo Federal. se, agora,
procura-se anUlar ê88e direito~função,

para atríbuí~lo a outra pessoa, mediante
pressões lUcita.s (por contrárias ao direito
em vigor), dúvida não há. de Que estão
presentes, na espécie, os pressupostos
constitucionais do mandado de segurança.

Há, em primeiro lugar, uma coação ilegal,
praticada pelo Presidente da. Câmara dos
Deputados. Com a sua atitude, lesou S.
Ex." direito lfquido e certo do impetrante,
o Que é suficiente para legitimar o pedido
de segurança agora formUlado."

6. Prossegue o impetrante, f(X:alizando O
Mirito do Pooido, onde confronta os dispo
sitivos dos arts. 31 § 2.° e 79 § 2.° da Cons
tituição.

Inv(X:a.ndo o art. 31 § 2,°, considera que:

"No tocante à. direção dos trabalhos do
CDngresso Nacional, quando reunido em
sessão conjunta para. os fins específicos
do art. 31, § 2.°, está. ela afeta à Mesa do
senadQ."

A Mesa do Senado, Que se compõe elo Pre~

sidente, Vice-Presidente e secretários da~

quela Casa do Legislativo, é que compete
a direção da sessão conjunta das duas Casas
do Legislatil'o, relativa aos atos allnhados no
§ 2.° do art. 31.

Mas é verdade que o art. 79, § 2.°, da
Constituição, assim reza:

"O Vice-Presidente exercerá as funções de
Presielente do Congre,sso Nacional, tendo
somente voto de qualidade, além de
outras atribuições que lhe forem conferi
das em lei complementar."

Aduz não ser admissivel aglutinarem~se as
normM dos arts. 31 § 2.0 e 79 § 2.°, para que
a Mesa do Senado dirija- os trabalhos das
sesOOes conjuntas, sob a presidência do Vice
Presidente da República, porque assim cons
tituída não seria a Mesa do Senado. mas uma
outra, um tertiwn genus.

Adianta que o direito constitucional bra
sileiro, no tocante à figura do Vice~Ptesidente

da República, não mais segue o exemplo
americano, mas antes se aproX1ma do eXem~

pIo dos Estados e governos parlamentaristas
(fls. 32):

"Tal como o Presidente da República,
na França. da Constituição parlamenta~

rista de 1946, pode-se dizer que, entre
nós, o Vice-Presidente da República é o
Presidente do Congresso Nacional, "au
point de vue de 1& représentation et du
cérémonlal", enquanto que "la tache de
gouverner" (id est, a de realmente pre~

sidir ao Congresso) cabe à Mesa. do se
nado e seu Presidente (Cf. D.W.S. LlD~
DERDALE, op. clt., pâgs. 57 e 58).

Predominantemente honorifica, na vi
gente ConstitUição é, assim, a Pres1dên~

cia do Congresso atrlbufda. ao Vice-Pre
sidente da Republica, à semelhança do
que ocorre com 05 chefes de Estado
(Presidente da República ou monarcas),
nos Estados de Governos parlamentaris
tas,H

Caracterizando de "predominantemente
honorfnca" a figura do Vice-Presidente da
República, deduz (fls. 32):

"O certo, portanto, é que não se pode
dar ao art. 79, § 2.°, interpretação ab~ro~

gante, e, com isso tentar anular-se o que
vem disposto no art. 31, § 2.°, da Lei
Basilar."

E não o pode por três razões.

"Em primeiro lUgar, - diz - o entendi
mento de textos aparentemente antinÔmicos
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deve ser no senUdo de harmonizá-los, e não
de anUlar um dêles". E observa (fIs. 33):

"Ora, procurar-se colocar o Vice-Presi
dente da República à testa das reuniões
conjuntas do Congresso, prevIstas no arti
go 31, § 2.°, seria adotar interpretatio
abrogans, uma vez Que se subtra.1r:la da
Mesa do senado uma. função QUe lhe foi
expressamente atribuída."

"Em segundo lugar, a interpretatio abro
gans não se articula devidamente com outros
preceitos e textos da própria Constituição,
tais os dos arts. 62 e 114., n? I, letra i.

"Por último lugar, a haver antinomia de
textos,

"deveria prevalecer o do art.. 31, § 2.°,
e nunca o do art. 79, § 2.°, Que se não
rór entendido, razoàvelmente, acabará
por introdUZIr "corpo estranho" no selo
do Congresso, investindo das funções de
parlamentar, quem nem ao menos e.stá
cercado da.s garantias e imunidades
conferidas aos congressistas, no art. 34,
da ConstituIção."

Desatando as difIculdades do tema, oferece
como ponto conclusIvo do capitulo referente
ao mérito do pedido, estas considerações
(fls. 35):

"A verdade, porém, é que não existe
dlscrepânch. lecum. O Vice-Presidente da
República é Presidente do Congresso Na
clonal; mas, nessa Qualidade, não pre
side às sessões conjuntas do Congresso,
arroladas no art. 31, § 2.°, porque não
integra a Mesa do Senado, nem tem. com·
petêncla. para as funçÕes mencionadas
no art. 62, por não 5fr Presidente do se
nado. Só funções e atividades reslduais
a êle cabem, pouco importando Que sejam
reduzidas a mfnimas, insignificantes ou
sem relêvo, pois nada há de anormal em
Que a Constituição criasse uma Presidên
cia do Congresso mais honoritlca que
atuante, em que a pessoa, fnvestlda. no
cargo venha a ter, principalmente, o pa
pel de representante do órgão. Se em re
lação a Reis, Rainhas e Presidentes isso
acontece, nos regimes parlamentares, na
da há que impeça tratamento semelhan
te ao Vice·Presldente da República.,
quando alçado à posição de PresIdente
do Congresso Nacional, na forma pre
vista pelo art. 79, § 2.°, da Com,tl.tuição
atuaL"

'7. No capítulo seguinte aprecia o "Proble
ma na tradição do direito nacional" para
concluir, por um lado, ser norma constante
em nossa vida republicana "8. supressão da
Intromissão do EJr:ecutivo na órbita do Le-

gislativo, ou de reduzi-Ia ao estritamente
consagrado na Constitulção", e, por outro la
do, que o "titulo de Presidente do Congresso
Nacional", conferido ao Vice-Presidente da
República, é uma novidade de 1967, "que
deve ser interpretada e situada sem otenaa
à Independência do Poder Legls1ativo e com
zêlo pelo principio da divisão das compe
tências soberanas".

8. AInda no capltuIo imedla.to, intituJado
"Aplicação do Re,lmento Comum", renova a
afirmaçáo de que "as normas do Regimento
Comum não se chocam com 08 dizeres da.
ConstituIção", confronta-as com 06 arts. 31
§ 2.° e 79 § 2.° desta, pera. concluir que o que
resulte é o seguinte (fls. 44):

"a Mesa do senado dirigirá as sessões
do Congresso Na.clonal, sob a presidên
cia do Vice-Pres1dente da RepúblJca,
salvo nos casos prevlstos no art. 31, f 2.°,
da CoustltuiÇao Federal, em que as ses
sões serão realizadas sem a pa.rtlc1paçl.o
do Vice-Presidente da. Repúbllca."

Na. seqüência. dessas considerações, adi&nta.
na página. seguinte (fls. 4,5):

"Pretender l,l.pllcar o Regimento, ronfe
rindo-se ao Vice-Presidente da República
a. prealdêncla de quflJQUer d88 sessões pre~

vistas no art. 31, f 2.", da Constituição,
além de ser flagrantemente anticOnstl
tucional, é, antes, contrárIo ao que dispõe
o próprio Regimento comum, se devida
mente eumprido em consonànCla com os
textos constitucionais.

O a.to do Presidente da Câmara implica
violação de normas do próprio Regimento,
uma vez, que segundo êste, se adequada
mente eumprldo, a presidência das ses
sões prevIstas no art. 31, § 2.°, sempre
deve caber ao Presidente do Benado,
órgão máximo da Mesa do senado.

O direito público subjetivo do Impetrante
foJ violado na própria esfera do Reglmen·
to Comum, graças à. errônea execução
que se lhe deu."

Acrescente Que tal conclusAo não é fnfir
mada pela ~a exarada. no parâgrafo único,
do art. 3.", do Regimento Comum, ao qual
dá a. seguinte inteligência (fls. 47):

"No caso, o dlsposto no parágrafo únlco
do art. 3.°, do Regimento Comum, deve
ser aplicado, como é claro, nl\lluelas hip6~

teses em que (> Vice-Presidente da. Repú
blica presida. a sessões conjuntas do Se
na Federal e da Câmara dos Deputadoo,
segundo o Que está previsto no art. 79,
§ 2.°, da. ConstitUição, e no art. 2.°, do
c1t&do Regimento Comum.
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sempre que a. direção dos trabalhos do
Congresso Nacional não couber, especifi
camente, ao Vice.Presidente da. Repúbli
ca, Por fôrça das restrições do art. 31,
§ 2.°, do. Constituição, é evidente que se
não pode aplicar o parágrafo único do
art. 3.°, do Regimento Comum. Donde
a conclusão irretorqufvel de que, se a
Mesa do Senado dirige os trabalhos das
sessões Comuns e das sessões Conjuntas
(art. 31, § 2.°), e o Vice-Presidente da Re
publica as preside, nos casos em que a
constituição o permite, a substituição
dêste, tal como prevê o art. 3.°, pa
rágrafo único, SÓ se dará. quando as
sessões Conjuntas devam por êle ser pre
sididas. Fora dai , não há incidência do
art. 3.0 parágra.fo único."

9. Na. "'Parte Final" da petição de impetra
ção, considerando que "o direito liqUido e
certo que lhe confere o art. 31, § 2.", da
Constituição Federal, e que está plenamente
confirmado pelo art. 3.", do Regimenoo Co~

mum, oofreu procedlmento lesivo atravês do
ato de coação praticado pelo Presidente da
Câmara dos Deputados", formula a sua pre
tensão nos seguintes tênnos (fls. 48);

"Impõe-se o imediato restabelecimento
da ordem jurídica assim ferida e violada,
para que, afastando·se as pressões ilícitas
que configuram a coação ilegal, mais
nenhum obstáculo se levante a perturbar
o direito Uquldo e certo, que tem o Pre
sidente do senado, de dirigir as sessões
conjuntas, que o cltMo art. 31, § 2.°, da
Lei Maior, enumera e especifica.

Em harmonia com o art. 150, § 21 da
Constituição Federal, estatuido se encon
tra, no art. 1.°, da Lei n.o 1.533, de 1951,
que será concedido mandado de segurança
sempre que "alguém sofrer violação ou
houver justo receJo de sofrê-la, por parte
de autoridade, seja de que categoria fôr
a sejam quais fo:rem as funções que
exerça", em relação a dIreito liquido e
certo, que a ordem juridica tutela.

O impetrante acabou de sofrer, não só
incontestável ameaça. como também, ca
racterizada lesão ao direIto que lhe cabe
de presidir às sessões do Congresso Na
cional, com o ofício enviado à Pres!d~n

CIo. do Senado, pelo órgão máximo da
Mesa da. Câmara dos Deputados.

Pretende-se transferir, a todo custo, ao
Vice-Presidente da República., direlto
função Que cabe ao impetrante, como
Presidente do Senado. Donde achar-se
1rnpossibilltado de exercer as funções ine
rentes a seu cargo, pelo Presidente da

Càmara dos Deputados, em virtude do
oficio em que &te procurou forçar o Pre
sidente do senado a. não exercer o poder
dever que a Constituição lhe assegura.

Assim sendo e tomada, portanto, impos
sivel a reunião legitima. do Congresso
Nacional, na forma prevista pela. CODS
titUição, - nada mais resta ao impetran
te que vir bater às portas do mais gra
duado órgão do Poder JudiclArlo, segundo
está prevlsto no art. 114, n.a l, letre. I.
da carta ConstJtucional, para que, atra
vês da concessão do mandado de segu~

rança, mantenha-se íntegro o direito
liquIdo -e certo que lhe assiste, como
Presidente da Mesa do senado Federal,
ex vi do e.s.tattúóo no art. 31, § 2.", da. Lei
Fundamental:'

Encerra o pedido, requerendo, com a
requisição de infonnações da autoridade
coatora (o Presidente da Mesa da Câmara
dos Deputados), a citação de S. ExcelêncIa
o Dr. Pedro Aleixo, Vice-Presidente da- Re
pública, como litisconsorte passivo neceS5A
rio, dando-se ciência. do pedido à Mesa. do
Senado na pessoa do seu ilustre Vice-Presi
dente.

10. Distribuído o processo ao eminente MI
nistro Motta Filho, que proferiu o seguinte
despacho, cujas determinações foram de
pronto cumpridas (fls. 63):

"Peço informações e determino Il. citação
de S. Ex."' o Sr. Pedro Aleixo e Mesa. do
Senado".

n
11. O Sr. Deputado Bati.sta Ramoo, Pres.l~

dente da Câmara. dos Dc'Putados, apontado
como auWridade coaoora, apresentou as in
formações solicitadas (fls. 177 seglU.

Historia (I desenvolvimento das atlV1dad.es
legislativas, que culminaram com a apro.
vacão do § 2.°, do art. 79, da. Constituição,
bem como das atividades, inclusive dos inci
dentes, referentes à tramitação do projeto
que se converteu na Resolução n,o 1, de
1967, adaptando o Regimento Comum ao
nô\'o texto Constitucional.

Lembra que, recusando-se o impetrante ao
promulgar dita Resolução, por JulgA-la in
constituciona.l, a mesma. foI promulgada pelo
ilustre Senador Camilo Nogueira da Gama,
no exercicio da PresIdência do senado.

Acrescenta. que
"Simultãnearnente. tOd.ll. a. imprensa. do
Pais divulgou inionnaçôes no sentido de
que o Senador Aura SOares de Moura
Andrade externava o propósito de não
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deixar a presidência das seBSóes conjun
tas, a. qual reivindica.va na quaUdade de
Presidente do Senado Federal (do
cumentos 19, 20, 21 e 22)".

12. Informando sóbre o ato por êle prati
cado, haVIdo como coativo pelo impetrante,
diz (fls. 182 e segs,):

"Na vigência da Resolução n.o 1/67, re
cebi do ilustre Presidente do Senado 00

ofícios n.Os 80, 81 e 82, (does. 23, 24 e
25l.

Causou-me estranheza a redação.

Antes, ao convocar as sessões do Con
gresso Nacional, viglndo a atual Cons
tituição, o Presidente do Senado fazia
ao Presidente da Câmara a comunica
ção singela de que dão conte. as cõpl.a.<l
juntas (does. 26, 27, 28, 29 e 3Ol.

Causou~me estranheza, repito, que o es
tilo repentinamente mudasse, passando
agora a transcrever-se, nos mencionados
ofícios, a integra do edital, invocando o
disposto no art. 31 § 2.0 <Ia Constitulção,
e referindo que a reunião se realizaria
sob a direção da Mesa do Senado.

Estas particularidades e o fato de haver
o Senador Auro Moura Andrade, mais
quantos se opunham à aprovação da Re
solução n.o 1/67, proclamado o propósito
de não permitir que o Congresso Nacio
nal f6sse presidido pelo Vice-Presidente
da República, levaram-me a responder;
"Nos térmos do art. 1.0, § 2.", do Regi
mento Comum, dou anuência para a
realização das referidas sessOes, ooser
vado o disposto no art. 2.0 da Resolução
nY 1, de 1967, do Congresso Naciona2
(doc. 3D.

23. Segundo infiro do pedido de infor
mações que V. Ex." me dirigiu, enxerga.
o l1ustre impetrante, na redação que im
primi ao ofíeto-resposta, uma lesão aos
seus direitos e uma coação por mim
cometida.

2<1. Como se vê, porém, dos têrmos de
minha resposta, ali nâo se insere qual
quer interpretação de minha a.utoria,
senão, apenas, a referência. li. uma Reso
lução de Congresso Nacienal.
Se é certo que o art. 79, § 2.0

, da Cons
tituição estabelece que a Presidência do
Congresso Nacional compete ao Vice~

Presidente da. Repúblíca, e se é exato
que o Congresso Nacional, ao aprovar a
Resolução n.O 1, disciplinou a matéria
relativa à Presidência das Ses.sôes Con
juntas, cumpria-me obedecer à Resolu~

ÇM.

Na qualidade de Presidente de uma. das
Casas do Congres.so estou obrigado, sob
pena de falta de exação, a me submeter
e a sujeitar a Câmara dos Deputados ao
cumprimenoo do Regimento Comum.

25. Se, como se pretende, o ato de con
vocação é complexo e partidário (fls. 22
da petição), êle o é, tanto pata o Presi
dente da Câmara, como para o llustre
Presidente do Senado. Ambos os presl
dentes, como representantes das respec
tivas Mesas, devem fiel acatamento ao
Regimento Comum (ResoluQI1o n.o I, de
1967, artigo 2.°) e a êle estão submetidos,
Inclusive para que não se crle a hipótese
de um eventual impasse, ObVIamente
InadmissJveI.

Como o reconhece o impetrante, em sua
petição (fls. 22), "A CAmata. dos Depu
tados e o Senado Federal se situam na.
mesma linha de igualdade", relatlva.
mente às próprias preIT'Ogatlv88. Desta.
forma compete ao Presidente da Ci\mara,
em lace de convocação e do Regimento
Comum (art. 1.0 , § 2.0 ), examinar a qua
lidade de quem pediu a reunião, a de
quem a presidirá, bem como o seu obje
tivo, que só encontra l1mJtações no &m
blto constitucional e regimental.

Assim é que, em face da Resolução nú
mero 1167 e do Regimento Comum, l.ffi
punha-se, no caso. a ressalva do art. 2.°
da Resolução n.o 1, de 1967.

Egregio Senhor Presidente e

Egrégios Senhores MinIstros.

Estas, as Informações que cumpro o de
ver de prestar ao Supremo TrIbunal
Federal.

Num prolllema Interno de funcionamen
to e orglmlzação do poder Legislativo,
ative-me, estritamente, à lei Que discipli
na a conduta tanta do Presidente do se
nado, como do Presidente da Câmara.

Nem haveria como a descwnprlsse ou a
ignorasse."

As Informações foram instruídas com
trinta e um documentos.

lU

13. O Vice~Presidente da República, Dr.
Pedro Aleill:o, atendendo ao chamamento a
Juízo, oferece contestação que traz êste
preâmbulo (fls. 124):

"Acudindo à c1tlJ,Ção que recebeu nos
têrmo.s do ofício do Ex'celentf.s8lmo Be
nhor Ministro-Relator, o Vice-Presidente
da República manifesta o seu respeito
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e a sua homenagem à. Justiça, debatendo
e examinando tôdas as questões suscl·
tadas. Comparecendo à. lide, para a qual
foi convocado como litisconsorte neces
sário, entende que não poderia faltar ao
apêlo, sem parecer desatencioso a esta
Alta Côrte, e que não poderia deixar de
discutir as teses levantadas, sem parecer
receoso de as enfrentar, Eis porque lon·
gamente contesta a pootulação do impe
trante, não obstante considere tranqtilla,
legitima. e indiscutivel, nos têrmos cons
titucionais, a honrosa prerrogativa de
exercer tódas as funçôes de Presidente
do Congresso Nacional".

14. De inicio, e como preliminar, reclama
contra a sua convocação como Iitiseonsorte
n~essári.o neste mandado de segurança,

"que o impetrante justifica sob calor de
que é sujeito passivo de uma Ilegalidade
ou abuso de poder, em virtude de ato
emanado do Exmo. Senhor Deputado
João Baptista Ramos, dlgnfsslmo Presi
dente da Câmara dos Deputados, que
procedeu na conformidade da Resolução
n." 1/67, a seu turno dest.lnada a esta
belecer normas de execução para o dis
posto no art, 79, § 2.", da Constituição
Federal",

Observa, de inlediato (fls. 125) ~

"Não aceIta, na verdade, sem reparos, a
condição de litisconsorte necessário, por
que não ocorreu, por mais remotamente
que seja, a sua participação em qualquer
dos atos apontados. Nâo foi, senão no
exerclcio livre de suas atribuições de
Presidente da Câmara. dos Deputados,
que o Eminente Senhor João Baptista
Ramo3 respondeu ao ofício, que lhe diri
giu o Presidente do Senado, solJcltando
a cessão do recinto da Câmara, para
reunião conjunta das duas CaBall do
Congresso, Não foi senâo como expres
são de sua soberania que o Congresso
Nacional aprovou a Resolução n." 1167.
Quer de uma, quer de outra feita, o
Vice-Presidente da Repúbl1ca. não teve
a mais mfnima ingerência".

Aliás, acrescenta, que (fls. 125):

"o impetrante, na sua. longa exposição
de fatos e fundamentos, em nenhum
momento. ao menos, insinua que o Vice
Presidente da República tomou parte,
direta ou indiretamente, no encadea~

mento das circunstâncias de que resul·
tou a efetivação de suas funções",

Aduz, logo adiante (fls. 127):

"Se o impetrante se queixa, embora ln
fundadamente, de que foi sujeito passivo

de uma ilegalldade cometida pelo Presi
dente da Câmara dos Deputados; ou de
um abuso de poder praticado pelas duas
Casas do Congresso, de uma das quais
êle próprio é Presidente; ou da Mesa
da Câmara dos Deputados, e bate às
portas do Pretórlo Maior, pedindo-lhe
que o proteja, não é parte necessària~

mente no feito o Vice-Presidente da
República, que não participou de qual
quer dos atos Incriminados e, pois, não
se lhe pode irrogar a condJção de litis
consorte numa causa., que tem por objeto
a obtenção de uma ordem dirigida a um
pretenso coator, para que faça cessar
uma pretensa violência".

Conclui (fls. 128):

"Não sendo, pois, a qualquer titulo, legí
timo tra;r.er, como co~autor ou co-parti~

clpe dos atos apontados como lesivos a
direito alheio, o Vice-Presidente da.
República, que dêles não participou, o
litisconsórcio não se justifica, e, muito
menos, na configuração da necessarie
dadc".

15. Argüi o contestante a Ilegitimidade do
writ, estampando, desde logo, o texto do
§ 21, do artigo 150, da Constituição Federal
vigente, para confrontá-lo com o do § 24,
da Constituição de 1946. E observa (fIs 129):

"Houve alteração no texto que dá. a
configuração JurídIca. da medida. Antes,
na redação antiga do art. lU, § 24, da
Carta de 1946, concedia-se mandado de
segurança para proteção de direito liqui
do e certo, mas não se discriminava a
condição individual do direito protegido,
embora a doutrina o sustentasse, Ind\s.
crepantemente",

Acrescenta (fis. 130):

"A proteção constitucional conferida
pelo nôvo texto alude por eJqlresso aos
direitos pessoais, aos direitos subjetivos
<-m que a tltulariedade adere a. uma
pessoa, constituindo um bem jurldico
seu. A relação juridico~processual do
mandado de segurança. tem particular·
mente em vista proteger o cidadão con
tra um ato arbitrário, um ato Ilegal, ou
um abuso de poder emanado de uma.
autoridade de qualquer natureza, que
venha. ferir uma situação jurídica de
que o indivíduo seja titular",

Abonando-se em Castro Nunes, pondera
(fls. 130):

"A relação jurldi.ca que se questiona no
mandado de segurança é de naturelMl.
pública, no sentido de que se anna. a
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equação entre o Individuo e o Estado.
O que o ",dt constitucional tem em
vista. é a. proteção dos chamados direitos
públiCOS subjetivos, ou direitos subjeti
vos que ressaltam de uma relação de
direito púbUco. Mas é bem de ver que
se há de tratar de d1.retto individual".

Consultando a doutrina. trazendo à co-
lação o ensinamento de Hauriou, otto
Mayer, Frib Flemer, Castrei Nunes, conclui
que direitos subjetivos indivIduats, que se
podem fazer assegurar por melo do man
dado de segurança, são sempre direitos
públicos, direitos subjetivos do partJcular
contra o poder público, concluindo com Cas
tro Nunes (Do Mandado de Segurança, 2.
edição, pág. 73):

"São direitos que pertencem ao parti
cuiar nas suas diferentes posições em

face do Estado, visando a compelir os seus
agentes à. observância. da Lei; llltuaçõeB
jurkllcas desconhecidas do direito civil,
peculiares 0.0 direito público, restritas à
preservação do particular contra a. ilega
IJdade adminlstratJva".

Observa que essa era a orientação dêste
Colendo Tribunal, ainda em face da Cons
tituição de 1946, confanne arestos que apon~

ta, e com mais fôrça de razões não pOOeré.
deixar de o ser, em vista do texto constitu~

cional vigente.

16. Voltando a atenção para. o casu con
creto dêste mandado de segurança, aduz que
o impetrante por êsse meio não visa à de
fesa de um direito subjetivo individual,
pessoal, mas o direito à atribuição de um
cargo. Alego. a respeIto o contestante
(fls. 133):

"Acontece que não está em jOgo uma.
xelaçli.o jur1dfco-indivldual. O senador
Auro Soares de Moura Andra.de não
defende um dIreito subjetivo individuaI,
pessoal. O que S. Ex.- postul& é o re
conhecimento de uma prerrogatlva. que
supõe êle pertencer ao Pres1dente do
Senado Federal. NAo está em causa um
direIto subjetivo públtco do Benador Auro
Soares de Moura Andrade. Ao Colendo
Supremo Tribunal Federal não foI tra
uda a. postUlaçilo de um dtreItc que se
caracteriza como um bem juridlco Indi
vidual do impetrante. O que o ilustre
Senador articulou foi um libelo contra
o EmInente Presidente da. Câmara dos
Deputa.dos, contra. o Congresso Nacio
nal e contra. a. Constituição Federal, por
terem retirado do Presidente do Se
nado atribuições, a.té então reconheci
das ao Dirigente da C4mara Alta, tra.ns-

ferindo-as ao Vlce·Pres1dente da RePÚ
blica. O Jmpetrante vem ao Pretória
MaJor, e ai supUca. que dlspt. o Vlce~

Presidente da Repúlllica das "funções
de Presidente do CoDgrtlIl8O Nacional"
(art, 79, I 2.°, de. CODlltltulçio) e inVí&t&
o PresIdente do Benado nas DleliIIl86 fun
ções.
9. Acontece que s.. Pres1dêncla do se
nado não se contunde com a pe8llO& do
impetrante. A função da PresldêneJa do
senado é perene, e existA! como 6f11,o
diretor daquela. AIta. ClUI& do CoD.gl'flllllO
brasileiro, independentemente dos ho
mens que na sua contingêncl& po668.JD
exercê-lo.. A Presidência do Benado é 1m.
pessoal. Não constitui bem jurldico de
nlnguém. Não é atributo pewrollJ. NI.o é
direito subjetivo Individual.

De outro lado, a PresIdência do Con
gresso não é um direito pertencent.e &
urna pessoa. Nâo é dJTelto pesaoal. NIo
é d1re1to subjetIvo. Não é direito indivi
dual. Jl: uma função, e aaatm a deftne
a Constituição Federal, art. 79, I 2.°"

Nessa mesma ordem de conslderaç6ell 8fl
estende, para. acentua.t (:na. 1S5):

"Para Que o Impetrante pUdetllle defen
der o "direito" de presidir o Congres.so
NacIonal como a êle pertencente indi
vidualmente, seria necessá.rta Bel Irra
gasse a Presidência do Senado Federal,
00In() um atributo subjetivo, ou uma
faculdade integrada na sua personalf.
dade. Para que pudesse prosperar êBte
pedIdo de mandado de segurança, lIe1'a
lndispemável converter as funç(iea de um
cargo em direito subjetivo de um 1ndi
v1duo.

10. Ora, B. Presidência do Benaclo nio
é atributo do Senador impetrante. A Pre
sl.dência do COngresso NaclonaI n10 é
um d1re1to pertencente a uma pe8llO&. 11:
a função de um cargo".

Conclui o eapítUlo, não sem primeiro cha
mar a atençio para a orlentaçAo dom1nante
nos vários Tribunais de Pais, 1nclusl.ve êllte
Egréglo TrlbWlal, dizendo (fls. 136):

"E não sendo direito lndlridaal do fm
petnDte o de exercer a Presidet1clA dG
Congresso NacIonal, mas a funçAo perti
nente a um órgli.o públiCO, não pode pr0s
perar a pretenaã.o. Ê, pois, n0t6rta. a lle
gltlmldade da parte. Ê inswcetlve1 de se
armar vàlidamente a equaç~ proces
sual.

E dai decorre a. fialra.nte falta. de lert
thnatlo ad C&WIaID do tmpetrante."
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1'7. No capitulo que segue, o contestante
desenvolve o tema dB. "Postgáo eooatltoeional
do problema",

A tese central que desenvolve sem ro~

deios, pois que entende que é preciso ter a
coragem de aceitar, porque é preciso ter
presente a realidade, consiste no reconhe
cimento de que, em relação ao direito ante
rior, a Constituição de 1967 trouxe mu
dançllB. Esclarece (fls. 138):

"O que é necessário é argumentar com
o direito positivo, com o direIto vigen
te, com a. norma. aplicável, e nAo pre
tender uma e.r1:tliclosa. invocação de ou
tros SÍstemas polltlcos e outros regimes
j urld1cos, que apresentam as suas qua
lidades, mas que nem por Lsso adotamos.

O que é fundamental, e isto é preciso
efetivamente ter a coragem de aceitar,
é que a Carta de 24 de Janeiro de
1967 trouxe mudançfl8. Alterações. Im~

pôs UIlUL reformulaç.ã.o na técnica. ins
titucional, especialmente ir. vista das ne
cessidades cnadas pelo desejo de afei
çoar o regime jurídico do Pais às SUIlB

real1dades. Quem pretenda. raciocinar
com as mudanças, fazendo abstração das
próprias mudanças não constrói. Perde
se em devaneios.
l4.. E dentre as mudanças que houve,
e que o Impetrante não aceita, uma é
esta: a. Presidência. do Congresso Na
cional cabe hoje ao Vice-Presidente da
Repúbl1ca. Por mais que os passadistas
se aferrem à idéia oposta, a mudança é
real: a Presidência do Congresso cabe
ao Vice-Presidente da República. Como
tôda mutação, esta. surpreende aos ju
ristas que não acompanharam a evolu
ção dos acontec1mentos. E então ocorre
o que multo freqUente se passa. com
aquêles que levam o seu conservantismo
às raias do mi60neismo, raciocinam, dis
cutem e sustentam que não devia ser
assim, ou que não podia ser assim.

Ocorre, porém, que é assim. Esta é a nor
ma vigente. E o legislador constltuclo~

nal, no seu poder maior, assim esta
tuiu."

O legislador constituinte não criou, como
poderl.a tazê~lo, um Vice-Presidente com ca
ráter meramente honorifico, mas, ao contra
rio, atribuiu-lhe funções, para que as exerça.
e que devera exeroo-las. E fê-lo sem re~

bouçoa, claramente. ElI.:pôe a.ss1m (fls. 140):
"Bem ao revés, não usou uma expressA0
meramente anflbológlca, mas foi posItl~

vo. Atribuiu ao Vlce-Presjdente da Re
pública. as funções de PreS1dente do Con
gresso, negando-lhe, contudo, o d1re1to de

voto,' salvo o de qualidade. Mas náo disse
apenas que tats funções se Ugam ao car~

go. Foi ainda mala enfaUco, ao procla
mar que êle os exercerá:

"O ViCe-Presidente da RepúbUca EXER
CERA AS FUNÇOES de Presidente do
Congresso Nacional, tendo 6Õmente voto
de qualidade, além de outras atribui
ções que lhe forem conferidas em lei
complementar."

Quis o Legislador Constituinte que o
Vice-Presidente da. RepúblIca tIvesse atri
buições efetivas e atuantes, e náo mera
mente honorificas. E assim dispôs. De
legou à Legislatura ordinária conferir
lhe "outras atrIbuições". Uma atribui
ção, todavia, de pronto lhe outorgou:

EXERCERA AS FUNÇOEB de Presi
dente do Congresso Nacional".

:ll:ste o princ1pl0. E toda. interpretaçáo,
tôda hermenêutica, todo atendimento que
se der ao precelto não podera fugir dai.
Não é possivel aplicá-lo de forma a al
cançar comando oposto. Ou se compre
ende o lnc180 constitucional de modo a
que dê cumprimento ao comando cons
titucional, e o VIce-Presidente da Re
púbI1ca EXERÇA M3 FUNÇOES de Pre
sidente do Congresso, ou se aportará na
contrariedade ao próprio inciso. Eis a
alternativa inevltá.veI."

Tece largas consideraÇÕeS no sentido de
que não é de se temer a Presidência do
Congresso pelo Vice-Presidente da. República,
retorna ao tema central e escreve (tIs. lt6):

"Houve, sem dúvida. mudança.. Houve o
propósito de mudar. E é com 08 olhos
nesta observação que se deverá enten
der os novos textos. Não se trata. de
mera alteração de forma. ou de redação
dos dlsposItivos, porém mutaçAo concei
tual. O POOer Constituinte decidiu re~

mar do Presidente do Senado as fun
ções de Presidente do Congresso. Resol
veu outorgar ao Vice-Presidente da Re~

pública., o e.J:erciclo das funções de Pre
sidente do Congresso. Intenção aberta. e
franca. Não uma. Presidência meramen
te formal, honori!icll e simbólica. Mas a
Presidência efetiva, traduzldl\. no seu
exercício. Presidência atuante. Presidên
cia que lhe não pode ser recusada, com
rlsco de se dar aos textos uma "inter
pretação &brogante". Presidência que ou
se e.J:er~e, como diz a Constituição ou se
fere o próprio texto constitucional.
A Constituição a.ssIm o diz, 8 Consti
tUição assim o enuncia, a Constituição
a.ssIm o quer.
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o que, pois, ao intérprete constitucional
cabe é entender a Constituição, sem con
trariar li, sua letra, o seu esp1r1to, o seu
pensamento."

Acrescenta, e. seguir (fIs. 147):

"O art. 79, § 2.°, deu ao Vice-Presi~

da República a Presidência do CODgre&
50. ConferIu-lhe esta atribuição.

Mas não lhe impOs qualquer restrição.

Pelo art. 79, § 2.°, cabe ao Vive-Presi
dente da República EXERCER AS FUN
ÇOES de Presldente do Coogresso",

E da forma como se expressa o texto cons
titucional, atrIbuiu-lhe o exerc1c1o de tôdall
as funções, não apenas algumas delas. 51.0
palavras do contestante (fIs. 147):

"O Presidente do Congresso tem diver
sas funções. A Constituição não as dis
tribuiu com outro órgM. A Constituição
não discrim1nou entre funções e fun
ções. A Constituição não destacou, den
tre as funções de Presidente do Congres
so Nacional aquelas que dizem respeito à
direção das sessões conjuntas, para ou
torgar ao Vlce-Presldente da República.
umas com exceção de outras. A Cons
tituição conferiu ao Vice-Presidente da
Repúbllca A.S FUNÇOES OE PRESI
DENTE DO CONGRESSO. As !unções.

TODA.S ELAS. TODAS AS FUNÇOES."

Em conseqüência, como Presidente do Con
gresso não poderia deixar de caber-lhe a
função de presidi-lo. "Pois que - diz 
não se pode compreender que haja um Pre
Sidente, senão para presidir" (fls. 148).

A propósJto, completa suas considerações
numa pagina em que condensa as suas afir
mações (fls. 150):

"Ao CongreSSO Nacional a Constituição
deu wn Presidente, a quem. atrl.buIu o
exercido das funções. Tôdas &11 fUDçõe8,
pois que lhe atrIbuiu as funções, sem
restrição nem exceção. E lnjUlid1ca e
inconstitucional seria ti. hermenêutica
que prel:êndesse ter o Vlce-Pre.sl.denl:ê AS
FUNÇOES, menos a de presidir as ses~

sões conjuntas, ou ainda l\ de presIdir as
sões do Congresso Nacional, menos
aquelas que são as da presidêncIa do
Senador impetrante.

2S. Se alguma indecisão pudesse assal
tar o hermeneuta da. Constituição, do
art. 79, § 2.°, ressalta. a. presença de um
vocábUlo que a expUlsa por completo. Ali
foi empregada. palavra. EXERCíCIO, e
não o foi em vão. A expressA0 EXER
CíCIO é familiar ao Constituinte Brasl-

letro desde 1891, para. B1gn1flca.r o poder
oriundo da. norma, não, no sentido eB-o
tático, porém dírlAmlco. Quem tem o
EXERCíCIO de um dJrelto ou de wna
prerrogativa, ou de um poder, não o tem
como facuidade meramente potencJAl,
porém revestida da atividade respectiva.
Já. o grande RUI <Uz1a:

"Tôda vez que se utlllza da. expresaAo
flIeteicio, tem o leilslador constitU1nte
em mIra a faculdade, o direito, ou o p0
der, não em capacidade, miUl em ação."

E completava. o peIU!anlento:
"Multas outras cláusulas constituc1ona1B,
não menos de vinte, conspiram em ates
tar o cU1dado, com que, na textura ela
nossa. lei orgânica., InvarlAvelmente se
liga ao têrmo eurdo1o, em matéri& de
!unçõe6 ou d1re1tos, a. noção de uma rea
lidade ativa". (RUI BARBOSA, ob. clt.,
voI. m, pág. 97).

Conferindo ao Vlce-Pre.sl.dente o EXER
CíCIO das funções não se pode aplicar o
art. 79, § 2." com amputação de nenhu
ma das funções, porém como a. realJclade
ativa. da. dIreção da. Pres1dênd& do Con
gresso. como a Presidência do Congres
so em ação, a Presldênc1a. Dão deBflgu
rada. Náo se pode apl1car com d1strJbuí
ção, entre o Presidente do senado e o
V1ce-Presldente da RepúbUca., das fun
ções de Pres1dente do Congresso, porque
o art. 79, § 2.Q não as dlstrJbuiu, poréJn,
concentrou-as tõdas no VICE-PRESI
DENTE.

:tste é o slgnJ:ncado do preceito."
18. Enfrenta a dúv1dlfo cr1ada pelo 1Jl1pe
trante com a alegação de que o art. 31, §
2.°, declara Q.ue as reuniões das dua.s Casas
se efetuam sob ao direção da Mesa do senado.

Con.s1dera, entAo, e a1 se aproveita da. li-
ção de Themistoeles Cavalcanti, que

"e. Constituição deve enteder-Be como
um todo, como um conjunto, como um
sistema. de norm~, qu,e se interpretam
e se aplicam no presuposto de que o
Leg1slador CoIlBtltU1nte observou &t bo&
técnica de legislar, e não fragmentou o
seu pensamento por preceitos 1Dcongru
entes ou confJ.1tantes."

Assim, colocado o iDtérprete d1a.nte doa
dois textos o art. :U, § 2.° e o art. 79, I 2,°
(!ls. 152):

"Como deve proceder? Apressadamente
correr para a hermenêutica. abrogatórta,
e entender que a oonclliaçáo dos textos
se fará amput&ndo as !unÇÔea do Vice
Presidente? Ou procurar dentro na pró-
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pria Constituição o meio de afastar o
conflito? se a Constltulção é wn todo
harmônico, se é wn conjunto de precei
tos l6g1cOB e homogêneos, não se pode
admitir um entendimento ass1m radi
cal.

As duas Casas do Congresso têm as suas
Mesas. O Leglslador Constituinte pode
ria optar entre três dtreções ao ensêjo
das sessões conjuntas, senpre sob a pre
sidência do Vice-Pre81dente: a Mesa do
senado, a Mesa. da Câmara, ou Mesa
eclética. Optou pela Mesa do Senado.

Harmonizando os díspositivos, colocou na
direção das sessões conjuntas a Mesa do
Senado, embora sob a PresidêncIa do
Vice-PresIdente."

Aliás - comenta - a situação não tem
nada de aberrante, pois encontra paralelo
no § único do art. 44, conforme o qual fun
cionará como Presidente do senado o Pre
sidente do Supremo Tribunal Federal nos
casos previstos no mesmo artigo.

19. No capitulo denom1nado "O Regimen
to Comum", discorre o contestante sôbre a
natureza. juridica do Regimento Comum, o
fundamento e o modo de sua formação, pa
ra acentuar (!Is. um:

"Quando, pois, o Congresso Nacional
aprovou a Resolução 1/67, IntroduzJndo
modl!lcaçlies no Regimento Comum, pro
cedeu no exerciclo da prerrogativa cons
titucional de dlspor a respeito do pro
cessamento de suas sessões. Elaborou
uma lei interna exclusiva do corpo legis
lativo, afeiçoando à nova dispostção re
lativa à Presidência do Congresso Na
cional o funcionamento das sessões con
jUntas. Uma vez que o art. 79, § 2.", con
fere ao Vice-Presidente da Repúbl1ca a
Presidência do Congresso, e consideran
do que é da função do Presidente presl
dlr, estatutu de que maneira o Presiden
te do Congresso Nacional que é o Vice
Presidente da RepúbUca preside àquelas
sessões.

Procedeu, pois, em harmonia com a
Constltulção, não se lhe podendo irrogar
qualquer contrariedade à letra da Carta
Maior." E continua (fls. 157):

"Tão certa é esta tese, que o impetrante
não se Insurge contra a Resoluçoo núme
ro 1/67. Aceita-a como obediente à Cons
tituição Federal. Mas vai mais longe, e
proclama literalmente a sua jurtdlc1dade
nestes têrmos:

"O Congresso Nacional, ao votar as nor
mas regimentais da Resolução n." 1, não

atentou contra a Constituição (desde que
legltimamente interpretadas àquelas nor
mas), pois os textos aprovados se harmo
nizam, de modo perfeito, com o art. 79,
§ 2.", em primeiro lugar, e, ao depois, com
() art. 31, § 2.", ambos du Constituição
Federal."

Conclui o contestante qUe o impetrante
(!1&. 159):

"Não quer o mandado de F.egurança con
tra a referida Resolução. Estão, portanto,
em vigor, bem votadas, bem aprovadas,
bem promUlgadas e bem publicadas, as
seguintes normas regimentais, contra
as quais o impetrante declaradamente
não se rebela:

Art. 1.D
- Substitua-se o art. L" do Re

gimento Comum pelo segulnte:

"O Senado e a Câmara dos Deputados
reuntr-se-âo em sessão conjunta para:

I - inaugurar a sessão legislativa.

II - elaborar ou reformar o Regimento
Comum.

UI - receber o compromisso do Presi
dente e do Vlce-Prcsldente da Re
públ1ca;

IV - deliberar sõbre o vetO.

V - atender aos demais casos previstos
na Constituição."

Art. 2.D
- No e~ercfcio das funções de

Presidente do Congresso Nacional, o Vlce
Presidente da República presidirá as ses
sões conjuntas do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados, tendo sômente
voto de qualidade.

Art. 3.D - Substitua-se o art. 3." pelo se
guinte:

"Art. 3.° - Dirigirá. os trabalhos a Mesa
ào senado.

Parágrafo único - No caso de estar vago
o cargo de Vlce-Pre.~identl' da Repúbllca
e no caso de impedimento ou falta dêste,
bem coroo no de substituição dos mem
bros da Mesa, proceder-se-á segundo o
disposto no Regimento do senado." (Re
solução n.O 1/67.)

20. No capítulo que se segue, e com o qual
completa a contestação, o contestante faz
ressaltar o objeto dêste mandado de seguran~

ça. (fis. HJl);

"O que vai atacado aqui é tão-somente,
o ato do eminente Presidente João Bap
tJsta Ramo.s, da Câmara dos Deputados."
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E imediatamente o defende (fls. 161):

"Acontece que estA rigorosamente certo
o offcio pelo qual o Ilustre Presidente da
Clmara dos Deputados respondeu a s0

licitação do Presidente do senado Fe·
deral.

Com efeito. o senador Auro SOares de
Moura Andrade, pelos OficiOs D.OB 50, 81
e 82, pretendia a cessão do recinto da
Câmara, com a finalidade expUclta de ali
exercer funçOes típicas e privativas do
Vice-Presidente da República, po1s que
a êste cabe pela Constituição Federal a
Presidência do Congresso Nacional.

Ora, é certo, absolutamente certo que:

- a Constituição Federal atribui a Pre
sldêncla do Congresso ao Vice-Presidente
da Repúbllca (art. 79, fi 2.°);

- a Resolução n.O 1/67 não contém qual~

quer acréscimo ou dlm!.nuição dessas atri
buições, limitando-se a estabelecer o pro
cesso de funcionamento das sessões con
juntas, além de transcrever os textos
constitucionais;
- a Resolução n.O 1/67 incorpara-se ao
Regimento Comum, com apUcaçllo aos
membros do Congresso Nll.Clonal e cuja
execução Incumbe em particUlar aos Pre
sidentes daS duas Cêmaraa.
O lIUBtre Deputado Joâo Baptista RamO.'>
nada fêz, portanto, do que dar execução
ao texto constitucional e 11. norma regi
mental que com esta se entroBa.

Então, Improcede o pedido de mandado
de segurança. :a:ste, como mstrumento de
detellll. de direitos IndlvIduals, destina-se
a repelir üegalldade ou abUBO de poder.
E não comete abuso de poder ou ilegali
dade quem procede na execução de uma
Resolução que se reveja obediente à nor
ma constituclonaJ.."

Justifica essa. conclusão socorrendo-se da
doutrina (Castro Nunes, B&Uey), que admite
o WJ'U apenas e tAo-sômente quando o ato
por êle atacado traduz manifestamente um
abll!fO de poder, ou uma incODriituclOD&lidade,
oU uma llecalfdade que, na. hipótese, absolu
tamente não se deu. Se é exato - prossegue
- que na dúvida não cabe a segurança
(fls. 164),

"que dizer entAo de um mandado de segu
rança desenganadamente impetrado con
tra um ato que longe de ser contrário
à lei e à COnstituição, prima em dar cum
primento (I, uma e obedecer e. outra?"

Volta a reafirmar a Jnldoneldade da medida
impetrada, a que falta o pressuposto neces-

sé.rlo de lIquldez e ce~ do d1relto d<;
impetrante, a cuja preteDJlâo faz a seguinte
critica (Os. 164):

"A pretensão dê6te resJde numa po6tu
laçA0 da.ta vellla. fluida e imprecisa. Acei
tando, como não podia deixar de aceitar,
que a ConsUtulçll.o conferiu ao Vice-Pre
sidente da República a Pre81dênc1a do
Congresso Nacional; proclamando que a
Resolução 0.° 1/67 estatuI normaçAo reM
gimentaI em conlonnldade com a COfU>
tltU1çAo; e.dmitindo que o Pn&Qente da
CA.mara. dos Depute.d.oe tem compe.tênc1a
para atender ou del%ar de atender à re
qulslçAo do salão de recinto das se8S0es,
postula, entretanto, que a êle Aura Soares
de Moura Andrade devia ser reconhecida
a prerrogativa de exercer a runçA.o de
presidir as BeS8Ões conjuntas e n10 ao
VtceMPresJdente da RepllbUca."

Aceitando a quall1lcação que o Impetrante
dá ao 1.00 da reunião das dUM Casas como
componente de "unidade de um ato comp)exG
paritárlo", dado o encontro da vontade dos
dois órgAoa revestidos da mesma dignIdade
na gractaçlo das comPetêncIas do Estado"
(p. 22 da lnJcJall, extrai a seguinte conclusA.o
(fIs. las):

"Daí in1erlr-se-á, sem sombra. de dúvida,
<lue sendo parttãrta e. competência dos
dols órgãos, nA.o pode o Presidente do se
nado arg1Ur de lesivo o ato do Presidente
da. Cll.mara pelo só fato de lhe respon
der negativamente & sollcltaçAo, UJI1& vez
que, com a maior das obviedades, o Pre
sidente da CâmlU'a. dos Deputad08 tem,
tal. qual o PresIdente do Senado, comPe
tência para apreciar se a requJ.slçlo da.
sala maior da CAmara obedece ~ COD
dlçõeB.

"De forma e de fins Que a Carta Magna
determina."

21. Relembrando que o ato do PresIdente da
CAntara. dos Deputados nA.o feriu d.I1'elto indi
vidual do Impetrante, Q.ue não roi atlngldo
no eXercfclo da Presidência do 8enadO, con
figura assim o conIlito entre 11& dua.!! autori
dades (fls. 16tB:

"Revela-se, 1500 sim. uma divergéncla en
tre o chab'man do senado e o chaInDaq
da CAmara dos Deputados, o primeiro
arrogando-se a. competência para a prá.
tlca de atos concernentes 1I.s funções do
Presidente do Congresso Nacional, que a
redação nova da Constituição lhe retirou,
e o segundo limitando-se a ~rdar ao
requisitante que A sua pretensão opõe·se
uma ResoluçAo votada pelo Congresso, no
desempenho de suas atribulções prIvat1-
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vas, e que à sua Intenção de presIdir
opõe-se a. Constituição da República."

Tudo não passa. de dIvergêncIa em tltmo
à norma regimental. que é lex Interna eo1'
polis, "a cavaleiro de tOda. apreciaÇão que
não a. dos componentes do mesmo corpo le
gislativo" e, assim, a. divergência. que dos
oflc1os trans1uz uma. quaestfo interna eorpor:ls,
problema. da economIa. lnterna do Poder Le
gislativo. E observa que "o mandado de segu
rança descabe para obter que o Poder Judi
ciário Intervenha em processo da economia
interna do Poder Leglslativ<l". Incisivas as
conclusões do contestante a respeito (fiS. 167):

"Jame.ls caberá ",rU para que e. atri
buição especlflca. que a Constituição ecn·
tere ao Congresso de votar e, por COIlSe
gutnte, rever o seu próprio Regimento
sofresse wna InfluêncIa do outro Poder,
ou para. que interviesse o Poder JudIciá
no, pela mals Alta de suas Córtes, no
desate de uma. controvérsia nitidamente
Interna. COrporifl também."

22. A contestação culmina nesta passagem
(fls. 167):

"E, 1mlependenternente da via escolhida,
o sen~or Aura Boares de Moura An
drade não tem ação de qualquer natu·
reza para obter do SUpremo Tribunal
Federal um fUdJchlm de qualquer espé
cie, a fim de que se negue ao Vice
Presidente da Repúbl1ca a prerrogativa
de presidir as sessões conjuntas do Con
gresso Nacional. A disposição contida no
art. 79, § 2." é peremptória, taxativa,
formal e genérica. Ao VIce·Presldente da
Repúbl1ca compete a. Presidência do Con
gresso NacionaJ. sem nenhuma restrição,
diminuição ou ressalva, quanto ao ner
delo de qualquer das funções pertinentes
àquela PresIdência. onde ocorre a liqul~

dez e certeza de um direito é aJ, pois que
definIdo na. Constituiçirw da República.

Direito sem ressalvas, nem restrições, sem
distinções derrogativas, r<'.i1ete a ampli
tude das funções da Presidência, de que
se não pode retirar a de presidir, com a
Mesa do Sena.cl.o, às sessões conjuntas do
Congresso."

23. Passa., entAo, o conte8taote a rebater,
ainda uma vez, de modo suscJnto, as razões
aduzidaS pelo impetrante <ns. 168-174). findo
o que, encerra a contestação com estas pa~

lo.vras (fls. 175): '

"Em face da dlsposição constitucional
po.sitivamente determinante e da leg1t1~

midade manlt'esta da Rewlução do Con
gresso n." 1/67, que à Constituição se
arrima e com ela faz causa comum, êste
colendo Supremo Tribunal Federal reco
nhecerá que o ato do Uustre Presidente
João Baptista Ramos, da Cãrnara. dos
Deputados, ao dar execução e aplicação
à Resolução a que está subordinado como
expressâg da soberanIa do Congresso Na
cional, não cometeu nenhuma vIolência
contra o Senador Aura Soares de Moura
AndrBode, que à. mesma Resolução deve
obedIência e re:;peito. Nenhuma coação,
nenhuma ilegalidade, nenhum abUSO de
pOder se concretiza no ato do Presidente
da Câmara. se o impetrante andava à
procura do coator, para atrlbulr·lhe
a perda da. Presidência do Congresso Na
c10nal, e, com esta, das reuniões con
juntaa, p<Jderá encontrá-lo na ConstituI
ção da República, de onde emerge a
norma em vigor, ou no Congresso Nacio
nal que aprovou o art. 79, § 2.°

O que se não pode é ver no ato executório
de uma norma. que adaptou o Regimento
Comum ao nõvo texto constitucional, a
pretendida ilegalidade ou abuso de PQder
que enseje o mandado de tegtJrança..

Ante o exposto, e invocando o alto saber
doo eminentes Senhere!'> Ministros, com
que nos supram as deficiências e emen
dem as nossas faltas, aguarda o Vlce
Pr€sidente da República seja repelida a
pretensão do Impetrante, proclamando-se
o seu descabimento ou o decreto de sua
improcedência:·

IV

.M. O Sr. sen~or Ca.mila Nogueira. da
Gama, Primeiro Vice-Presidente do senado,
acudindo à citação, se limita a oferecer "os
dois únicos documentos que, f<lnnalmente,
registraram a tramitação da matéria" nessa
Casa (fls. 250).

V

25. O Impetrante repllca as informações
prestadas e a contesta.ção. Contraria a pre~

l1mInar de inadm.lsslblltdade do lltlsconSór
elo, a preliminar da ilegitimidade do mau·
dado, rebate a. p<lslção constitucional do pro
blema exposta pelo conte!>taote, oom como a
tnIdoneidade do mandado de segurança
argUlda sob o fundamento de que a Norma
Regimental é lex interna corporl!l que, por
sua fndole, não está sujeita li. apreciação
judicial.
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26. A douta Procuradorla·Geral da Repú
blica. se pronuncia pelo indeferlmento do
pedido.

Traça. o histórico eto art. 79, § 2.", trans
creve·o e conclui: (fls. 302):

"Segundo se vê, o texto é claro, positivo,
imperativo, Indiscutível, no assegurar ao
Vice-Presidente da República, o exe.rCÍ·
cio das funções de P.re$idente do Con.
gresso Nacional:'

Confronta o art. 31. § 2." com (I art. '79,
§ 2.", e declara (fls. 303):

"Agora. o Congresso Nacional se reunirá,
também sob a direção da Mesa do Sena.
do, presidido, em vista de disposição ca
te(ôrica do art. 79, § 2." da Constltuiçie,
pelo Více.Presidente da. RepúbUca, e,
substltuldo, respectivamente pelos compe
tentes membro.s da Mesa do Senado, no
caso, o Presidente do senado e os :respec
tivos Vice-Presidentes.

1: a interpretação fecunda dos dois textos,
que os concilla plenamente."

Traz à colação a. Intellgênci:lo que ao tema
dá Alcides de Mendonça Uma (fI&. 305):

"E se poderá diZer que no caro especi!ico
em Que (I Congresso Nac!onal funciona,
o Vice-Presidente da'Repúbl1ca, por fôrça
do art. 79, § 2.", passa. a fazer "parte, in·
continentl, naquele ato da Mesa do Se
nado, e não da. outra Casa - da Câmara
- porque àquela que cabe a. dIreção de
trabalhos. Ao Vice-Presidente da Re
pública não se outorga o poder de esco
lher seus auxiliares entre os senadores
e deputados. l!:Je tem de trabalhar com a
Mesa, que já funciona no Senado, e não
com qualquer outra, que nem pode ser
eleita na hOra pelo:> próprios congressis
tas."

Diz, finalizando o parecer (fls. 306):

"l!: a ponderar, finalmente, que tóda ma
téria de organização e funcionamento da
Câm.ara. do senado. e do Congresso Na
cional, é tipicamente regimenta1, Consti
tuJçâo, arts. 31, § 2.° e 32.

Em principio, a Interpretação dada pelo
Poder Legislativo nesses Regimentos deve
ser acatada, qual acontece com o Supre
mo Tribunal Federal a propósito do seu
Regimento Interno, e aconteceu espêct-
fícamente com a Lei n.O 2.9'70. de .
24-11·1956 m.J. 1.°-12-1956, D.O 276, pági
na 441), anulada por ter legislado sôbre
matéria do Regimento do 'tribunal.

Opino, assim, pelo indeferimento do pe
dido,"

Z'l' • li: o re1atórto,

VOTO

O SR. MINISTRO AMARAL SANTOS
(Relator) - O Sr. Senador Auro Soares de
Moura. Andrade, Presidente do senado, Im
petra mandado de segurança contra o Pre
sidente da Cêmara dos Deputados. Sr, Depu
tado João Baptista Ramos, pelo fato de ha
ver éste. naquela Qualldade, em resposta a
três ofícios em que pedia sua anuêncía, ante
a convocação do Congresso Nacional, para
s realização das sessões conjuntas no recinto
da Cê.ma.ra dos Deputados, condicionado a
sua anuência à. observância "do lllsposto no
art. 2.°, da Resolução n." 1. de 1967",

Não se queixa. da Resolução n." 1, de 1967,
que adotou o Regimento Comum, ou do Con
gre5S0 à Constituição vIgente, Tal Resoluçoo,
nos termos em que :se redige, é conforme o
preceituado na Constltulçlio, reconhece-o o
impetrante em maíS de um passo. ABs!m a
!ls. 43. Veja.-se, por exemplo, o que dIz fi.
fls. 9, assim a tIs. 43. Veja-se, por exemplo,
o Que diz a fls. 43:

"O Congresso Naciona}, ao votar as nor
mas reg1menta1s da Resolução n." 1, não
atentou contra a Constituição (desde que
legltlmamente intet"Pretadas aquelas nor
mas), pois os textos aprovados I.le harmo
nIzam, de mO<io perfeito. com o art. 79.
~ 2.", em primeiro lugar, e, ao depois,
com o art. 31, § 2.°, ambos da Constl·
tuição Federa.!".

De tal modo, a. referida ResoluçAo se har·
moniza, de modo perfeito. com os arts. 31
§ 2.0 e 79 § 2.° da. Constituição. Donde nada
ter que reclamar, do aspecto jurldico, contra.
a mesma Resolução,

O de que se queixa é de como o sr. Presi
dente da Câmara dos Deputados pretende
dar~lhe cumprimento. Claro o impetrante
neste passo:

"Não se rebela, portanto. o impetrante,
contra o que se contém nas normas re
gimentais, (dado que elas se entrosam
perfeitamente com o Estatuto Funda~

mental), e sim. contra a execução que se
lhes pretende dar".

Isto quer dizer que o Impetra0te se rebela
contra o condicionamento que lhe foi anun
ciado pelo SI'. Presidente da CAmara dos
Deputados, de Que anuiria em que se reali
zassem as sessóes conjuntas das duas Casas
do Congresso, no edif1do da Câmara doa
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Deputados, desde que se observasse "o dis
posto no art, 2,", da Resolução n." 1, de
1967", que contém o imperativo do art. 79,
§ 2.", da ConstitUição. E se rebela porque, a
dar-se dêsse modo execução à referida Re
solução, o PreSídente da Câmara dos Depu
tados pretende subtrair a~ atribuições do
impetrante, em contrárIo iI. Constituição e
ao Regimento do Congresso Nacional, a pre
sidência das sessões conjuntaa, a que se re
tere o art. 31, § 2.", da mesma Constituição.

O pedJdo de segurança é, portanto, contra
o ato aludido do PresIdente da Câmara dos
Deputados, e visa a que se mantenha inte
gro o direito que o impetrante entende lhe
ass1stlr. como Pres1dente da Mesa do Senado
Federal, "ex vI" do estatuído do art. 31, § 2.",
da Let Fundamental.

A lide serIa, assim, entre o senador Aura
soares de Moura Andrade, na qualidade de
Presidente do senado, e o Presidente da Câ
mara dos Deputados, mas aquêle a amplia
com fazer citar, como litisconsorte passivo
necessário, o Dr. Pedro Aletxo, Vice-Presi
dente da RepúbUca.

2. :l!:ste, defendendo-se, formUla, antes de
discutir o méclto, duas questões prellm1nares,
de natureza processual, a primeira excepcio
nando de incab:lvel a sua Introdução no pro
cesso como Utisconsorte passivo necessário, a
segunda argüindo a Ueg1timldade do writ.

Por agora, apenas apreciaremos a primeira
exceção, deixando a segunda, conquanto
também de natureza processual, para exame
em momento oportuno, ou seja, quando con
siderarmos os pressupostos do mandado de
segurança e sua correlação com a. sua
ajuizada.

3. Fundamentando o pedido, o lmpetrante,
sem negar o imperativo contido no art. 79,
§ 2.°. que declara "o Vlce-Pres:ldente exerce
râ as funções de Presidente do Congresso
Nacional, tendo sômente o varo de quali
dade", aduz que entre essa:;; funções não se
inclui a de presidir as sessões conjuntas da
Câmara dos Deputados e do senado nos
casos do art. 31, § 2.°, da. ConstitUIção. Aliás,
o mandato de segurança visa precisamente a
urna declaração nesse sentido, que a tanto
importa o pedido do Impetrante que se lhe
assegure o direito de presidir tais sessões.

Vale dIZer que o Impetrante, fundamen~

tando o pedido, atrtbui a si uma função que
o ato Impugnado do Sr. Presidente da. Câ
mara dos Deputados, com apoio no art. 2.°
da Resoluçoo D.o 1, de 1967, que reprodU2ó a.
norma do art. 79, ~ 2.", da. Constituição,

considera de imperativa. competência do
Vice-Presidente da. República.

O Tribunal, portanto, desde que venha a
decidir a lide quanto ao mértto, terá. que
enfrentar a questão proposta. e resolver sô·
bre a quem cabe presidir as sessões con
juntas, se ao impetrante, se ao Vice-Presi
dente da República, atingindo a éste, ainda
que indiretamente, os efeitos da. sentença.

Essa situação. em que fi. lide entre o impe
trante e o Sr. Presidente da CQ.mara coloca
o Sr. Vice-Presidente da República, é bas
tante e suficiente para o seu chamamento
como lltlscorulOrte passivo. Todavia, tal si
tuação não se funda na comunhão de inte
rêsses entre O Sr. Presidente da Câmara e o
Sr. Vice-Presidente da República, porque, na
espécie, não se cogita de interêsses que se
prendam necessà,riamente, donde não se
tratar de lItisconsórcio necessário, poís que
bem se poderia decidir vàUdamente a. lide,
sem que da relação processual participasse
o Sr. Vice-Presidente da Repúbllca.

O litisconsórcio, que !!e forma com o cha~

mamento do Sr. Vice-Presidente da Repu
bJica se reveste da natureza de litisconsórcio
facultativo impróprio, porque fundado na
conexão de causas, visto Que as duas lides,
a contra o Sr. Presidente da Câma.ra e a
contra o Sr. Vice-Presidente da República,
se conexionam por terem idêntico funda
mento juridlco do pedido.

Nll.o tem razão, assim, o impetrante quan
do, abonando-se em CARNELUTI'I, diz que
"requisito do litisconsórcio necessãrio é, por
tanto, que exista uma conexi.o subjetiva. e
instrumenta.I". Isso, certo no direito italiano,
não é no direito brasileiro (C6d. Proc. Civil,
art. 88), em que a conexão conduz apenas
à formação de litisconsórcio facultativo im
próprio (Cf. FREDERICO MARQUES, "Ins
tituições de Direito Processual Civil", 2.° v.,
n." 380; nossas "Primeiras Linhas de Direito
Processual Civil," 2.a ed., 2.° v., D.o 291).

Do aspecto prático, entretanto, na espécie
dos autos, essa distinção legal e doutrln{>ria
é de nenhum lnterêsse, porquanto no siste
ma processual brasileiro o litisconsórcio por
conexão de causas, uma vez requerido, é
irrecllSáveJ (Cód. cit., art. 88). E assim, cha
mado que foi o Sr. Vice-Presidente da Repú
bUca a juízo como litisconsorte passivo, terá
êle que suportar essa posição na relação
processual.

Por essas razões, repilo a preliminar de
inadmissibilidade do litisconsórcio.
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4. O remédio do mandado de segurança
não pode afastar~se da natureza e da con
figuração jurídica da. lei que o lnstltui, 1sto
é, a LeI Fundamental. O § 24 do art. 141
da Constituição de 1946 rezava:

"Para proteger direito lIquido e certo
náo amparado por habeas corpos, con
ceder-se~á mandado de segurança, seja
qual f6r Elo autorldade responsável pela
Uegalldade ou abuso do poder".

A vigente alterou llgeiramente êsse texto,
declarando no § 21 do art. 150:

"Conceder~se~á mandado de segurança
para proteger direito individuai liquido
e certo não amparado por habeas COI'~

pus, seja qual fOr a autoridade respon
sAvel pela Uegalldade ou abUBO de
poder".

A alteração, destinada a desfazer contro
vérsias quanto à natureza do direito prote~

gível, consistiu apenas na qualificação dêsBe
direito, que tem de ser um direito Individual.
O direito protegfvel deverá ser da pessoa
que pretende a sua tutela.

5, Superado o perfodo em que o mandado
de segurança se apresentava como novidade
no direito brasUelro, quando a sua natureza
jurldica era discutlda segundo os ens1na
mentos e a técnica da escola dos praxistas,
e então o caracterizavam como e&UIl&, remé
dio, ou ex.pressões equlpolentes, e à medida
que se foram desenvolvendo os estudos de
direito processual no pais, ti. doutrina domi
nante, por assim dizer hoje pacftica, dê. li
ésse instituto a natureza de açáo. Por todos
fala BARDI ("Do Mandado de Segurança",
1960, n.o 55): - "Prepondera, atualmente, a
opinião de que o mandado de segurança é
ação" (Cf. Themistocles Cavalcanti, pág. 181;
Bueno Vidlgal, pli,g. Sll; Alfredo Buzaid, ''Do
Mandado de segurança", em Revista Fo
rense, 16417: Castro Nunes, pág. 68; 'Seabra
Fagundes, pág. 294; Estellta., em Revista
Forense, 132/341: Lopes da Costa, "Manual",
pAgo 318; SebQstlão de Souza, pág. 50; Pon
tes de Miranda, 5.0 V., pág. 148; Luiz Rodolfo
de Araújo Júnior, "Do lltIsconsórcio passlvo
em Mandado de Segurança", 1965; Lopes
Melreles, "Mandado de segurança e Aç§.o
PopUlar", 1967, pâg. 4).

A ação, isto é, o direito de ação, o direito
de agir "se subordina. a certas condições, em
falta das quais, de qualquer deias, quem o
exercita será dêle declarado carecedor, dls
pensando o órgão jurisdl.clonal de decidir do
mérito de sua pretensão". SAo as. chamadas

eORdI9Õea ida. açio, OU sejam requ181toa que
esta deve preencher para que se protira uma
declsAo de mérlto. Três sáo as condlQÕe3 da
8Çlo: I\) qualidade para ag1r; b) interêsse
de agir; c) possibil1dade Jurfdica do ped1d.o,
(Cf. FREDERICO MARQUES, 2.° v., I 62;
ALFREDO BU~AID, "Do agravo de petl
ç!i.o", 1956, n.o 38 e SI!; GALENO DE LA.
CERDA, 'Despacho Saneador", 1953. pái. 15
e 88; LIlCBMAN, "Manuale", 1.0 V., cP 14;
nossas "Prlmefras LInhas", 2.° v., n.O 124 e
ss; etc., etc.).

Como ação, qUe é, o mandado de 6eiU
rança deverá preencher e8B88 condlções (Cf.
BARDI, n.o 65), pois, à falta. de qualquer
delas, o autor será declarado careeeàor da
ação.

6. A811Im, em primeiro lugar, vejamos se o
impetrante tem qualidade para actr.

Qualidade para agir, ou IegltJmaçlo pa.ra
agir lIe«ttJmaUo lIod ca1U&1ll), cons1.8te na. ti
tUlaridade do autor em relaçAo ao inter&8e
que pretende seja tutelado. N06BO pensa~

mento, que traduz o da doutrina dorntnante
(Alfredo Buzaid, FrederIco Marques, Galena
de Lacerda, Llebman, Zanzucehl, Mona.ecla
n1, Barbero, Mlchell, Sergio Costa, Lent) ,
vem assim resumido:

"Por outras palavras, o autor deverá lle?
tttular do inter~sse que se contém na
sua. pretensão com relaç~ ao réu. As
sim, a legitimação para agir em relaçlo
ao réu deverá corresponder à legittma
ç~ para contradizer dêste em re1açAo
àquele. Ali, legitimação ativa; aqui,
legitimação passiva.

São legitimados para agir, attva. e passi
vamente, os t.J.tulares dos lnter!sses em
contlltos: legltlmaç!i.o ativa terá. o titUlar
do tnterêsse afirmado na pretendo;
passl.va terá o t1tUlar do 1nte~ que
se opõe ao afirmado na pretensAo"
(nossas "Primeiras Linhas", 1.0 V., núme
ro 129).

Assim, encarando-se o problem& conforme
a normalJdade das lides, nÓl! n10 terlamos
nenhuma dúvida em trancar a açAo, porque
o Impetrante, como pessoa, Senador Auro
Soares de Moura Andrade, nA.o é titUlar do
direito de pres!d1r o Congresso Nadonal,
ainda mesmo com a inteligência que êle pró
prio dá à Resoluç!i.o n.o 1, de 1967. Nio
sendo, como pessoa, titular dêsse direito, n.lo
podIa, como o fêz, alegar que éle

"Impetrante aca.bou de sorrer, nAo 116
rncontrastAvel ameaça, como também,
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caracterizada lesão ao direlto que lhe
cabe de premdir às Sessões do Congresso
Nacional, com o OnOlO enviado à Pres1~

dência do Senado, pelo órgão máXimo da
Mesa da. Câmara dos DeputadM".

I!.ntretanto, parece-noo, na espécie doo au
tos, conquanto sem o dizer expressamente, o
Impetrante, Senador Aura Soares de Moura
Andrade, age em defesa das prerrogativas
de Presidente do Senado, e, assiIn, em defesa.
da Presidência da Mesa do Senado, sendo o
seu pedido de ser entendido nessa qualidade.
Estaria, por isso, autorizado, com base no
Regimento daquela Casa, a praticar todos
os atoo com a finalidade de velar pelo res
pelto às prerrogativas do Senado (Regimen
to do Senado, art. 47,0.0 2), que êle entende
desrespeitadas, e mesmo 00 0.0 4, dêsse
dispositivo, com a finalidade de fazer obser
var a Constituição, que êle entende inobser
vada pelo ato do impetrado.

Agindo nessa. qualidade, o Sena{lor Auro
Soares de Moura Andrade estaria acionando
em nome próprio mas em defesa de direito
alheio, Isto é, em defesa de direito do Presi
dente do Senado, que êle pretende ter sido
violado pelo ato do Presidente da Câmara
dos Deputados. Estaria ag1ndo como substi
tuto processual. A não ser assim, estarJa
defendendo um dttelto que 01.0 é peEsoal
dêle, mas que Ne julga ser do Presidente do
Senado. AUás, nesse sentido, embora com
outras palavras, se d1r1g1u grande parte de
esfôrçc do impetrante. sustentando o tema
de que se acha defendendo o dttelto R() exer·
<:Iclo de wna função estatal. E a nAl) s....
nesse sentido, considerada a atividade pro
cessual do Impetrante B- soJuçã.o serta, já
que o Sen~dor Auro Soares de Moura An·
drade não é maIs o Presidente do Senado, a
soluçâ.o seria considera.r o mandado de segu
rança prejudicado.

Defendendo, em nome próprio, direito que
entende ser do Presidente do senado, e as
sim Impetrando B- segurança como substituto
processual dêste, o impetrante tem, em prin
cipio, e sem o exame de outros dad06 do
problema qnaUdade para agir, que a doutri
na denom1na legitimação extraordinária.

7. Ma..s a lel'ltiD:Iatlo ad causam se traduz
na titularl.àade do direito contra ou em
relação a alguém. Por :Isso a Iegl.timatio Bd
C&Ullam não pode ser aferida sem que se
consjdere a figura do réu, isto é, sem Que se
considere a qualidade que êste tenha. para
contradizer. "As normas que regulam 8. legi·

tlIDação para agir podem ser individuadas
naquelas que estabelecem em relação a que
sujeitos - como autor e COIDO réu - é pos·
sivel, em face a uma dada lide, Isto é, em
face a uma controvérsia relativa à ex.ístêncla
(ou ineltistência) de wna dada relação Juri·
dica, a emanação de uma decisão de mérito"
(AT!'ARDI, vbo. "Leggitimazione ad agire",
em Novisslmo Dlgesto ItaIlano).

Isso nos exige encarar o prOblema em face
da llde ajuizada.

Neste processo, de mandado de segurança.
queixa-se o impetrante de que o impetrado,
lDediante atos coatlvOll, impede o Presidente
do Senado do llvre exercício c:la Presidência
do Congresso. Autoridade coatora - réu, o
Presidente da Câmara dos Deputados.

Ora, é o próprio lnlpetrante quem reco
nhece espontâneamente que os dois órgãlls
em conflito, o Presidente do Senado e ó

Presidente da Câmara dos Deputados, são
"órgios revestidos da mesma. dignidade na
gradação das eOlQpeUnel~ do E!lado". Hie
ràrqulcamente igUais, da máxima gradação,
a hipótese da coação de um BÓbre o outro é
um ilog1smo JurUlico, pots coação, ainda que
consistente em ato omissivo, lnexlste, nem
poderá ex1stlr de wna autoridade em relação
a outra. autoridB.de hieràrquicamente tgual.
Entre tais autoridades pode haver, e não
raramente há, - conflitos de atrlbulções,
insuscetlvels de ser resolvidos por mandado
de segurança.

8. No caso dos autos, o conntto de atri
bu[ções entre aquelas autorIdades reside na
diversa inteligência quanto à aplicação da
ResoluCão n.o 1, de 1967; o impetrante a
entender caber ao Presidente do Senado à
presidêncIa do Congresso nos casos do ar~

tigo 31, § 2.0 , c:la ConstituIção; o impetrado
a entender que a presidêncIa do Congresso
cabe ao Vice-Presidente da República. Con
ruto dessa natureza, e dada a natureza das
autorIdades conflitantes, teria que ser resol
vido pelo órgão imediatamente superior a
essas autoridades, ou seja, o próprio Con
gresso Nacional. Soluclonar-se-ia através de
recurso para o Congresso Nacional (Regi
mento Interno do Congresso N!Wional,
art. 126 c/c art. 47, n.o 8, do Regimento do
senado).

Com efeito, dispõe o Regimento do Con
I!l'esso Nacional, art. 126:

"Nos casos omissos neste Regimento,
apl1car-se-ão normas do Regimento do
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Senado, e se êste ainda tOr omfsso, as
do da CAmara doo DeputadoS."

Reza. o Regimento do Senado, art. 47,
n,o 8:

"Art. 4. - Ao presidente compete:

8 - impugnar as proposições que lhe
pareçam contrárias à Constituição Fe
deral ou a êste Regimento, ressalvadO
ao autor recurso para o Plenário, que
decIdirá .pós audiência da Comisslo de
Constituição e Justiça."

O .Impetrante jã. tuna vez impugnara com
êsse fundamento o projeto que se converteu
na Resoluçáo n,o 1, de 1967. O ato da Presi
dência da Câmara dos Deputados se reúne
na intel1gêncla Que êste dá no tocante à
apUc8Çã.o daquela Resolução, e, pois, se con
verte numa proposiçio de natureza executó
rJa da mesma ResoluçAo. Contra essa pro
pOs1ção, cabla ao impetrante a via nonnBJ.
da tmpugn". cabendo ao autor da propo
sIção, o Presidente da Câmara dos Depu
tados, recurso para o Plenárlo, que decidida
após a audiência da Comissão competente.

O que se nio compreende, nem se admIte,
é que o impetrante, à vista daquela. propo
811;10 de natureza exeeuWrta.. normativa da
exeeução. da reterida ResoIGção, deixe de im
pugná-la, impedindo 80 seu autor, o impe
trado, o recurllO que a lei lhe confere para
o Plenádo do congresso Nacional, e, aban
donando aquela prerrogatIva, que é sua, de
inlpUg'D1U' dita propoo1çA.o, nesta rtslumbre
um ato coativo contra o exercício da sua
função de Presidente da Mesa do Senado.

9. Tendo melo IdOneo e próprio, de natu
reza administrativa, previsto no Regimento
Interno, para trancar a proposlçio quanto à
execução da Resolução n.O 1, de 1967, cons~

tante do oficio do impetrado, até que o
Plenãrlo, através de recurso do impetrado,
decldlsr>e do conflito de atribuições, o impe
trante não tinha. ação, pois que lhe taltava
interêsse de aair, que é um interêsse lnstru
mental, subsldlárlo, de natureza processual,
consistent.e no Jnterêsse ou necessidade de
obter uma providência jur1sdlctonBJ., quanto
ao interêsse substanclBJ. contido na preten.
são,

10. Mas, quando asstm não seja, parece-nos
assistIr tôda razão ao contestante na sua
argtilção de "lIegJtlInfdade do wrlt".

Presuposto especlflco do mandado de se·
gurança, nos expressos têrmos da Conl>t1tul~

ção vigente, é que aquela medida se destina

à proteção de um "direito indJvldull!qutdo
e certo" (art. 150, § 21).

Bem observa o contestante (p, 31):

"Houve alteração no texto que dá a con
fIguração jurídica da medIda. Antes, na.
redação anUga do art, 141, § 24, da. Car
ta de 1946, C(Jnced1a-se mandado de se
gurança para proteção de dlreJto lfqUldo
e eel.'oo, mas não se dlscr1ml.Da.va 8. eon·
dlção individual do direito protegido, em·
bora. li. doutrlna o sustentasse, lndtscre
pantemente.

A proteção constltuclonal con!erido. pelo
nôvo texto alude por expresso aos direitos
pessoais, aos direitos subJetivos, em ~ue

a tltularledade adere a uma pe/lSOa, cons·
titulndo um bem Juridlco eeu. A rela
ção jurfdico-processual do mandado de
segurança tem partlculannente em v1ata
proteger o cidadão contra um ato arbi
trário, tun ato Ilegal, ou um abUllO de
poder emanado de uma autoridade de
qualquer natureza, que venha ferir uma
sltuação jurídica de que o Indtviduo se
ja titular".

Em nrdade, "o que se resolve pejo man
dado de segurança é a relação de direito
público, deflnida pelo dever legal da autori
dade e pelo direito correlato de se lhe exlg1r
o cumprimento dêsse dever" (Cutro Nunes,
"Do Mandado de Segurança", 3.· ed., D.O 32,
p, 66), A::.stm, o que se plelte1a pelo manda
do é um direlto público subjetivo e, em tais
condições, concordamos com o 1ml)etrante
em que por ésse melo se defenda, como di
reito público que é, o direito ao ezetclolo de
urna função lIúbUea. Me.s Iso se permite na
queleb casos em que o direito pertença a
quem o alega de modo iD8epari..vel de sua.
pessoa, Tanto Jll8D é certo, Que o próprio
DABIN, tio aproveitado pelo ftnpetrante,
lembra que "nos casos em que o d1re1to ob
jetJvo prevê a livre escolha da pessoa o. que
será conferida a função, nA.o existe direito à
tWlção" ("Le dro1t subjecttr", 1959, p. 28.2).

Admitindo-se que o impetrante defendt.
per êste wti~ dirdto próprio, ter·se-la que
conceder que o exercício à tunçAo de Pre
sidente do Senado é inseparável de sua pes
soa, o que, à. evidência não o e. Claro o
contestante e a, nosso ver, absolutamente
certo:

"Acontece que não está em jOgo uma
relaçli.o jurfdloo·lndlvldual. O Senador
Aura Soares de Moura Andrade nlo de
feIl<le um direito subjetivo individual,
pell8oal. O que S, Ex," postula é o reco·
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nhecimento de uma prerrogativa, que
supõe êle pertencer ao Presidente do
Senado Federal. Não estA em causa um
direito subjetivo público do Senador Auro
Soares de Moura Andrade. Ao Colendo
Supremo Tribunal Federal não 101 tra
zida a postulação de um direito que se
caracterize como um bem juridico indi
vidual do tmpetrante. O que o Ilustre
senador articulou foi um libelo contra o
Eminente PreSidente da Câmara dos
Deputados, contra. o Congrego Nacional
e contra a. Constituição Federal, por te~

rem retirado do Presidente do Sanado
atribuições até então reconhecidas no
DIrigente da Câmara Alta, transferindo
as ao Vice-Presidente da República. O
Impetrante vem ao Pretórlo Maior, e ai
suplica que dispa o Vke-Presidenl.e da
República das "funções de Presidente do
Congresso Nacional" (art. 79, § 2.°, da
Constituição) e invista o Presidente do
Senado nas mesmas funções.

9. Acontece que a Presidência do Se
nado não se confunde com a pesoa do
impetrante. A função da Presidência do
Senado é perene, e existe como órgão di
retor daquela Alta Casa. do Congresso
brasileiro, independentemente d08 ho
mens que na sua contingência possaw

. exercê-la.. A Presidência do Senado é im
pessoal. Não constitui bem juridlco de
ntnguém. Não é atributo pessoal. Não
é direito subjetivo individual.

De outro lado, a Presidência do Con
gresso não é wn direito pertencente a
uma pessoa. Não é direito pessoal. Não
é direito subjetivo. Não ê direito indi
vtdual. t uma função e assim a deflne
a Constituição F€deral, art. 79, S 2.".

Por esas e mais razões e:J:postas na contes~

tação, considerando não ser direito indivi
duai do impetrante, como o exige o art. 150,
§ 21, da ConstitUíçM, o de exercer a Pre
sidência do Senado ou a Presidência do Con~

gresso NacIonal, faltando-lhe, pois, aquêle
presuposto à concesã.o do writ, não há como
deixar de decretar a. sua ilegitimidade por
falta de Jegltimatio ad causam, do lmpe~

trnnte.

11. Em resumo, preliminarmente, conclui·
mos ser o impetrante care<:edor da a.ção:

1.°) por não ter, como Presidente 00 Se
nado, funcionando como substituto
processual ou em defesa de seu di~

reiro. qualidade para. agir contra
o Presidente da Câ.mara dos Depu-

tadas, sob o fundamento de que essa
autorioade, de Igual categoria à do
impetrante, violara seu direito ao

e:xerclcl0 da função mediante coa<;&.o;

2.°) por falta de interêsse de agir, por
não usar, primeiro, do meio idôneo e
próprio, previsto no Regimento In
terno, para solucionar o conflito de
atribuições:

lZ. Quando, entretanto, não procedam essas
preliminares, uma outra se ímpõe seja. ar
güida.

Tendo o Sr. Senador Auro Soares de Mou
1'0. Andrade deixado de ser Presidente do
Senado, com a eleição para o cargo do Sr.
Senador Gilberto Marinho, o impetrante não
se acha mais na situação jurídica de pedir a
segurança, tanto considerandQ~O na posição
de pleitear direito próprio; como conmderan
do~o na posição de substituto, processual.

Na primeira hipótese, porque, não sendo
mais Presidente do Senado, falta-lhe direi
to próprio que lhe possa ser assegurado, do
qual pudera diZer-se titular.

Na segunda hipótese, porque perdeu 8. po
sição de substituto processual, atribuível pela
lei, a quem exerça as funções de Presidente
do Senado, que não é mais.

Vale dizer que, em ambas as hipóteses, por
falta de "legitJmatio ad causam", ordinária
ou extraordinária, por motivo supeI:Veniente,
o impetrante é carecedor da segurança im
petrada. Ou, na I1nguagem da jurisprudên
cia, o pedido de segurança está prejudicado.

VOTO PRELIMINAR

O SR. MmISTRO CARLOS THOMPSON
FLóRES - Sr. Presidente.

Embora as teses discutidas no mandado
sejam da maior relevância e estejam elas a
desafiar o nosso conhecimento, tenho que a
ordem do jUlgamento estão a lmpedir que
as enfrentemos, ao menos, a esta. altura.

Refiro-me à exigência regimental.

Dispõe o art. 70 do Regimffito Interno:

"Qualquer Questão preliminar ou preju~

dlelal, suscitada no julgamento. sem
julgada antes do mérlro, dês~ não se
conhecendo se Incompatlvel com a. de~

cisão daquela."

Ademais, expressamente, a. liouta Procura·
daria-Geral da República, suscita a prefaciaI,
ao sustentar que prejudicado est~ o D1lW~

damas.
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Em tais condições passo a examiná-la (a
pre!acla.l argüida), acolhendo-a, como, a meu
ver, não pode deixar de o ser.

Com efeIto.

Ao ajuizar o writ teve em vista o impe
trante, o eminente Senador Aura de Moura
Andrade, então titular da Presidência do
senado Federal e no seu exerc1cio, que esta
Egrégia COrte lhe assegurasse, porque, na
plenitUde daquele mandato, o direito de
plenitude também o Congresso Nacional, que
lhe fôra negado pelo Poder Legislativo,

E, se é certo que ao tempo do ajuizamento
satisfazia éle 08 atributos imPOStos pela re
lação processual, não menos exato que o
direito subjetivo a que se arrogava delIuia,
como substituto processual, da condlçlkl de
Presidente eleito do Senado Federal, em pleno
exerciclo dessa fUÍlçio.

Sucedeu, então, fato nOvo e notório, que o
emInente Senador perdeu aquela titularidade.
Já não é S. Ex.a o Presidente daquela augus
ta Casa do Legislativo da República, ora
ocupada, pelo não menos eminente Senador
Gilberto Marinho.

E porque não Interfere S. Ex.a na lide,
certo, sem objeto ficou a pretensão, nem ao
menos em seu sent1do declaratório, porque
inexeqüivel a execução, porventura vIesse
ela a ser concedida.

Em tais condições, acompanho o emdlto
voto do eminente Relator, quando, quanto
percebi, na segunda prellmlnar que ante
poria à. primeira, dá como prejudlcado o
mandado.

1: o meu voto.

varo

O SR. MINISTRO THEM1STOCLES CA
VALCANTI - O Impetrante, ao tempo, Pre
sidente do senado Federal, pretende, por
meio do presente mandado de segurança,
invalidar, por inconstitUcional e violador da
Independência do Poder LegIslativo, o precei
to do Regimento Comum às duas Casas do
Congresso, que atribui a Presidência do Con
gresso ao Vice-Presidente da. República.

Entende o Impetrante que a Resolução
atinge a pessoa. do Presidente do Senado, que
tem na. Constituição Federal, art. 31, § 1.0,

o seu direito Uquldo e certo a exercer aquelas
funções.

Tratar·se-á, assim, do exame de um
ato interno das duas CAntaras LegfslattvlI8,
no exercfclo de sua competéncía, expressa no
mesmo art. 31, que atribui às duas CAmaras
em conjunto - elaborar o seu Regimento
Interno.

A primeira vista, o problema se resurnlrta
na apreciação de um ato interno das duaa
Câmaras. Em princípio a matéria. estar1A
excluída da. a.preclação judiclárta, por se tra
tar de questão "Interna corports".

Das Constituições conhecIdas, apenas a da
Turquia, de 1961, admite expre!l6ll.mente o
exame da constitucionalidade dos Reg1rnen
tos Internos das duas Clmaras.

Nesse llentldo a. questão é pol1tlça., porque
envolve o principio da separação de podéres,
podendo-se tomar como referência o caso
Luther - V - Borden da COrte Suprema
dos Estados Unidos.

Relembrarfamos aqui os longos debates e
a preciosa contribuição doutrinária que deu
êste Egrégio Tribunal para a. tese e o exaus~

tivo estudo de Ruy Barbosa no "Direito
Amazonasa o Acre Setentrional".

Ná(> me quero enveredar nessa explanação
que alongaria. o meu voto.

A boa doutrlna, amparada. por esta Egrégia.
COrte e poc numerosas deçl.sões da Côrte
Americana - (ver nosso "ContrOle da
ConstitucIonalidade", fls. 196) é que a qUeB
tão deixa de ser polftica, quando 11& um di·
reito subjetivo a ser amparado.

Permita-me o Tribunal que rememore o
caso mais recente da CÔm Suprema. dos
Estados Unfd06, que versou essa. tese do caso
poUtico, com particUlar lucIdez. Tratava·se
mais uma vez de discutir' a. possibUldade do
exame pela. CÔrte dos casos :l ela. t1"az1dos
ao seu exame desde o caso Colagrove 
V - Green em 19«1 - quandc prevaleceu
o voto de FrankfUrter contra o conhecimento
do caso poUtfco,

Foi em 1961, no caso Baker - V - carr
que a Côrte quebrou aquela. orientaç1o, se
gundo o vote do Justlce Brennan.

:l!:ste caso, como dos anteriores 15 anos, se
reterla. à divisão do Estado em Condados e à.
distribuição das cadeiras à. A&sembléf& e ao
senado Estadual, por cada condado.

Asslm, o Estado de Tennessee a.umentou ti.

sua população e o seu eleitorado nos 60 anos
que decorreram do primeiro "aport1onement";
sem que uma lel prov1àenciasBe a rev1sáo de
sua representação, que en, a seguinte: de
2.020.616 habItlUltes, com 48'l.2aO eleitores em
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1901, tinha em 1961, 3.567.039 habitantes e
2.092.891 eleitores.

Não obstante, permaneceu mais ou menos
a mesma representação por conàado, man
tida a desigualdade na base do censo antigo.
Chesteer com 6.000 votantes tinha. 1 repre
sentante, Hamilton - com 131.000, tinha 3,
Davidson - com 211.000, tinha 6 e Schelly
com 312.000, tinha. oito.

Alterações foram feitas no declll'SQ dos
anos, mas sem maior preocupação de relati
vidade. lUnlted states Reports, vaI. 369,
tIs. 240).

Nessas condições 1 voto no condado de
Moore correspondla a 19 no de Hamilton e
1 voto em stewart, alto em schelly ou Knox.

O caso se apresentava, à prlme1ra. vista,
como essencialmente pol1tico, porque invadia
na opinião de Frankflll'ter uma atribuição
legislativa.

Mas, por outro lado, verlf1cou a COrte que
lesado estava o direIto do eleitor, assegurado
pela emenda 14, que garante a igualdade de
proteção da lei, acarretando o proceSllo usa~

do, um rebaixamento do direito do eleitor
(debasement) .

Um homem, um voto, "One man one vote"
era. a garantia pleiteada e ferida pela. má
distribuição das cadeiras por cada. condado,
não obedecendo à capacidade eleitoral de
cada distrito eleitoral ou condado.

Pois bem, a COrte considerou a questão
de direito, abstraindo as suas conseqüências
pollticas e feriu de frente o sistema adotado
no Estado de Tennessee. Considerou o caso
suscetível de exame judicial, porque ferido
direito individuaI, no caso direito político.

Já se tem dito, que pouco Importa que a
decisão se reflita na política ou tenha con
seqüências politicas, se surge na controvérsia
a lesão de um direito ou a proteção de di
reito individUal, o caso deixará d.e ser
P0l1tico, isto é, prerrogativa de um poder,
para tornar-se uma questão judiciaL

A Cõrte usa daquilo que no caso Cherokee
Marshall chamou de um poder legal e não
de um poder pol1tlco, embora politlcas as
conseqüências.

Esta é a aplicação autêntica do ato poll
tico que perde as suas caracterlstlcas, quando
alegada a violação de um direito individual.

Argüida eSlla violação, perde a questão o
sabor do poder politico, de que faIa Mars
haII, para se transfonnar em uma questão
judicial.

Pois bem, e. questão Interna. corporis po
deria ser tida como polltica, porque envolve
o prinCÍpio da separação de podêres, mas
perdeu aqui êsse caráter, porque se apre
sentou o titular de um direito subjetivo ao
exercício do cargo, regulado o seu exercício,
por uma nonna regimental, mas de origem
constitucional.

Perdoe-me, entretanto, êste Egrégio Tri
bunal têlda essa exposição para concluir pelo
não cabimento do pedido, por não ser mais
o Impetrante titular do direito invocado
como cause. do pedido.

A Constituição asseglll'a através do man
dado de segurança o exercício de direito
individual. Não direito em tese mas em
razão do exercício de um direito' subjetivo.
Não se apresentou o Impetrante como repre
sentante de um órgão coletivo, mas como
titular de uma situação lnd.lvidual.

O seu substituto não veio ao processo se
habilitar, para prosseguir na ação.

Falta ao impetrante, já agora, qualidade
para o exercício do direito invocado, porque,
Já não exerce mais a função.

A Impossibilidade é evidente.

Julgo prejudicado o pedido.

VOTO PRELIMINAR

O SR. MINISTRO ELQY DA ROCHA
Estou de acôrdo com o eminente Relator, no
tocante ao litisconsórcio. S, Ex." demons
trou que, segundo a regra do art. 88, allnea
2,", do C. Pro Civ., o litisconsórcio, uma vez
requerido, não poderá ser recusado.

Não me parece necessário apreciar a ques
tão, que o Sr. Ministro-Relator brilhante
mente desenvolveu, quanto à configlll'ação,
no caso, de conflito de Podêres, que só po
deria ser dirimido dentro do próprio Con
gresso NaCional.

O Impetrante sustentou o cabimento do
mandado de segurança, em face do direito
que reclama. Não encontro modificação rele~

vante, no texto constitucional, pela interca
lação, no art. 150, § 21, da Constituição de
1967, da palavra "individual". O direito li
quido e certo, assegurado pelo mandado de
segurança, de que trata a Constituição de
1967, é o mesmo da Constituição de 1946.
Para afIrmação da. existêncla de direito in~

divldual, o ilustre advogado do impetrante
fêz distinção, com apolo em doutrina, para
concluir que, no caso, se cuida de direito ao
exerCÍcio de função estatal. Tive oportuni
dade de julgar, no Tribunal de Justiça do
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Rio Grande do Sul, que náo há direito subje
tivo púhlico, quando se invoca matéria de
competência ou de poder. Mas cedi à juris
prudência, que admite a distinção apresen
tada na impetração e que facilita a con~

clusão.

Alegou o Impetrante que resta a defesa da
prerrogativa de Presidente do Senado. Sob
êsse aspecto, o eminente Relator assinalou
que o impetrante não tem mais a quaUdade
de Presidente do Senado, perdeu a condição
de substituto processual.

Acompanho o voto do Sr. Ministro-Rela
tor, considerando prejudicado o mandado de
segurança, porque não há mais díscutir o
direito que foi objeto da impetração.

VOTO PRELIMINAR

O SR. MINISTRO ALIOMAR BALEEIRO
- Acompanho o eminente Relator em todos
os aspectos do seu voto, inclusive aquêle em
que se reputa a matéria de interna eorpOris,
própria do Regimento Interno do Congresso,
sem margem à revisão judicial.

Assim, estou de acÔrdo com o eminente
Relator, julgando prejudicado o pedido.

VOTO

O SR. MlNlSTRO OSWALDO TRIGUEI
RO - Sr. Presidente: O Senador Auro
Soares de Moura Andrade, como Presidente
do senado Federal, impetrou segurança, para
que lhe fôsse reconhecido o direito Hquldo e
certo de presidir às sessões do Congresso
Nacional.

Ocorre que, no momento em que êste pe
dido é submetido à nossa apreciação, o
impetrante já não ocupa a Presidência do
senado, cargo atualmente exercido pelo Se
nador Gilberto Marinho, eleito em 29 de
fevereiro do corrente ano, confonne comu
nicação recebida pelo Sr. Presidente do
Supremo Tribunal.

AssJm sendo, o pedido já não tem objeto.

O impetrante postulou a proteção do Po
der Judiciário para o efeito de ver assegu
rado o exercicio de um direito, de que não
mais é titular.

A tese defendida na impetração é a de que
a Presidência do Congresso Nacional incum
be ao Presidente do Senado. Se assim fôr,
já não poderemos reconhecer ao impetrante,
caráter individual, o que pleiteia, pois Isso
importaria em atrIbuirmos a Presidência do
Congresso a quem não é Vice-Presidente da
República, nem Presidente do Senado.

A prevalecer o que se sustenta na impe
tração, teriamos que reconhecer direito in
dividual do senador Gilberto MarInho. Mas,
êste não ingressou na causa e nada reclama
do Poder Judiciário, podendo-se preaumlr
que esteja de acÔrdo com a resolução do
Congresso Nacional. fixando a competência
do Vtce~Presidenteda Repúbl1ca para a pre
sidência de suas sessões. Decerto. nlo espera
o atual Presidente do senado que o Supremo
Tribunal, ex otticio, lhe conceda a segurança
impetrada por seu eminente antecessor.

Aos ilustres advogados do lmpetrante nAo
foi fácil contornar êsse obstácUlo. Ass1m é
que, na Réplica distribulda a guisa de me
monaI, jé. não pedem que o Supremo Tri
bunal reconheça &O senador Moura Andrade
o direito, líquido e certo, de exercer a Presl~

dêncla do Congresso Nacional, e sim que se
declare que as sessões conjuntas do Con
gresso Nacional devem eu presididas pela
Mesa do Senado.

Inviável. como me parece, B conversão do
pedido de segurança em ação declaratór1a,
tenho o 'Pedido como prejudicado, e nesse
sentido é o meu voto.

VOTO PRELIMINAR

O SR. MINISTRO EVANORO LINS - at.
Presidente, também julgo prejudicado o pe
dido, adotando a ressalva dos vo1;<uJ dos
Ministros Thompson Flôres, Eloy da RochA
e Oswaldo Trigueiro.

EXTRATO DA ATA

MS 18.293 - DF - ReI.: Mln. Amaral
Santos. Reqte.: Aura Soares de Moura An~

drade ~ (Adv.: José Fredertco Marques). 
Reqda.: Mesa da Câmara dos Deputados.

DECISAO: Julgou-se prejudicado o ped1
do, unânimemente. Falou o Or. Miguel Reale
pelo Impetrante. Falou pelo lltiSconsorte Or.
Pedro Aleixo, o Or. Calo Mário da Bllva
Pereira. Pelo Ministério Público falou o Or.
Déclo Miril.ndB., Prceurador-Geral da. RePÚ·
blica. Plenário, em 3-4~68.

Presidência do Sr. Ministro Luiz GaUottl.
Presentes, os Srs. Ministros Thompson FIO·
res, Moacyr Amaral Santos, Themistocles
Cavalcanti, Adaucto Cardoso, DjacI Falcão,
Eloy da Rocha, Allomar Baleeiro, Oswaldo
Trigueiro, AdalfcIo Nogueira, Evandro Lins,
Hermes Lima, Victor Nunes e Lafayette de
Andrada. Ausente, justificadamente, o Sr.
Ministro Raphael de Barros Monteiro. 
Alvaro Ferreira dos Santos, Vlce-D1retor~

Geral.
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I - CONCEITO

Antes de a.nallsB.rmos &. questão de.s lncom
patlbllldades nas Constituições brasUe1r&.8 e
os vários con!litos surgidos na interpretação
dos dispositivos constltucionaJ.s, achamos in
teressante fazer algumas considerações acêr
ca. da. diferença fundamental existente entre
Incompatibilidade - Inelegibilldade e Im·
pedimento.

PINTO FERREIRA (1) elue1da.ndo, de inicio, a.
me.térie. afirma que a inelegibilidade é an
terior à eleição, enquanto a incompatibili
dade lhe é posterior. E esclarece: "A inele
gibilldade é a inaptidão legal a fazer parte do
Congresso ou do Parlamento. t ineleg1vel
todo aquêle que não pode ser eleito; a ineM
legibllldade é impedimento para a eleição,
tornando nulos os votos dados ao cidadão
sUfragado.

Já. a lncompatlbllidade é o impedimento
do parlamentar para acumular o seu man
dato legislativo com outras situações que
êle posSUÍa antes do pleito. Destarte, ocor
rendo a incompatibilidade, o cidadão eleito
ou abandona o cargo incompaUveJ para exer
cer o seu mandato, ou então perde o man
dato para contJnuar no cargo".

SObre êsse assunto, assim se expressa
F. A. Goms NETO ("): "DizMse que há ine
legibilidade quando, por dispositivo constitu
clone.!, o cidadão está proibido de ser can
didato a cargos eletivos, deflD.ltlva ou tenl
poràriamente, para todo e qualquer cargo ou
apenas para cargos determJnados. E diz-se
que há 1ncompatibUidade quando, por dlspo·
sitho çarultttucional ou legal, o cidadão não
pode e'll:ercer determinada função, em virtu
de de Já exercer outra função ou atividade
particular, incompaUvel com a anterlor. A
primeira, a 1neleglbl11dade envolvendo restri
ção de dire1to de cidada:nl.a, 1ncluido no
capltulo daB garantias 1ndlviduals, só pode
ser estabelecida na Constituição, e, além d1sto
há de Ber mtpressa, taxativa, não ConlJ)OlM
taudo 08 dlllposiUvos a ela referentes nenhu
ma interpretação extensiva ou por analogIa.
Quanto à segunda, que não envolve direitos
fundamentais do cidadão, vUlto que ningUém
pode ter direito fundamental ao exerc1cIo de
duas ou mais funçõell ou atividades, havendo
até mesmo, em mUltos CI1BOl3, proibição ex~

pressa e lllto com o objetivo de se resguar
darem direitos fundamentais de outroll a um
emprêgo, pode estabelecê-la a Constituição
ou mesmo a legl.slaçâo ordinária. Conseqüen·
temente, também quanto aos dtSposltlVOS que
a estabelecem não há uma rigorosa proibição
de interpretação analógica ou extensiva po
dendo ser levados em conta, selma do inteM

rê6se de qualquer individuo, 06 interêss!8 ou
conveniências públtclI$ (. .. )"

Quanto ao Impedimento ensina F, Ã.
GOm:s Nrro "é apenas uma medidilo de Hn
tIdo moral e funcional, v18ando apenas a 8&
rantir a .lnsuapelção de func1oná.rl06 ou au
toridades em determinados CI1BOl3 concretos".

Na definIção de LAttiwEJu: (8) "a 1ncom
patlbllldade é a interdição para o parlamen
tar de acumUlar o mandato legislativo com
certas situações que éle ocupava antu de
sua eleição ou que adquire após ela. lo dite·
rença entre lncompatlblUdade e ineleglbl
Udade é então muJto nítida, A melegJbWda~

de se efetiva a.ntes da eleição; ela a torna ju
ridicamente impossível. A supor que o me
iegivel se tenha apresentado e tenha obtido
a matoria dos votos, sua eleIção é nUla e de
verá ser invalldada; êle n40 entra na Cà-
mltrá. A incompatibilldade, ao contrário, não
Impede que a eleição seja válida: o incom
pat[vel entra na Câmara: sua ele1çAo deve
ter valldade. A incompatibilidade não pro
duz efeito senio depois da eleição: ela im
pede de conservar simultaneamente o man~

dato parlamentar e a situação lncompat1vel".

Como se vê, considera La.ferrlêre nUla a
eleição do inelegível. Entre nós, entretanto.
CARLOS MAJrn(n.v.NO diverge dbse entendi
mento quando afirma; "o lnelegivel, se nJ.o
argúi oportwuunente e êle é empossado, exer
ce a função".

O .fnstituto da tncompat1billdade, hoje eon.
sagrado em quase todos os paises cUltos do
mundo, tem sua origem e evolução brilhan
temente analisadOll pelo DEPtrrADO SAIroEL
DUABTE nos têrmos seguintes: (4)

"O instituto das incompaUbUJdades entre
o mandato leglBlath'o e outra função púbUca
aparece, ora sob forma radical, ora atenuada,
nas primeiras Constituições democráticas do
século xvm. A dos Estados Unidos vedou &
nomeação do representante ou senador, du
rante o mandato, para qualquer cargo criado
ou cujo vencimento fOsse elevado nesse mea~

mo período, como proibiu ainda que o tun·
clonárlo pllbltco, ele1to para uma das casas

(1) Pinto J"erreln - "As Incompatlblllc1allea
parlamentares" - Páll. 13 - Rev14t4 Pu
renae - 2C4 - 1963

(2) F. A. Gomes Neto - "Re.llflrtórto Ilnclclo
pédlco do Direito Bmsllelro·' - Carvalho
Santos com a colabol1lÇlo de ouU(>& Jur!8:
tas - vol. 26.

í:l) L&tel'rlére - "Manual de Dln1to C<l11llUtu
donal" - 1947 - Citado por Pinto hn'e.\-
r&.

(4) Parecer do Deputado SaInuel Duart6 na
Comlssl!.o de ConBtltulçt.o t JUlltlÇa. <1& Cto
mara dOI> DePUtadOll. (D. C. N. de 13 de
agOBw dEi 19~3, pt\lls. 334/5).
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do Congresso, cont1nuasse no exercicio de
seu cargo clv!l.

Mais rigorosa, a Constituição francesa. de
1691 decidiu que o deputado não poderia ser
nomee.do, senão dois anos após cessarem suas
funções. No caso do funclonârio que se ele
gesse deputado, 05 titUlares de numerosas ca
tegorias adm1n.lstrativas ficavam obrigados a
optar, desde os Ministros 805 oficiais munlci
pals. Pennltla, entretanto, o exercfclo de fun
ç6es judlclártas, cumulado com o de repre
sentante da nação, durante todo o curso da
legislatura. A Convenção ampliou as incom
patlbll1daàes, vedando ao representante o
exerciclo de qualquer função pública, prin
cipio consagrado no art. 47 da Constituição
do Ano VJII. Com o golpe de BrumárJo, m
terrompeu-se o critério de independêncla. en
tre os dols podêres. A lei de 10 de novembro
de 1799, dispunha:

''Le,s membres du corps léglslattve peu
vent, sans perdre leur quallté de repre
sentant.s du peuple, être employées com
me ministres, agents dlplomatlques,
delegués de la comlssion consulaire exe
cutlve, et dans toutes les outres functlons
clv1les. I1lI sont méme invItés, au nom du
blen public, à les aceept.er."

Após longo período de tolerância, a revo
lução de 1948 restabeleceu o princípio de 1792.
A Constltulção de 28 de novembro daquele
ano preBCl'eveu que tóda função púbIlca re
tribufda era. Incompatível com o mandato de
representante do povo. O texto era êste:

"Toute functJon publique retribuée est
lncompatJble avec le mandat du repre
sentant du peuple. Ancun membre de
l'As.semblée natlonale ne peut, pendant
la. duratlon de la legIslature, être nonuné
ou promu à des functlon publiques sala
rJées dont les tltulalres sont choisJs A
volonté par le Pouvolr Execut!!. Les
exooptlons aux dispositlODS des deu:l: pa
ragrates préoodents seront determ1nés
par Ia 101 électorale organlque."

Genera11zou~se o principio, acolhido, com
varIações que nio lhe alteraram: a essêncIa,
pelas cartas politlcas depositárias da heran
ça democrática de 1769.

Na Inglaterra., cujas Instituições tinham
lnsplrado a MONTESQUIEU as idéIas funda
mentais de sua obra "L'EBprlt des Lols", pr0
curou-se escudar a independêncIa do Parla
mento, conquistada à custa de lUtas e revo
luções, entre outras garantias, na lncompa
UbWdade entre o mandato legislativo e os
empregos retrIbufdos pela Coroa.

A evolução do instituto ganhou outros con
tornos, aspectos novos, com o advento de fa.-

tôres sociais e econômicos que puseram o
Poder Leglslativo em presença de Influéncta
de outro tipo. f: assim que, nas fiooemas
Constituições, além das relações de depen
dênda com o Poder Executivo, vedadas ao
representante, adotou-se a regra da não
cumUlação com outros mandatos legislativos,
como se proibiu, também, o exercJcjo de ati
vidades privadas suscetiveis de prejudicar a
Isenção do legislador ou a sua assiduidade
nessa função".

Justificando o Instituto das lncompatlbtll
dades, PINTO FElIlIEIRA (5) afirma que, "em
primeiro lugar, domina a regra da impossI
bilidade material de realização slmultê.nea
das funções parlamentares com outras fun
ções públicas, há o problema do tempo, da
necessidade de dedicação às ativIdades le
gislativas, vedando pràtlcamente o bom cum
primento da vida parlamentar.

Em segundo lugar, a !ncornpatibn1dade
exerce um efeito altamente moralizador e
consagra a. independência do Legislativo. Ela
é indIspensável a fim de proibir que os mem
bros do Poder Legislativo, pelo seu prestigio
e mlluêncla, possam adquirir vantageoa pes
soais e econômicas favorecendo os seus Inte
rêsses. Teriam necessàrIamente de negocJar
o seu voto, em manobrlll; escusas e Jndeco:ro
sas, que llle permitissem a fruição de vanta
gens e favores ofertados. O Executivo pode
rJa beneficiar-se com a concessão de favores,
dados aos legisladores, evitando a:>slm a fls
callzação dêste.s sObre a administração. A au
tonomia e a independência do Pocier Legis
lativo estão assim vinculados naturalmente
a um sistema severo de determinação de in
compatibilidade".

11 - AS INCOMPATIBILIDADES NAS CONS
TITUK;õES BRASILEIRAS

Não há. dúvida de Que, desde o Império,
desperta, no espírito dos nossos homeIlli pü
blicos, a idéia. de se impla.ntar no Brasil o
instJtuto das incompatibilidades. Já. em 1823,
apeBal' da Vitaliciedade do Senado, o Projeto
Antõnio CarZOs estabelecia que "o exerclc10
de qua.lquer emprêgo, à. exceção de Ministro
de Estado e Conselheiro Privado, seria In
compatlvel com as funções de deputado ou
de senador."

A Constituição de 1824 regula, nos arts. 32
a 35, os casos de incompatibilidade do man
dato legislativo:

"Art. 32 - O exerciclo de qualquer em
prêgo à exceção do de Conselhell'o de
Estado e MinIstro de Estado, cessa inte-

U» Pinto Ferreira. Op. clt,', pâg. 13
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rlnamente, enquanto durarem as funções
de deputado ou de senador.

Art. 33 - No intervalo das sessões não
poderá o Imperador empregar um sena
dor ou deputado fora do império, nem
mesmo irioG exercer seus empregos, quan
do Isso os impossibWte para se reunirem
no tempo da convocaçAo da Assembléia
Geral, ordinária ou extraordinária.

Art. 34 - se por algum imprevisto, de
que dependa a segurança pública ou o
bem do Estado, fôr indispensável que
algum senador ou deputado sala para
outra comissão, a respectiva câmara o
poderá determtna.r."

A nossa primeira Constltuição Repub11ca
na, "seguindo, aliás, a orientaçAo dominante
no d1n!tto público comparado", especifica 08

dlversos motivos da incompatibilidade:

"Art. 23 - Nenhum membro do Congres
so, desde que tenha s1do eleito, poderá
celebrar contratos com o Poder Exe
cutivo nem dêle receber com1ss6e8 ou
empregos remunerados.

~ 1.° - Excetuam-se deste. prolbição:

1.°) As rnJ.ssões diplomé.t1cM;
2.°) As coIIl.l.s!Mle8 ou comand06

mlltares;

3.°) Os cargos de acesso e IIS
promoções legaia.

§ 2.0 - Nenhum deputado ou senador,
porém, poderé, aceltar nomeação para
mIssões, comissões ou comandos, de que
tratam os nUmeras 1 e 2 do parágrafo
antecedente, sem licença da respectiva
cAmara, quando da aceitação resUltar
privação do exercido das funções legis
lativas, salvo nos casos de guerra ou na
queles em que a honra e a integridade da
UnJio se acllarem empenhadas.

Art. 24 - O deputado ou senador não
pode também ser presidente ou fazer
parte de diretorias de bancos, campa.
nhias ou emprêsas que gozem favores do
OOvêrno Federal deflnJdo em leJ.

Parágrafo único - A inobservêncla doa
preceitos contidos neste artigo e no ante
cedente importa em perda do mandato.
ATt. 2S - O mandato legislativo é m
compativel com o exerdclo de qua.lquer
outra função durante as sessões."

Como se vê, pelos arUgOll acima. e1tadofl.
era a nossa Constituição das ma1s rlgorosu
nesta matéria. Examinando o art; 25, BAI
IlALRO (li) acentua que "esta proibição do
exerc1cio de outras funções que não sejam aa
do mandato legislativo, é uma. conseqU!nc1a.
da divisA0 de podêres, estabelecida no art. 15
e traz a vantagem de evitar que os represen
tantes, ocupados ao meamo tempo com outros
trabalhos, se distraiam dos legislatiVOl e OI
exerçam mal." Assim, esclarece Pm'ro Fa
REmA (7), o parlamentar "estaria obr!pdo a
dedicar exclU8lvamente as SUll.6 atenQÓeS para
a sua atividade legl.sl&t1va.. Mas, no reeeaao
do Congresso Nacional, o CongresslBta pode
rIa voltar ao exercício de outras funções,
como, por exemplo, a de funcionárJo púbUco,"

Vale aqui llS8h1alaT o incidente ocorrido
durante a votação das incompatlbWdades 11&
Constituinte. AGENDa DE RoURr no seu livro
"A ConstitUinte RepubUcana" (vaI. I - páp.
515 e sep.), assim relata o fa.to:

"Votado em 2" dlscUBSlo o adJtlvo J~

Martanno sllbre B incompattbllldade doa prtl

s1dentes e diretores de bancos, compw.nh1as e
emprésaa com favores do GovêmD Federal. O
Sr. Ubaldino do Amaral pronunciou um dis
curso que os Anaia reglstram ter B1do rece
bido com um "movimento geral de grande
atenção" (vol. m, pág. 41):

"O Congresso resolveu ontem, de modo
irretratável, e com o meu voto. Que n10
podem ser senadores nem deputadOl
aquêles que exercerem o cargo de presi
dente ou diretor de companhia. recebendo
favores do Govérno. Essa votaç!o lnetra
IAvel colocou muItos do.!! membroa do
Congresso 1OD1 uma situação esquerda, e
um dêles sou eu. l!: verdade que a C'On8
tituiçAo não está promulgada nem pu
blicada e, portanto, não está em exe~

cuçA.o. Mas, quando se tratA dos mem
broil desta Ca.sa., parece que se pode In
terpreta.r de modo diverso: ficarmos nós,
pelo menos, na dúvida. lIe somos ainda
membr08 do Congresso.

(Vozes..;.... Sem dúvida qUe sim).

Algum dos meus col~as levanun tAo
longe o seu escrupuJo, que, apenas vota
do o artJgo, se retiraram da Casa. <O
Sr. Espirlto Santo: Supunha que se re
ttrassem· da presidência dOll bancos.)
Peço ao Sr. representante Espirlto santo
que respeite mais a dignidade dos seus

16) BubllJho - Con8 ti tulçllo Federal - 18111
(n P1nto l"errelra. op. clt.
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colegas e não entre nas suas lntenções.
Há. urna certa d1ficuldade nesse artigo,
porque, para bem conhecer o seu alcance,
faz-se necessário saber tlUI'lbém a Inten
ção daquêles que votaram.

Por minha parte, declaro que não posso
formar juf2o. SeI que para uns êsse ar
tigo não é mais que um preconceito do
antigo parlamentarismo. Supuseram
muitos membros do CongrellSQ que os
ministérios alnda continuavam a ser 00

m1ssões do Parlamento, que contlnuavam
a ser feitos e desfeitos por êle: estão
iludidos. Pensavam outros que deviam
Incompatlbillzar essas duas funções, por
que assJm entendiam combater a pluto
crneia, o que em têrmos vulgares signi~

flea ódio ao capital. E houve também
quem dissesse Que era urn meio de ar
redar algumas pessoas que prejudicavam
a p:>Utlca do seu .Estado (Oh! oh!>. Se,
com efeito, se pretende declarar guerra
ao capital e se entende qUe os d1retores
de companhias e emprêsas são os plu
tocratas, a razão prevalece desde já.

Se o motivo da dlBposição constitucional
é arredar pessoas que possam ser desa
gra.dáveis a alguns dos colegas, deve
também prevalecer desde já.

Por outros motivos, não...

Declaro que, seja qual rõr a decisão do
Congresso, quer eu esteja compativel,
quer lncompativel, sou eu quem se de
slncompatlblllza. Não é de mim que se
trata, porque deixei de ser presidente de
uma companhia; mas é preciso fazermos
justiça a muitos de nossos colegas que
não têm a liberdade de proceder do mes
mo modo, e isto por motivos muito dignos
de respeito ...

... quando n6s temos uma situação fi~

nanceira dlflcUima é necessário que os
grandes financeiros entrem para o Con
sreaso, porque, uma de duas, ou êles
Uuatrarão as discussões e nos daráo a
melhor solução às questões financeiras,
ou mostrarão a sua incapacidade e não

terão o direito de continuar a acusar o
bacnarelismo por tôdas as desgraças do
pais ...

. .. O que precisamos saber, o Que peço
ê que o Congresso diga se o que se votou
ontem está em vigor desde já. (muitos
não apoiados e apartes), se se refere e
aplica aos atuais membros do Congres
so, porque, nesse caso, colegas meus
(estou aqui representando algUns dêles,
que tiveram 8. gentileza de fazer-me seu
Intérprete) precisam saber, desde já, se
teremos o direito de continuar a votar ou
não ...

O que é que se considera favor? ll: a ga
rantia de juros? l!; o contrato bilateral
em que a companhia dá e recebe ônus?
Fica nula a eleição de um deputado ou
senador convidado para fazer parte de
uma companhia Que já. gozava de con
cessões? ..

Quanto a mim, sei como proceder. Mas
os meus colegas Um necellSidade de ser
t:sclarecldos, a fim de poderem optar ...
"Requeiro que o Congresso declare se o
art. 24 da Constituição se apltcll aos
atuais membros do Congresso."

O Presidente da Constituinte declarou que
a interpretação imediata de um artigo da.
Constituição era um caso nóvo e que recebm
o requerimento. No dia seguinte, o Sr. Ub&1
elino do Amaral pediu urgência para o seu
requerimento ser votado na sessão imediata,
sendo concedida a urgência. (vol. lU, pág.
571. Falou então sóbre o assunto o deputado
Sr. Justinlano 8erpa (vel. UI, pago 70) con
denando o dispositivo do projeto que dei
xava à lei ordinâria a enumeração dos casos
de ineleglbllJdade ou incompatibillda.de elei
toral e mostrando que, para ser lógico, de
\'Cria ter deixado também à lei ordinária os
casos de incompatibilidade parla.mentar ou
do mandato já re<:ebido. Quanto ao requeri·
menta UbaldJno, disse o então deputado
cearense;

"O que pretende o nobre representante
do Paraná com a indicação? se bem



198 REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

pude compreendê-la, S. Ex.· deseja, nada
mais, nada menos, uma lnterpretaçAo do
art. 24 do projeto votado em 2'" d19cussA.o.
Mas, além da 1Inproprledade do melo, a
1déla sugerida por S. Ex." levanta. multas
Questões. Surge, desde logo, a questão de
saber se a InterpretaçA.o é ou nA.o é ne
cessária.

Antes de tudo, nA.o compreendo 1nterpre-
•taçl10 de uma lei Que aInda nio é lei
(apoiados). Tôda interpretaçAo é poste
nor li. le!, sendo da sua natureza tomar
se contemporAnea desta, parte compo~

nente de suas disposições, para produ
zir todos os resultados desde a data da
lei Interpretada, salvo o caso de direitos
adquiridos no dom1nl0 da errOnea inter
pretação.

Aqui, porém, não temos leI; temos uma
votação do Congresso, que pode, por de
liberação posterior, ser nul1!icada, desa
parecendo o art. 24 do corpo de. cons
titUIção.

O art. 24 está visivelmente subordinado
à. disposIção do art. 26. A incompatlbJl1
dade, ai estabelecida, depende necessàrla
mente de uma lei ordinária, que precise
e determlne os favores que imposslbill~

tam para o desempenho do mandat<J le
gislativo. Em outros têrmos: enquanto
uma le1 ordinária não disser precJsamen·
te onde começam e acabam os favores
dispensados pelo Govêmo Federal Elo ban
cos e companhIas e que Importam 1ncom·
patiblJ1dade parlamentar, o preeeioo do
art. 24 nAo pode ter execução (apoJados
e não apelados). Pensar o contrário, fOra
supOr o legislador constituinte eapaz de
um absurdo, hipótese sempre exclufda em
todos os processos de Interpretação. ll:
claro, portanto, que não há necess1dade
de uma interpretação autêntica da lei,
máX1me não estando conclufdo o pro
cesso da sua. formação' (apoiados).

Em todo Cll.SO, desde que temos uma
questão de me11ndre e dlgn1dade pessoal,
formUlarei o seguinte substitutivo: "O

C01t(l1'esso Nacional declar4 que a df3
posição dcJ art. 24 nt.'io 'e entenlle com OI

atuais membros dcl Congresso, C4ben40
à Comtssão de Red4çtJo 1I.armon~r tMcu
as dtsposfç6€11 86lJr6 incompatibil1aade

com o 4rt. 26 dcJ projeto de Con,tttu~o."

Falou, em seguida, o Sr. Serzedello Corre1&,

sustentando que o art. 24 nA.o at1ng1a &08

membros do Parlamento com B88el1to na
Constituinte, sob o ponto de vista dQ saJutaT
principio da não retroatividade dali leia; mas
que havla como que uma mcompatibflldm
moral para êles.

E acrescentou (vol. m, pé€'. 73) :

"InqueslloDàvelrnente, a dJsposlçA.o como
está consignada no artigo, referente 8 fa.
vores que não se diz quais sAo, colocou
toda uma classe, e classe Importante de
cldadAo& que empregam a sua 1l.t1v1dade
em larg88 e reprodutlvas emprbJas, sob o
estigma. de uma condenação moral. Na.
turalmel1te êste art. 24, de a.c6rdo com
o art. 26, só poderá ter vigor, s6 poderá
ter execuçáo quando wna lei ord1nár1a
precisar, clara, determinada e poslt1va
mente, quais são êsses favores que cons
tituem a 1ncompatibllldade para a fun
ção de legislador (apoladtn). Fóra daí,
querer estabelecer essa. generallza.ç1o,
querer dar eDSa latitude à Idéia que êsae
artigo possa compreender, é a condena
çlo da Indústrla,.é a condenaç1o do ca
pital, é a condenaçáo do trabalho, é a
condena9ão da liberdade profl!a1onal
(apoiaào8 e rn10 apofa40s) .

....parece-me que o Congresso deve frI
sar bem a doutrlna, para que saUla o le
gislador orlUnãno, Que foI idéf4 da C~.
tituinte, que e884 dispostç/2o votada ~
poderá ter e:tecuçlio, quando uma lei CT

dináTt~ precfsar a natureza dos lavores
(jtU constituem incompatibilidade."

De acOrdo com aa suas idéias, o Sr. Ber
zedelJo Correia propOs também um substitu
uvo (voI. n, pág. 74):

"Considerando que o art. 26 confere ao
Congresso, em lel ord1D.árla, a determl-
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nação dos Casos de incompaUbllldade
eleitoral;

Considerando mais que o art. 24 esta
belece uma exceção que, para não ser
antinômica ao art. 26 e para não atingir
odíosamente uma classe numerosa de ci
dadãos, precisa, para ter execução, que
uma leI ordinárla determine cJa.ramente
a natureza dOI! favores que comtltuem
motivo de 1ncompatlbilldade;

Considerando que essa disposição náo
pode ter por fim, neste regime de liber
dade e de tolerância, quando o deputa
do e o senador são apenas legisladores,
afastar do selo da representação nacio
nal os diretores e guias das classes ln~

dustrlals, hoje que o ideal é a concor
reneia e a intervenção de tôdas B.'! ati
vidades competentes para a confecção
das leis;

Considerando, finalmente, que a palavra
javore$ não pode ter sentido dllbto e s6
poderá referir-se a cláusulas que trans
formarem os bancos ou emprêsas em
prolongamentos da administração públi
ca, de modo que os diretores sejam, pela
natureza mesma dos favores, por suas de
pendências do Executivo, espécie de fun~

clonárlos públ1cos:

Resolve este Congresso declarar que o
art. 24 86 poderá ter execuçÜ<l ã:epois que
uma lei orã:tnária precisar e determinar
clllramente a natureza 1108 favore8 que
8eráo causa de incompatibilidade."

A discussão tlcou encerrada. O Sr. João de
Siqueira ped1u preferência para o substitu
tivo Serzedello e a preferência foi dada. O
Sr. Virglllo Pessoa requereu votação nomi
nal, que foi negada, sendo o substitutivo Ser

zedello aprovado. O Sr. Barbosa. Lima de
clarou ter votado contra, por jUlgar que se
abria um precedente anârquico, "um artl1fclo
para voltar atrâs a propósito de questõea
vencldllS." A bancada rlo-grandense declaroU
haver votado também contra, por julgar
absurã:o interpretar ãi8p08tç6es constituelo
nats por melo de indicação e antes da Cons-

tituição votada (vai. m, pág. 79). O Sr.
MARTINHO PRAllO JÚNIOR declarou que, caso
presente, teria votado contra, para manter o
voto contra tais Jncompatlbilldades, "a fim
de segregar os representantes do povo de
qualquer dependência do Govêmo, porque a
subserviência e a corrupção poIfUca neste
pais tomam tais proporções que urgem me
didas daquela natureza" (vol. li, pág. 90L
O Sr. Franctsco Veiga fêz declaração de ha
ver votado para. que SÓ a lei ordinária mar
casse as incompatibilidades eleitorais e par
lamentares (ou do mandato), "não só por
lhe parecer injusta a incompatibilidade dcs
presidentes e diretores de bancos e compa
nhias, como por julgar a matéria Imprópria
da Constituição" (voI. ur, pág. 63) .

Há ainda, na Constituição, no art. 79,
uma disposição que diz: "O cidadão inve8tido
em funções de qualquer dos três podêres fe·
ã:erais não poderá exercer as ã:e outro". Apll
ca~se ao Poder LegislatIvo, para mostrar que
os deputados e senadores não podem exercer,
funções do Executivo ou do Judiciário. ~

uma incompatibllldade de exerclclo, e não
eleitoral. ~ a reprodução, menos a palavra
"jederai8", do art. '16 do projete enviado à
COILStltulnte. A comissão dos "vinte e um"
emendou êsse art. 76, d1J':endo: "O cidadão
investido das funções de qualquer dos três
podêres constitucionais não poderá acumUlar
o exercício de outro." A Constituinte prderiu
a. redação primitiva, embora houvesse, em 1..
discussão, aceitado uma emenda do Sr. Cha

gas Lobato, nestes têrmos: "O cidadão inves
tido em função de qualquer dos três podêres
não poderá ser nomeado nem eleito para as
de outro" (vaI. rr, pá.gs. 331 e 4.15). Ficaram
prejudicados o art. 76 do projet{l e o substi~

tutivo da. comissão. Na 2" discussão, porém,
a bancada paUllsta apresentou uma nova re
dação: "O cidadãv investido em funções de
qualquer dos três podêres federais não po
derá exercer as de outro", Foi a que preva
leceu: e, como se vê, com a mesma. redação
do projeto, acrescentada, apenas, a palavra
"jeã:erais" depois de "podêres". Outras emen
das foram apresentadas, mas tôdas rejeitadas
<vaI. IH, pág. 116) .

Para termInar, o confronto definitivo:
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REDAÇAO PARA 2f' CON8TITUIÇAO

em flUlÇões de qualquer tlo8

três podêres Jedbai8 não
poderá exercer as de outro.

Art. 24 - Os membros do Art. 2J - Desde que tenham Art. 23 - Nenhum membru
Congresso nio podem rece- sido eleltos, 03 membl'08 do do Congresso, desde que te
ber do Poder Executivo, em- Congresso não podem cele- nha 81do eleito, poderá cele
prêgo ou com.1llsão remune- brar contrat03 com o Po- brar contratos com o Poder
rados, exceto se forem mis- der Executivo, nem dêle re- Executivo nem dêle receber
slletl <lfplomátlcas, comissões ceber empregos ou com1sBões comissões ou empregoct re
militares ou cargos de acesso remuneradas, sa.lvo mlss6es munerados.
ou promoçáo legal. diplomáticas, comlss6es mi- f 1.0 _ Excetuam-se desta

UtlLres ou CargQl3 de a.cesao proiblçAo;
ou prornoçA.o legal. 1.D - as mlss6es dlplomâ-

tlcas;
2." - as com.l.ssOes ou co

mandos mJlltarea;
3.D - os cargos de acesso

e as promoções le
gais.

• ParágraJo ünico - O ms.nda- Art. 25 - O mandato leria1&-
ParálJraJo unfco - Durante o to legJ.slatlvo é Incompa.

tfvel com o exerdc10 de t1vo ti tncompattvel com o
exerclclo leglslaUvo cessa. o qualquer outra função du- exerclc10 de qualquer outra
de outra qualquer flUlÇão. ,.ante as Ses8ÓeS. função durante as Be886ea.

Art. 24 - O deputado ou Be- Art. 23, f 2.° - N e n h um
. na.dor não po11e ser nomea.· deputado ou senador, porém,

do para cargo diplomático poderá aceitar nomeaçAo
ou comando militar sem 11· para mlsáões, cotn1:Jsõe5, éó
cença da respectiva CAmar&, mandos, de que tratam 08
nem ser presidente ou fazer o.os 1 e 2 do paré8'rato an
parte de diretoria. de bancos, tecedente, sem Ucença da
compa.nh1a.s ou empr&as que respectiva CAmara, quando
gozem de favores do Oovêr- d4 aceitaÇfÚJ re.wltar prftl4-
no Federal. çtio do exerciclQ d48 Junções

legislativtU, salvo nos caso$
de guerra ou nClIluele$ em
Que a honra e a fntegrfdQde
da UnUfu se acharem empe
nhadas.

Art. 24 - O deputado ou se
nador não pode também ser
pnsldente, ou fazer parte de
diretoria de bancos. com
panb1.as ou emprêsM que
gozem dos tavores do Oovêr
no Federal deJtnVUM em lri.

Pa.rágrafo lÍnlco - A. mobaer
tlt1ncia dos preceItos c011tldo4
neste artigo e no antce~

te im'DOrta perda do man
d4to.

Art. 16 - O cidadão investido Art. 18 - O C3dadAo investi. Art. 19 - O cidadão 1nv~t1do
do das funçoell de quaIque('

em funções de qualquer dos dos três podê.res não pode-
três podêres nlo poderá rá ser nomeado nem elelt()
exercer as de outro. para a.s de outro.
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Os trechos grtfados revelam as modifica
ç6es feitas nos turnos do debate constitucio
nal, sendo para notar, prlncipalmente, a alte
ração constante do art. 24 da Constituição,
que é, claramente, resultado do debate pro
vocado pelo Sr. Ubaldino do Amaral e da
votação da proposta do Sr. Serzedello Cor·
r?la, a respeito da incompatibilldacle dos
presidentes e dtretores dos bancos. As pala
vras flnais do art. 24 - definidas em
ki não têm outra origem.

O art. 79 da Constituição, I!.Ijtabelecendo
que O cidadão investido das funções de qual
quer dos Três PO<fêres, n§.o poderá. exercer as
de outro, limItou s. incompatibilldade ao
e:urcfc/o, porque o que estava aprovado em
1.8 discussão em que - não podia ser eleito
Dl./, nomeado para a3' de outro. A Constituin
te, porém, refletindo, substitutu a tncompa
tlbilidade absoluta pela de exercfdo, acei
tando emendR dos paulistas.

DIREITO DE OPÇAO - E, desde que, em
regra, a incompatiblImade é de exerclcio, o
c1dadão investido das funções de um poder,
uma vez nomeado para as de outro, tem o
d1relto de optar por um dêles. Por outro lado,
como tõdas as constituições pr01bem que um
mesmo deputado represente duas ou lDaU;
clrcunscrlções, o cidadão eleito pcr dois dis
tritos eleitorais deve optar por um dêles. O
mesmo deve fazer quem fõr, simultàneamen
te, ele1to Deputado e Senador ou quem já
fOr de uma câmara e receoor mandato para
a. outra. O fUnclonárto de Q.ualQ.uer dos três
podêres, eleito deputado ou !Senador, não é
obrigado a optar, pois que a Incompatlbm
dade é de exercfcto e, terminado o manda
to eletivo, volta ao seu emprêgo, que tam
bém pode exercer nas férias parlamentares.

Em 1915, o Sr. lrlneu Machado foI eleito
s1mUltê.neamente pelo 19 distrito do Distrito
Federal e pelo 3'> distrito de Minas Gerais.
E, como S. Ex~, que não comparecia à Câ
mara, passou algum tempo sem fazer a
opção. o fato despertou a. curiosidade de
alguns legisladores e jornalistas. O Sr.
Dunshee de Abranches, deputado maranhen
se, forneceu entâo ao jornal A Noite uma
série de casos de opção no parlamento do
Império:

''Em 1823, Martim Francisco foi eleito
para 8. Constituinte do Império pelas
provfnclas do Rio de Janeiro e de S.
PaUlo tendo optado pela do Rio de Ja
neiro, onde substituiu o deputado efeti
vo Silva OoUlã.o, que não tomou assento.
Em 1826, o padre JRnuárlo da Cunha
Barbosa, sendo eleito por M1nas e pela
provincia do Rio de Janeiro, optou por
esta üItima, por onde tomou assento,
sendo Bubstttuido na cadeira de MInas

por J. J. da Silva GuImarães, seu su
plente.

Em 1624, o. marquês de Monte Alegre foi
eleito deputado geral pelas provincias
da Bahf& e de S. Paulo, tendo optado
pela da Bahia e sendo substltuido pelo
seu suplente por S. Paulo, na represen
taçáo dessa prov1ncia, o padre J. C. de
Oliveira Salgado.

Na legislatura de 183{) a 1833, o cÓnego
Antônio Fernandes da Silveira foI elei
to deputado geral por Piam e por Ser
gipe. O cônego Fernandes optou por
Sergipe.

Nessa mesma leg1slatura houve ainda
maiS dois casos de bielelção de um can
didato à AB8embléia-Gerai: o Brigadei
ro R. R. da Cunha Mattos, eleito slmuI
tâneamente por MInas e Golãs, tendo
optado por Goiás; e o padre José Marti
niano de Alencar foI eleito, também, por
Ceará. e por Minas, optando pelo Ceará.
Na legislatura de 1834 a 1837, foI Antô
nio Pinto Chicnorro da Gama, eleito si
multãneamente pelas provfncias de Ala
goas e de Minas, tendo, porém, preferido
a representação de Alagoas.

O marquês de Paraná, Honório Hermeto
Carneiro Lelío, foi eleito pelas provin
cias do Rio de Janeiro e Minas Gerais,
na leg:íslatura de 1838 a 1841. O mar
quês de Paraná deu preferência à depu
taçào mineira, pela Qual optou.

Em 1850, na constituição da legislatura
de 50 a 52, HercUlano Ferreira Penna foi
eleito deputado por duas provmcias:
Maranhão e Minas. Herculano Penna re
presentou então a provincla de Minas.
Na legislatura de 1857 a 1800, o barão de
Maroim fo.l eleito, simultâneamente. pe
los 1~ e 29 distritos eleitorais da pro
vfncia de Sergipe, optando pela cadeira
do 19 distrIto.

Theophilo Otton! foi eleito, em 1861,
para a legislatura de 61 s. 64, pelo 19
distrito eleitoral da provfncla do R10 de
Janeiro e pelo 29 da provincia de MInas
Gerais. TheophUo Ot.tont escolheu a ca
deira de Minas para tomar assento no
Parlamento.

Na legislatura de 1869 a 1612, Joaquim
Delfino Ribeiro da Luz 101 eleito Depu~

tado à Assembléia-Geral pelos 39 e 5~

distritos eleitorais da SUB. provincia, MI
nas Gerais, onde então era chefe do
partido conservador. O conselheiro RI·
beiro da Luz optou pela representação
do 5.° dtstrito."
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Outro Deputado, o Sr. Costa Rego, apre
sentou lndlcaçl.o para que a. Comlss1o de
ConsUtu1çA.o dissesse B respeito da situação
parlamentar do SI', Irineu Machado, eleito
por dois &tados e já l'ecoDhecído como
Deputado por ambos ésses Estados, tendo
mesmo prestado compromisso, sem declarar
qual a cadelra preferida, ou sem optar por
qualquer delas, Na comisalo, o Sr. Fel18bello
Freire foi o Relator. Tendo de opinar sÔbre a
questão de fato, declarou, no parecer, que o
incidente permanecia de pé, por tratar-se de
um caso tuJ!enclalmente político, porquanto
n9. lei havia remédio para 1sso: o Decreto de
26 de março de 1824, que regulou a. eleição da
primeira legIslatura ordtnárla do Parlamen
to brasileiro, d1z1a, no § 69 do eap. 9, o se
gu1nte: - QuandO qualquer Deputado jór
1Wmeado por dUII$ ou mafs provfncfas con
1untamente, prejerirá a da SU(l. naturalidade
e, na jalta desta. a da residência, e, na falta
de ambas, prevaleC.'<:7'á aquela em que tiver
mau votos o colégio que o elegett.. Esta dls~

posição legal foi repetida na Lei de 1846 e ti
vera mesmo aplicação em 1834, quando An
tónlo Pinto Chlchorro da Gama. foi eleito por
Minas e Alagoas. A Comlssão de Pooêres não
deixou que êle optasse e cumpriu a lei: não
tendo o eleito residência em qualquer das
duas provfnc1a.s e não sendo delBS filho, a
Comissâo declarou-o Deputado por Mlnas,
por motivo de maior núInero de votoa e de
clarou vaga a cadeira de AlagoBS. O fato
repeUu-se em 1849, quando o Sr. Herculano
Ferreira Pem::r.1l. fel eleito por Minas e pelo
Mo.ranhli.o. Sendo filho de Minas, a Comls
são o reconheceu Deputado por UiDas, sem
permitir a opção.

Sel<undo, ainda. o parecer do Sr. Fel1sbeJ1o
P\'eire, só a Lei n9 842, de 19 de setembro
de 1855, estabeleceu o direito de opção, mas
110m três dias de prazo, contado do dia do
último reconhec1mento. Não ha.vendo opção,
aplicava-se a Lei de 1846.

F'1nalmente, em 1881 a lei manteve o di
reito de opção cria.ào em 1855 e nos mes
mos têrmos. O Sr. FellsbelIo Freire terrnlna
va. opinando que o ar. Irineu Machado MO
podia. deixar de optar e Que continuava em
v.Igor a. lei do Império reguladora dêsse di
reito.

O consUtuclonallsta francês A. BAIID afir
ma que várias ConstitUições, para a hipótesl',
de um candidato ser eleito por vários colé
gios, t011Ulm obrigatória a opç4o imediata
sum aucun ãela.i. As nossas lels, no Império,
davam, como mostrou o Sr. Fellsbello Frei
re, o praoo de tr& dJas. Em França, o art. 19
da. Lei de 17 de julho de 1869 proibiu que o
cldadão jósse canctidato em ma!.s (ie uma
circumeriçáo e exigiu, para isso, que só pu-

desse ser candidato quem fIzesse decla.raçA.o
assinada nesse sentido,~ indicação da clr
cunscrlçio eleitoral, até cinco d1a.s antes do
pleIto. A lei francesa adotou o prlDciplo con
trário ao da penniaSlo de candidaturaa múl
tiplas; mM tem sido permitido que quem
já. é Deputado por uma c1r<:UrulcrlçAo poasa
apresentar-se candidato por outra.. contando
C'ue renuncie à cadeira que ooupa.va., 10«0
depois de reconhecido como eleito para a
outra. Pela leI francesa de 1852, o prazo para
a opção era de dez d1as, e, em falta. dI!'
opção, B sarte decidia.

ACEITAÇAO DE EMPREGO ESTADUAL
- A Constituição proibiu a aceJtaçia e o
"l,;erclcio de empregos remunerados (art. 23),
Mas, evidentemente, Quando ela diz Que o
Deputado ou senador nia pode receber do
Executivo empregos remunerados, retere-se
ao Exe<:utJvo Federal. Entretanto, em 1916,
o governador de Mato Grosso, Sr. Caetano
de Albuquerque, enviou à CAmar& Federal
document.08 que provavam haver o Depu~

tado federal, Sr. Alfredo Mavignler, aceitado
e exercJdo o emprêgo estadual de delegado
flsCal no norte daQue1e. Estado. A comlaslo
de Constituição e Justiça da. CAmara, sendo
Relator o Sr. Maximlano de FIgueiredo, fêz
ver exatamente que a. constituIção se rer,,
na a cargos federal$, e acrescentou (ín Pa~

tecer n." 26, de 1916, aprovado pela. C!m&ra
dos Deputados):

"Para se chegar a essa. conclu.são basta
acentuar que, com essa. proibtçf.o, <luis
o 1~1slador constltu1nte premunir 0&
membros do Congresso contra a to
nuêncla do Poder Executivo Fedenl, Que
poder1a. ser exercltada, não só para ar~

redá~los das funções legislativas, como
pa.Ya. obter, durante elas, delJberaçOes
condescendentes; e, certo, eBl!8. prev.ldên
ela, mspinl.da. por uma preooupaçAo su
perior e prudente, não precJsar1a. ter a1do
tomada contra o Poder Executivo dos Es
tados sem interêase direto nas reaolu
ç(les do Congresso Nacional, contrapos
to ao da próprio representante.

Mais clara. aluda é a soIUÇio afirmativa
!Undada no art. 25 da. ConsUtuiçl.o.

O que ~e artjgo estabelece é a tocom
patlbilldade do manda.to leg1Blativo com
o exerclclo de qualquer outm função
"durante 88 se&lÕeS", ou, em outroB têr~

mos, o Que êle proJbe é a "simUltaneida
de" do exerciclo da funç.lo leglsIat1vl:\
com qualquer outra, segundo a expres
são empregada na. Constituição Suíça
(art. 77).

Ora, o Deputado Alfredo Ma~
aceitou o aludido cargo e o exerceu du-
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rante o pequeno periodo de tempo que
vai de 22 Q 31 de janeiro, isto é, durante
o recesso da seSBã.o legislativa dêste ano.
Logo, não perdeu êle o mandato, nem,
semelliantemente, pode ser considerado
como renunciante.

Casos IdênUC(lS, que estão no conheci.
mento pleno da. Câmara e n1í.o precisam
ser enumerados, ocorrem cOIl8tantemen
te no Parlamento, e ainda se não aven
turou argUl.ção alguma, pelo menos, em
forma regimental. no sentido de perder
o Deputado federal o mandato, ou ser
havido como renunciante, pelo fato de
aceitar qualquer emprêgo ou comissão
do Govêmo do Estado que represente, ou
de exercer. fora do penado das sessões
anuais da Cêmara, as funções de em
pregos estaduais ou mesmo federais em
que tenha sido provido antes da investi
dura.

O que é vedado, na reaUdade, é a "simul
taneidade" do exercIclo da. função legis
lativa com qualquer outra, reconhecen
do~~e a prevalêncIa dela :sôbre tôdas pela
relevância de sua sJgn1tlcação polltlca.

Por êsses breves fundamentos, a Comis
são de Constituição e Justiça propõe
que sejam arquivados os of1clos e do
cwnentos do presidente do Estado de
Mato Grosso, ora submetIdos M seu es
tudo.

Sala das Cornlssóes. setembro de 1916. 
Cunha Machadc, PresIdente - Maxt
miano de Figueiredo, Relator - Gomcr
cindo Ribas - Arn.olpho Azevedo 
Gonçalves Mata - José Gonçalves 
Mello Franco - Prudente de Moraes 
Pedro Moacyr, pela conclusão, protes
tando discutir no plenário os fundamen
tos do po.recer do Uustrado Relator."

A Comtituição de 1934 tn:s1ste na matéria..
Assim dispunha o art. 33:

"Art. 33 - Nenhum Deputado, desde a
expedição do diploma. poderá:

1) celebrar contrato com a adm1n1stra
ção pública federal, estadual e munici
pal;

2) aceitar ou exercer cargo, oom1sllio
ou emprêgo públicos remunerados, salvos
as exceções previstas neste a.rt1go e no
art. 62.

~ 1.° - Desde que seja empossado, ne
nhum Deputado poderá:
1) ser diretor, proprietário ou sócio de
emprêsa beneficiada. com. privilégio, isen
ção ou favor, em virtude de contrato com
a administração publica:

2) ocupar cargo público, de que seja
dem!ss[vel ad nutum;

3) acumular um mandato com outro de
caráter legislativo, federal, estadual ou
municipal;

4) patrocinar caWlall contra a Untão, os
Estados ou Municípios.

§ 2.° - ll: permItido ao Deputado, me
diante licença prévla da. Cêmara., desem
penhar missão diplomática, não preva
lecendo, neste caso, o diJ>posto no art. 34.
~ 3.° - Durante as sessões da Câmara, o
Deputado, funcionário civil ou militar,
contará, por duas legislaturas no rnáxl
mo, tempo para promoção, aposentado
ria. ou reforma, e SÓ receberá dos cofres
públicos ajuda de custo e subsidio, sem
outro qualquer provento do J)Õ6to ou
cargo que ocupe, podendo, na vlgêucia. do
mandato, ser promovido, unicamente por
antigüidade, sah'o os casos do art. 32,
§ 2.°

§ 4.° - No JntervaJo das sessões, o Depu
tado poderá. reassumir as suas funções
civis, cabendo-lhe então as VlLIltagens
correspondentes à sua condição, obser
vando-se, quanto ao militar o disposto no
art. 164, parágrafo único.

§ 5.° - A infração dêste artigo e seu §
1.0 impc:lrta a perda do mandato, decre.
tada pelo Tribunal Superior de Justiça
Eleitoral, mediante provocação do Pre
sidente da Ctlmara dos Deputados, de
Deputados ou de eleitor, garantindo-se
plena defesa ao Interessado."

POliTES DE MlRt\NDA (8) esclarece Que "o art.
33,2), fala de aceitar e exercer, e não de
ocu.par, como o art. 33, § 1.°, 2). o que não
tem o cargo, comissão ou emprêgo, remune
ra.dos, não pode, expedido o diploma, VÚ' a
tê~lo. Pode, a contrario aenBU, aceItar o car
go gratuIto. O que já tem, ao ser expedido
o diploma, não maJs poderá exercê-lo:
ocupa-o, porém não no exerce. O § 2.e é
exceção ao art. 33,2), P parte ("aceitar").
Mas M principio do art. 33,2),2.- parte, tam
bém hL\ exceção: a do ~ 4.°. que permIte o
exercJcio no intervalo das sessões. Tudo Isso
quanto aos cargos de que nA.o podem ser
demitidos a nuto.

se admissivel, a arbítrio de algum Poder, ()
empregado, o caso é regido pelo art. 33, I 1.0,
2). que lhe veda ocupo.r o cargo em tais con
dições.

Os §§ 2.° e 4.° não contêm exceção ao art.
33, 1.°, 2) ". Discorre, ainda, o jW1sta acima

(8) Ponte" de MtMindll. - Comentárlo5 • Oonll
titulçlo - Tomo I - 1936
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cltado sObre a expressão "favor", no § 1.°, 1),
a, a.sslnalando que ela deve ser entendida
em sentido assaz largo. "Subvenção é fa
vor. GarantIa de juros é favor. O emprés
timo pela UnlM é favor; porque constltuJ
ato estranho às funções públicas e, f1rmado,
de-ordinárto, em crédito, a emprêsa havla
de obtê-lo nos lugares próprios, como o Ban
co, a casa bancária, o particular capitalista.
F9.vor não é Só a I1beraUdade; é o que se
faz fi. um sem se ser obrigado a fazer a to
dos. O senador Rui Barbosa tentou susten
tar tese diferente (os empréstimos pelo Esta
do nAo seriam favores às emprésa.s) , mas
sem razão (Jornal do ComércÚJ 24 de julho
de 1918). Para que os empréstimos em tais
clrcunst4.ncias não fOssem favoráveis, mister
serIa que outras emprésas, e nAo só uma ou
algUmas, sem favor, o pudessem obter."

A Carta outorgada de 1937 é menos expll
cita, na matérJa do que as anteriores. senão
vejamos:

"Art. 44 - Aos membr06 do Parlamento
NacIonal é vedado:

a) celebrllJ' contrato com a administração
pública federal, estadual ou municipal;

b) aceitar ou exercer cargo, comisl3io ou
emprégo público remunerado, salvo mls·
são diplomática de caráter extraordtná
rio:

c) exercer qualquer lugar de administra
ção ou consulta ou ser proprietário ou
s6clo de emprêsa conCeBlllonárla de ser
viços públiCOS, ou ele sociedade, empl'êsa
ou companhia. que goze de favores, privi
légIos, isenções, ga1'1l.nUas de rendimento
ou subsidias do poder pÚblico;
dJ OCUplU' cargo público de que seja de
m1ss1vel aà nutum,'

e) patrocinar causas contra a União, os
Estados ou Munlclpl08.
Parágrafo únteo - No intervalo das ses
sões, o membro do Parlamento poderá
reassumir o cargo público de que fOr ti
tUlar."

Nenhum efeIto sério, entretanto, teve esta
ConstituIção para fi. caracterização do regi·
me, pósto que nunca foi cwnprida.

O Instituto das Incompatibilidades sob a
intluéncla das novas idéias de liberdade que
1nspiraI1Ll1l a Constituição de 1946, encontra
se dlscipllnado de moelo seguro nesta carta.

"Art. 48 - Os deputados e senadores n~
poderão:

1 - desde a expedição do diploma:
aJ celebrar contrato com pessoa juridlca
de dJrelto público, entidade autárquica

ou sociedade de economla mista, salvo
quando o contrato obedecer a normas
uniformes;

b) aceItar nem exercer comissão ou em~

prégo remunerado de petlIlO& jurJdlca de
direito publico, entidade &utârquicll" so
ciedade de economIa mista ou emprêaa
concessionária de serviço público;

li - desde a posse:

a) ser proprIetário ou d1retor de emprê
sa que goze de favor decorrente de con
trato com pessoa Jurfdlca Ile direito pú
blico, ou nela exercer função remune
rada;

b) ocupar cargo público do qual possa
ser llemItIdo ad nutum;
c) exeraer outro mandato leglalatlvo, seja
federal, estadual ou municipal;

d) patrocinar cause contra peasoa Jtu1
d1ca de dIreito público.

I 1.0 - A infração do dlapoato neate ar
tigo, ou a falta, sem licença, às lICMÕe8,
por mau: de seis meses COlJlleeutlV08, lm
porta perda do mandato, declarada pela
CAmara a que pertença o Deputado ou
senador, mediante provocaçAo de qUal~

quer doa: seus membros ou representação
documentada de parUdo pollUco ou do
Procurador-Geral da Repübllco.
I Z.o - Perderá, Igualmente, o mandato
o Deputado ou senador, cujo procedI
mento seja reputado, pelo voto de dois
terços dos membros de sua cé.mara, ln
compatlvel com o decÔro parlamentar.

Art. 197 - As fncompatibllldadea decla·
fadas no art. 4a estendem.-se, no que tOr
aplicável, ao PreBJ.dente e ao Vlce~Pre81

dente da Repüblica, aos MJn1BtrolI de
Estado e aos membros do Poder Judic1"
rio."

A 1ncompa.tibllldade, no entanto, atlnna
F. A. (l()m:s' Nrro (\I) "diz respeito nio à.
atividade secundária ou particUlar, mM ao
cargo público, partindo do mais importan
te. NJsJm, q\lem fÔr Deputado ou senador
e celebrar contrato com pe8SOa jUl'ldlca de
direito público, nas condlçlles e:rpressaa no
dispositivo tra.nscrl:to, não sacrifica. o con
trato, mas 0- cargo leglsla.t1vo, medlante a
perda do mandato declarada pela CAmara
a que pertença, conforme prevIsto no § 1.0 do
mesmo dispositivo. Da mesma. forma, quem
patrocinar causa contra. pesaoa Jurídica de
dtreito públloo, náo dará lugar à sanção

(9) F.A. Gome8 - "R~pertórJo Enclalo~lco
do DIreIto l3nall&Jro - Vol. 26
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de natureza dIversa, a não ser que prevista
também em lei especial, mas apenas à. perda
do mandato, pois a 1ncompatlbllidade sO
mente se refere ao exereicio da função pú
blica.

De tôdas as hipóteses previstas no art.
48 citado, tecn1c8Olente apenas o da letra c
do inciso II e referente ao exerciclo de outro
mandato legislativo não se apl1ca ao PresI
dente, ao Vice-presidente, aos Ministros de
Estado e aos membros do Poder Judiciá
rio. Pois, falando em outro mandato legisht.~

tiro, apenas pode referJNle a quem já exer
ça algum mandato Jeglslatlvo. Mas na prá
tica tambem a letra b do mesmo Inciso não
se apllca ou não terá oportunidade de ser
apUcada, pelo menos ao Presidente da Repú~

bllca, pois não há. de ser coisa que se deva
esperar que um Prooldente da RepúbUca \.á,
exercer, durante as s1188 funções de presi
dente, cargo público do qual poSlSa ser demi
tido ad. nutum. A apllcaç§.o correta, no en
tanto, de cada preceito depende, como sem
pre, do exame de cada caso concreto".

Quanto a proibição desde a posse do Depu
tado ou Senador patroclonar causa contra
pessoa jurid1ca de direito público convém
distinguir, diz PJNTO P'Eftm:11IA (10), como têz
acertadamente o Supremo TrIbunal 1"ederaI
no Recurso Extraorolnário n.o 35.199, de Per
nambuco, no tocante às Câmaras Legislati
vas, que "a proibição, Imposte. a seus mem
bros, quanto ao patroclnio de causa contra
pessoa jurídica de direito público, diz res
peito ao tato de patrocinar, como advogado,
causa de outrem e não ao de pleitear alguem
com seu próprio direito por Intermédio do
advogado que, para êS6e fim, coDstituiu".
Dentro dêsse critério é que o Supremo Trlbu
nal Pederal no acórdão precitado, de 8 de
agOsto de 1957, de que fol Relator o Ministro
Luiz Gallotti, concedeu mandado de Eegu
rança a Vereador do Munlclpio pemambuca·
no do Cabo, que teve o seu mandato Uegal~

mente cassado.

Vale assinalar aqUi que em 8 de julho de
1961, as Mesas da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal promulgam, nos tênnoa
do art. 217, § 4.°, da ConstituiçA.o Federal
a Emenda n." 3, ao texto constJtuclonal, que
estabelece no seu art. 4.°:

A nossa atual ConstituIção assim di5põe:

"Art. 3'6 - Os Deputados e Senadons
não poderão:
I - desde a expedição do diploma:
a) flrmar ou manter contrato com pes
soa de direito públtco. autarQuta, em
presa pública, sociedade de economia
mista. ou emprêsa conceaslonãxla de
serviço públ1co, salvo quando o contra
to obedecer a clAusulas uniformes;
b) aceitar ou exercer cargo, função ou
emprégo remunerado nas entidades re
feridas na letra. anterior;
II - desde a posse:

a) ser proprietários ou diretores de em
pr~S& Que goze de favor decorrente de
contrato com pessoa jurldlca de direito
públlco ou nela exercer função remu
nerada;

b) ocupar cargo, função ou emprêgo, de
Que seja demisslvel ad nutum, nas enti
dades reCendas na alínea a do nl' I;
c) exercer outro cargo eletIvo, seja fe~

dera!, estadual ou municl.pa1;

a) patrocinar causa em que seja. inte~

~da qualquer das entidades a que se
retere a alinea a do n9 l."

PoNTES DE MnlANDA (11) comentando o ar
tigo 36, a esclarece tIue "o leglslador consti
tuinte não prestou atenção a Que há enti·
dades pessoas de direito púbUco que não são
estatais, nt".nl autárquicas. As entidades es
tatais são pessoas de direito público; as au
tal'Q.UIa8, também. Mas há pessoas de direi
to público que não são entidades estatais,
nem autárquicas". ConclUí Que as Constl
tuiç0e8 de 1934 e de 1937 eram mais preci
sas.

O art. 36, I, a estabelece porém uma. res~

salva: "salvo quando o contrato obedecer a
cláusulas unifonnes". O que é realmente
contrato COIll cláusulas uniformes?

Ro1lD.TO BARCJ:U.OS DE M"GALRbs (12) en
sina que "Contrato que obedeça a nonnas
uniformes é aquéle que é reallzado de uma
só :forme., que não apresenta variedade, que
po8SU1 a caraeterlstlca da Igualdade. O l.n~

tll1to da ressalva em causa, foi permitir que
o Deputado e o senador reaUzassetn con
tratos com pessoas juridícas de direito pú
bl1co. entidades autárquicas ou sooiedades
de economia mista, da mesma forma por-

"Art. 4.° - l!.: permitido, ainda, ao Depu·
tado ou Senador, com previ(/, licença. de
sua CAmara, exercer o cargo de Prefeito
do Di'ltrito Federal"

(lO)

(11 )

112)

Pinto Ferre!ra. op. clt.
Ponte6 de Mlranda - "ComeDtt.rlos à
COllGtltulçQo àe 1967" - pf<g. 35
Roberto Barcclloa MBgalhles - "A CODe
tltulçlo Federal de 1967" - Comenta.da 
Vai. I - arts. I B 100.
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que o fazem toáos que contratam com aqtU!~

la! tn&«tu~. lmJ. iguaüfade de condições
ae qu.alqu.eT pessoa Que a eIa3 se dirija".

1'HEKfSTOcLES BRAND.\O CAV.u.CAN:rI (la) co

menta: "a proibição, isto é, a. de celebrar
contrato com peaso& jutidlc& de direito pÚ~

bUco, entidade autárQulea ou de economia
m1sta. .llOfre uma e1Ceção que pode ilidir,
a!tnal, a própr1a !lnalJdade do preceito ~
lI1l& mator moralidade. Retere-se à execuçao
daQ.ueles contratos que oDedecem a. "no:rmas
uniformes". A verdade, entretanto, é que a.
vedação não deve estar nas cláusulas do
contrato, em qualquer privUég10 ou vanta~

gens espec1a.1s porventura conced1da.s, mas
na própria. obtençill do contrato, ao prIvllé~

glo contido na próprIa qualidade de repre~

.sentllnte do povo. Lamentável li. exceção
que nAo se ampara em qualquer a.nteceden~

te constitucional (art. 33 da. Constituição
de 1934). Pretendeu-se certamente exd\tlr os
Caso& em que não se possa. atribulr 1n!luên-

cla direta em beaeCtcia de detennmada em
prêsa. Quem, porém, será o Juiz dessa par
t1cula.r1dade? Não parece que se Justl!lque a
lnovaç!o qUe vem, de alguma fornt&, Ilidtr a
t1nalidade da medida restritiva".

A Emenda Constitucional n9 I, de 1969,
assim d1spãe sObre as lncompattbUidades:

"Art. 34 - Os Deputados e senadores
nl.o poderão:

I - desde e. expedição do diploma:

a} firmar ou manter contrato com pes
80& de dIreito púbUco, autarqula, em
pr&a pUbllca, soc.1edade de economia
mista ou emprêsa concessloniria. de ser
viço público, salvo Q,UIl.Ildo o contrato
obe<fecer a cláusUlas unIformes;

b} aceitar ou exercer cargo, funçã.o ou
emprégo remunerado nas entidades
coostantea da alinea anterior;

Il - de8de a posse:

a} ser proprietários ou dIretores de E"m
préBa que goze de favor deoorrente de
contrato com pessoa. jurldtca de direIto
públlco, ou nela. exercer !unção remu
nerada;

b} ocupar cargo, função ou empr6go, de
que sejam' dem1sslve18 a4 nutum, nas
entidades referIdas na. allnea 4 do item
I;

c} exercer outro cargo eletivo federal,
estadual ou Inuniclpal; e
d} patrocinar causa. em que se'a inte
rellll&da qualquer das entldade.s a que
se retere a alínea a do Item I;

Arl. 35 - Perderá o mandato o Depu
tado ou senador:

I - que Infringir qualquer das proib1
ções ootabelecldas no arUgo anterIor;

11 - cUjo procedImento fOr declarado
1ncompetivel com o decOro parlamentar
ou atentaMrJo daB tnatltu1ções~:
111 - que deixar de comparecer. em
cada. sessão leglBlatlva anual, l\ têrça
pa.rte das sessões ordInárias da CAtJ1&
ta a que pertemer, salvo doença com
provada, licença ou mlasão autor!ul4a
pela. respecttva Caaa;

IV - que perder ou tiver SUSpeDB08 08
direItos polttlcos; ou

V - que praticar atoa de 1n!ldelldade
partidárJa, segundo o prevJBto' »D pará
grato único do art. 152.

~ 19 - Além de outros CMDS defln1dos
no Regimento Interno, eona!derar-Be-l'l
incompat1vel com o deroro parlamentar
o abuso da8 prerrogat1va.s assegt1l'8.(I.a
ao COngtesslsta ou a percepçAo, no exer
cício do mandato, de vantagens lllclta.s
ou imorais.

§ ~ - Nas casos dos 1tens I e lI, a
peróa do mandato será declarada pela
CAmara dos Deputados ou pelo Becado
Federal, medlante provocaç60 de Qual
quer de seus membl'08. da respeet1va
Mesa OU de pa.rt1ào poJJtico.

§ 39 - No caso da item m, a perda
do mandato poderá ocorrer por provo
e&çâo de qualquer dos membros da CA
mara, de parttao poliUco ou do primelro
suplente do partido, e será. dec1Uad&
pelll. Mes da CtUnatll. a que pertencer
o ~presentante, aasegurada plenA de
tesa e podendo a decisAo ser objeto de
aPreciação judicial.

§ 490 - Se ocorrerem 06 C3808 doa IteM
IV e V, a perda serã. automática ~ de
clarada pela. respectiva Me8ll..

Art. 36 - Não perderá o mandato o
Deputado ou Senador Investido na 1un
çAo de Mlnlstro de Estado (18-A>.

I 190 - Dar-se-á a convocaçAo de lIU
plente apenas no caso de "alJa em vI!'
tude de morte, renÜDc.Ia Oll .Inve!t:Jdura
na. funçã.o de Ministro de Estado. NAo

(13) Them1Bto~lell Brandl.o cavalcante - "A
Con&tl tulçl.o Federal Comentada. vol. II
- 1948, pé./l:. 0&8.

(l3~A) vlae "Col1&t1tulçao tio 1967" - m. 38
;, Çclletttulçlo de l~ - art. 51. alte
rado pela Emenda COD.8tltuclonal n.o 3/61
(art. 4.°) e pelo Ato Illlltltuc1on41 n.o
31lRl (ut. 4.0 I 2,°).



JULHO A SETEMBR.O - 1969 207

havendo suplente, só será. feita. a elei
ção do substituto em caso de vaga, se
faltarem mais de qUinze meses para o
término do mandato.

§ 2P - Com lIcença de sua Câmara, po
derá. o Deputado ou Senador desempe
nhar mIssões temporártas de caráter di
plomático ou cultural."

:a: Interessante notar que a Emenda Cons
tl.tucJonal n 9 1, de 1969, estende aoo Depu
tados estaduais as incompatibllidades pre
vistas em seu texto consoante o art. 10, VII,
g e o art. 13, VIII; que assim dispãem:

"Art. 10 - A União não intervirá nos
Estados, salvo para:

VII - exigir a observância dos seguin
tes princípIos:

g) proibição ao Deputado estadual da
prática de ato ou do exercicio de cargo,
função ou emprêgo mencionados nos
itens I e li do art. 34, llalvo a função
de Becretârto de Estado."

"Art. 1:1 - 0Jl Estados organizar-se·ã,o
e reger-se-ão pelall Const1tU1çõcs e leis
que adotarem, respeitados, dentre outros
prlnc.ipJos es1abe1ec.ldos nesta ConstituI
ção, os seguintes:

VIII - a aplicação aos Deputados es
taduais do disposto no art. 35 e seus
parágrafos, no que couber; e

lU - CASOS DE JNCOMPATIBI1IDADES

Sob a égide da COIUltituJÇl\o de 1946, vários
CB.SOS de incompatibilidade são discutidos no
Senado Federal. O Or. Isaac Brown, então
Secretárto-Geral da Presidêncta, selecionou
vários dêles. que publIcaremos a seguir com
as respectivas decisões.

I - INCOMPATIBILIDADE DO MANDATO DE
SENADOR COM O EIERaOO DO CARGO
DE PREfErrO

- Caso do Senhor Uno de Mattos, Se~

nadar pela Estado de São Paulo, eleito paro
a cargo de Prefeito da Capital do mesmo
Estado.

Em 26 de maIo de 1955 foi lido no expedf
ente do Senado o Requerimento n.o 232-55,
em que o senhor LJno de Mattos, Senador

pelo E&tado de São Paulo, solIcJtava licença
para. exercer o cargo, para que fOra eleito, de
Prefeito da Capital do mesmo E&tado.

REQUERIMENTO
N.o 232, de 1955

Excelentissimo Senhor Presidente do Se
nado Federal:

Juvenal Lino de Mattos, Senador sob a le
genda do Partido Social Progresslsta, tendo
que tomar posse no cargo de Prefeito da Ca
pItal de São Paulo, para o qual foi eleito re
centemente, vem expor ao egrégio Senado
Federal as razões qUe, a seu ver, lhe assis
tem para requerer, conforme o faz pelo pre
sente, uma lIcença de 22 meses das suas fun
ções de Senador Federal pelo Estado de São
Paulo, tempo do exercício do mandato exe
cutivo acima referIdo.

Razões:

[ - O Regimento Interno, ao tra.tar da
posse e do exercIcto do mandato de Senador,
diz que as vagas verificar-se-ão: a) por fa
lecimento; b> por renúncia; c) pela perda
de mandato (an. 16).

E no art. 17 Indica as hipóteses em que
ocorrerá. a perda aludida:

I - nos casos do art. 48 e seus parágrafos
da Const.i~ulção Federal;

II - em conseqüêncIa da perda doa direI
tos poUt.ícos (ConstitUição citada, art. l:;ll;),
§ 2.°).

A renúncia, salvo a.s exceções previstas ex
pressamente, não se admite a não ser como
decorrente de wn ato expresso. Exige-se da
parte do renunciante a manifestação expU
cita de vontade, isto é, a sua comunlcação,
por escrito, à Mesa. e com firma reconhecida
(art. 22 do Regimento Interno).

Os casos de renÚDcla tácita estâ(} defln1dos
no Regimento e se verificam quando "sem
motivo de fõrça maior, o Senador deixa de
prestar compromisso dentro de 90 dias, con
tados da ina.uguraç~ da sessão legislativa,
ou, se eleito durante e$ta, contados de sua
diplomação".

I I I - Desde que não se cogite àe vaga por
falecimento ou renúncia, expressa ou tácita,
conforme se explanou acima, os outros casoo
de extinção de manà,ato dependerão de pro
nunciamento inequJvoco do Senado (art. 23
do Regimento).

O art. 48 da Constituição Federal enwnera
as hJpOteses correspondentes, nos Jnclsos I e
II, cominando, na espécie, a pena da per
da do mandato pela Infração de qualquer
da.s suas alineas (§ 10.)
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Ainda compendiou como razAo determinan
te para a perda do mandato "a falta, sem li
cença, às sessões, por mais de seis meses COD
secutivos" ou quando o Deputado ou Senador
tiver procedimento reputado "pelo voto de
dois terços dos membros de tun3 câmara, in
compat1vel com o decõro parlamentar"
(§ 2.0).

IV - A Constltuiçw Federal preceitua Que,
a contar da posse os Deputados e os Senado
res não poderão:

"exercer outro mandato legislativo, seja
federal, esta.dual cu munlclpal (art. 48,
lI, el".

Exercer é desempenhar, praticar, preencher
os deveres, as funções ou obrigações de um
cargo ou emprêgo.

:t de se ressaltar, em abono das razõe5 aqui
expostas que o precetto constitucional vedou
de maneira miludivel a acumulação de man
datos legislativos sejam federal, e8taàual ou
municipal, Foi merldlanamente claro ao dis
cIplinar a. matéria, de sorte a deiú-ik defini
da, quanto ao Congresso Nacional, aos Legis
lativos Estaduais e às Câmaras Municipa!s.
Não se 1nclulu, porém, nessa proibição a hi
pótese do senador ou do Deputado exercer
o mandato do Executivo desde que afastado
das funçõe& do Legislativo.

Dir-se-á que a matérla é regulada na parte
da definição dos Podêres da. UnJJ.o, onde, com
efeito, a ConstitUlçAo determinou, como regra
ge1'al, que

"o cidadão investido na funçlo de um
dêles não poderá exercer 110 de outro, sal
vo as exceções previstas nesta ConstitUI
ção (§ I." do art. 36l ".

Tra.ta-st, e serta óbvio, da aflnnatlva da li
mltaçl10 do exercício na função de podêrt'.3
da UnIão. ~ o principio béslco do regIme, con
substanciado na Independência e harmonia
doa podéres.

Deduz-se, a priQrl, do que 1101 se lê que o
Deputado ou senador, investido na função do
POOer Legls[a,th'o da União não poderá exer
cer função do Poder Executivo da União ou
do Poder Judiclárlo, também da Unláo. Serla
Violação indubitável da Independência e har·
monla désses Podéres. Nas mesmas condições
e por fÔl'Ça analógica de tal preceito consti
tucional não pode o cidadão ul\'estldo na
função do Legislativo Estadual exercer a do
Executivo ou a do JudicIário Estadual. O
e:z:empto é verdadeiro, tsmbém, na esfera
munlcipe.1; devendo ser vedado ao Vereador
acumular o exercício na função de Prefeito
ou de Juiz de Paz, êste Incluído na categoria;
de judiciário do Município.

Entre as exceções a ConstituIção estabelece
a seguInte:

"O Deputado ou Senador investido na
função de Mlnlstro de Estado, interven
tor federal ou seereUl.rlo de i:&tado, ~
perde o mandato."

Ao Intérprete menos avisado poderá pa
recer que a ConstltUlçAo, tendo llmJtado 88
exceções, Uclt:o não lhe será &mpllá~l&S. Pa
rece fora de dúvida porém, que a Cooat1tu1·
ção procurcu, tiio·oomente, com eSS88 u,ce
ções, dar remédio legal ao disposto Da &1fnea
b do n." U do art. 48 que proíbe o Deputado
ou o Senador de "ocupar cargo públtco do
Qual possa ser õemitido ad nutum", AUáB, a
ordem de ooqüênc!.a dêssea preceitos conaUtu~

demais, colocados no mesmo Capitulo n e
na mesma Seção I, responde favoràvelmente
à interpretaçAo de que o art. 51 é a exce
ção ao rigor do. letra b, o." II do art, 48.

Cumpre, também, observa.r que o esta.tu1do
no art. 36 e seu § 1." deve valer como regra
geral.

MaB no art. 48, U, letra Õ, no que lJe retere
explicitamente a "mandato" a Que nAo alude
o ; 1." do art. 36, a ConstituiçAo compq1D&
uma dlspoolção "especial", que nAo se d1r1p
genericamente ao cIdadão, porém, de modo
restrIto ao Senador ou Deputado.

E o que lhes veda é o exerc1clo de outro
mandato legisla.tlvo.

Desta sorte, quando o outro mandato ou
torgado ao S:enador nã.o tôr de caráter lew;la
latlvo, não UlcJdtrá êle na perda do manda.to
peja fulminação constitucional,

:s: matéria a ser regu1ad.B pelo Reg1mento
Interno do $enado de sorte a ser estabele
cida a obrlg,-toriedade da licença pelo tem
po em Que o Senador tiver que exercer a
tunção de outro ma.n.dato eletivo, estranho
aos podêres da Unlâo, e não coUdentê com o
art. 48, n.p n, letrs c, da ConstltulçQo Fe
deral.

Aasim se deverá. proceder porque se o art.
48, II, c não Impede que, de6de a posse, o se
nador ou DlU>utado venha a exercer outro
mandato desde que não seja l~l8laUvo, nl.o
infringiria, em qualquer hipótese, o texw
constitucional aquêle que, eleito, tlerbí gratia,
para o cargo de Prefeito Municipal, antes
da investidura nest& funçio obtivesse licen
ça concedida por sua CAmara.

Efetivamente, o Senador Que entrar no
gôoo de llcen~ não mals está. Da prática de
!lUas funções, não tna1s se encontra no &eU
desempenho, enfim não mais os exerce. NI.o
está, portanto, investido das mesmB.'l. DeIl!n-
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vestiu-se, slm, das mesmas, tanto que o su
plente é convocado para exercitá-las.

O Regimento Interno reza: "O Suplente
convocado para substituição do senador...
(art. 8.")". E no § 2.°, falando acêrca do
co.tnpxomlsso, adlt.a: "Nas seguintes, o Presi
dente comunicará à Casa a presença do Su
plente, para assumir o exercido do manda-
to .. +".

Logo, o titular, estando de licença, desin
~·eBtlu-se constitucionalmente, regimental
mente, da função, embora conserve o cargo.
Quem se investe, ipso facto, nela, é o Su
plente respectivo. E desde que não é vedado,
pela Constituição, ao deputado ou senador
exercer outro mandato eletivo e desde que,
para tanto ele se des1nvestiu, prevIamente, da
função legislativa que exercitava, por meio
de obtenção legal da licença, não ocorre e
nem pode ocorrer na hipótese qualquer caso
de perda de mandato.

Convém, finalmente, uma referência ao
tratamento que a Constituição dispensa aoo
titulares dos cargos de prefeitos munici
pais, a fim de mostrar haver ficado assente
entre as legisladores constituintes a sua ne
nhutna interferência em prejuízo da inde
pendência e harmonia dos podêres da União
e dos Estados. Reporte-se, como exemplo, aos
artigos 138 ti. 140 da COrultítulção que tratam
das Inelegibilidades e se constatará, des
de logo, que o PrefeIto Municipal foi excluido
da o2>rJgação de deixar o cargo, a fIm de con
correr às eleições para todo e qualquer cargo
eletivo, a começar para o de Presidente da.
República, até o de Vereador Municipal. O
Prefeito Municipal só não pode candidatar-se
à sua própria sucessão.

Estranha seria, portanto, a interpretação
de que o senador ou o Deputado deve perder
o mo.ndato para poder assumir o cargo de
Prefeito Municipal.

A vista do exposto, e dado, também, que a
ConstJtUíçáo da. RepúbUca e o Regimento In.
temo do Senado não limitam o prazo das li.
cenças, preceituando, apenas, que perde o
mandato o senador ou o deputado que faltar
às sessôe3 Jl(lr mais de 6 (seis) meses conse
cutivos, sem licença, espera o Requerente,
conforme solicitou de ilúclo, que o Senado
lhe conceda a licença completa de 22 meses
ou a de 6 meses, renovável até aUngl:r ore·
ferido prazo do mandato de Prefeito de São
PaUlo.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1955. 
Lino de Mattos.

Remetido o requerimento ao estudo da Co
m1.Ss!o de Constltuição e Justiça, esta se pro
nunciou através do Parecer n.O 646, de 1965,

de que foi relator o Senhor Senador Benedic
to VnJladares, concluinclo pela concessão da
licença (com voto em separado do Senhor
Senador Argemiro de Flgueirêdo).

PARECER
N.o 646, DE 1955

Da Comissão ãe Constituiçdo e JUIltiça
sôbre o Requerimento n.o 232, de 1955 do
Senhor Senador Juvenal Uno de Mattos,
solicitando 22 meses de licença.

Relator: senhor Benedicto Valladares.

O nobre senador Juvenal Lino de Mattos
requer, ao senado, licença com o fim decla
rado de tomar posse do caxgo e exercer a.s
funções de Prefeito da Capital do Estado de
São Paulo. ConclUI com o pedido de ser a
licença conced1da pelo prazo de 22 meBeS ou
pelo de 6 meses, renovável até completar os
referidos 22 meses.

Releva notar, de início, que nem a Cons
tituição nem o Regimento impõem limites de
prazo às licenças; ao revés, o art. 52 da Carta
Magna. com o estabelecer a suplência, admi
te, pois Que a não proibe, licença por qual
quer prazo, o que se confinua pelo disposto
no art. 48, § Lo, que só f1ll:a. prazo máximo
para faltas, sem llcença, às sessões.

A questão principal posta. pelo requerente
à resolução do Senado, é a de saber se tl se
nador licenciado pode exercer cargo de pr('
feito municipal. A nosso ver, essa questão
não exige, por natureza, largas explanações.
S de direito estrito, regulada pela Constitui
ção, e sõmente por esta. Se a Constituição,
em nenhuma de suas diSposições, estatui a
incompatibilidade, a proibição, parece-nos
claro, ser permitido, ao senador llcenclado,
ocupar e exercer as funções do referido cargo.
O principio é o de .ser permitido e lícito tudo
o que não é prolbido, pelo menos impllcita
mente, mas de modo inequivoco. Isto J)Ôsto,
examinemos as disposições constitucionais em
que se poderia ver, pelo menos virtualmente,
vedação aos membros do Congresso, licencia
dos, de exercerem o cargo de prefeito muni
cipal. São essas as disposições dos arts. 36,
48 e seguintes:

"Art. 36 - São Podêres da União o Le
gislativo, o Executivo e o Judiciário, in
dependentes e harmônicos entre ~.

~ 1." - O cidadão investido na função de
um dêles não poderá exercer a de outro,
salvo as exce<)óe5 previstas nesta Cons
tituição."

A só leitura dêsses preceitos convence de
que êles só determinam incompatibilidade
para. o exercício simultâneo de Podêres da
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União e não de funções inerentes ou perten·
eentes a Podêres diversos. Ass1m é que o
§ 1.0, vincUlado ao art. 86, tem torçOS8.Illente
de ser entendido por esta forma: "O c1dad1o
investido na (unção de um dos Pl:ldêl'es da
UnUío ("de um dêles") não poderá exercer a
de outro Poder da Unido, salvo as exceções
previstas nesta CcnsUtuiçAo. "Ora, no caso,
o de que se trata é de saber se o requerente,
por Isso que Investido em cargo legislativo da
União, pode exercer função executiva., não
da. União, mas de um muntclplo. E isso o
artigo em questão, em seu § 1.0, de nenhum
modo veda. O que se poderia indagar, em
face do parágrafo é da possibilidade de al
guém investido num dos podêres de Estado·
membro ou de Muntclplo exercer função de
outro Poder, do mesmo Estado membro ou do
mesmo Muntclpio; ai, sim, a resposta ne
gativa parece curtaJ, pela razão de que cada
uma. dessaa entidades poUt1co-administrati·
vas deveré. lIer organizada. em obediência 80S
prlnclplos conatltucloneJs da Un1li.o <art. 7.°,
n.0 VII, letra b, e art. 18).

O que o art. 36 veda, repjta.mos, em benefi
c10 da independência dos Podêres, é o exer·
cicio slmultã.neo, dentro de um mesmo iO·
vêrno, seja federal, seja estadual, seja mu
nicipal, de funções de dois ou mais Podêres
no caso, o de que se trata é do exerciclo, por
um cIdadão investido no Poder Legilllativo da.
União, de (unções de Poder ExecutIvo local,
ou seja, municipal.

Pa8semos, qora, R08 arts. 48 e .seguintes.
Estará estabelec1da a Incompatibilidade no
art. 4a, n.O l, letra b, que profbe, ao Depu
tado ou senador, desde a exped1çAo do di
ploma:

"aceitar" ou "exercer comlllsAo ou em
prêgo remunerado de pessoa jurídica. de
direIto púbIlco, entidade autárquica, so
ciedade de economta. rotsta ou emprêsa
conces.slonárla de servlço públlco"?

Estaria, se o cargo de pre1elto pud~e

considerar-se "comissAo" ou "emprêgo remu·
nerado", visto como o muntclpio é pessoa ju
rldIca de direito púbUco intem.o. Mas o cargo
de pret:elto, em primeiro lugar, não é "comlll·
são". Será "emprêgo remuners.do de pessoa
jUl'Ídica de dire1to públlco"? Absolutamente
não. Emprégo remunerado, no sentido em que
a Constltwçoo emprega essa expressA0, é
cargo ou !unçAo de nomeação. JameJs cargo
eletivo.

Tanto Isso é certo que a CDnstltutção de
1891. no seu art. 25, tomava o mandato te
g1slatlvo incompatfvel com o exercfcio de
qualquer outra função durante as sessões,
vedando, assim, pudesse o senador ou depu-

tado exercer qualquer espécIe de carro, ele
tivo ou não. ou emprêgo, remunerado ou nio,
ou !unção, de caráter públlco, durante as
se.sslíes.

Já a Constituição de 34, no art. 33, n.O 2,
alterou o 41stema, veda.ndo ao membro do
Poder Legls1atlvo Federal, "aceJtar cargo,
comlssAo ou emprégo públ1co reDlunerado.
salvo 8& exCleÇtles prevl8taB". No regime de
34, a incompatlblUdade se estendia, graças à
expressA0 "cargo", lnclu1da no d1Bpo.g1tivo 01·
tado, à função de Prefelto do DIBtr1to Fe
deral ou de qualquer mun1clplo, um& vez que,
incontestAvelmente, os prefeitos exercem
cargo remunerado, embora eletivo.

A d1llposição de 34 se repetia na Consti
tuição de 37, art. ot4, letra b, "aceitar ou
exercer cargo, comissão ou em~o públlco".

Já a Coru;t1twção vigente reproduziu, em
ouusa palavrll.';, a disposição, retirando-lhe a
expressão "cargo" e 56 mantendo as eIPres
~õe5 "comissão ou emprêgo remunerado de
pessoa jurldlca de direito públloo", o que é
sumamente aJgn1ficatlvo.

Se se podia ver a proibição nas citadas
Constitwções anteriores, .lá não se pode en
xergá·1&. na atual, pois que, se a funçAo de
prefetto constitui cargo remunerado, parece
nos evidente que nio pode ser con.alderada
"emprêgo remunerado de pessoa jurld1ca de
direito público". O Prefeito exerce. sim, car
go eletivo remunerado; não é mero empre
gado públlco remunerado.

Por outro Jado, há que examInar a rado
de ser da proibição do exerclclo de emprêgo
remunerado; visa. ela a impedir possa a in
dependência do membro do Poder Leglal.a.tivo
ser d1m1nufda, ou atlngJda., por outro Poder,
mediante a investidura, por ê6te, do depu~

tado ou senador, em oomissAo ou emp~o

remunerado; esta razão de ser da. prolbtç1l>
flca inteiramente afastada no caBO de exer
cicio de cargo eletivo remunerado, uma vez
que, entlo, 10' investidura. não é recebIda de
qualquer dos outros Podêres constituídos,
mas diretamente do povo, anedada, dessa
forma, terminantemente, qualquer Jntluéncia
de um Poder sObre outro.

Também é verdade Que a incompatibllldade
nio pode resUltar do citado art. 38, c.O VII,
letra b, uma vez que prefeito mun1cl.pal não
é demissível ad 1tutum.

O art. 48, n.o U, letra c, veda ao deputado
ou senador, desde a posse, o "exercício de
outro mandato legislativo, seja federal. es
tadual ou municipal". 0e1l88 dlsposillOO se
deve deduzir B posslbilldade de exercer o 8e-
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nador ou deputado outro mandato. estadual
ou mWliclpal, desde que não seja. legislatiVo.

Nem Se argwnente que o art. 49, com o
permitir 80 deputado ou senador, mediante
licença prévia. de sua câmara, desempenhar
missão diplomática trans1.tórla; ou partJclpar,
no estrangeiro, de congres.sos, conferências e
mlssões culturais, envolve proib1ção lmpUclta
de desempenho de outro cargo eletivo, como
o de prefelto municipal. A perm1&sã.o expres~

sa. no art. 49 fof posta apenas para abrir ex
ceção à proibição geral do art. 48, l, O, ve·
dativa do exerclcio de "comissio ou emprego
remunerado de pessoa jurídica de dlreito pú
blico".

o 8rt, 51, dispõe que o "Deputado ou Se
nador, m"VestJào nas funçõeB de M1n1stro de
Estado, Interventor Federal ou secretário de
Estado, não perde o mandato". Poder-se-fa
concluir da1, a contrario se118u. que o depu
tado OU senador, Investido em tunção eletiva
e executiva, de Estado ou Mun1cl:plo, perde ,o
mandato? Claro que não, por isso que a per
m.lsdo expressa, contida. no art. 51. visou a.
abrir uma exceQão ao art. 48, n, letra b, que
pro!be, de modo geral, ao deputado ou sena
dor, ocupar cargo público de que possa ser
demitido ad nutum. Por esta últlma dispo
sição, o deputado ou senador não pode ser
Ministro de Estado, Interventor Federal ou
Secretárío de Estado-membro, por se tratar
de cargos demissíveis aa nutum; o art. 1>1
teve por fim excetua.r da regra geral prolbl
Uva os cargos nêle mencIonados.

Verifica-se, em suma:

a) que o senador Juvenal Llno de Mattos
não pede lIcença para exercer :funções
de wn dos outros dois Podêres da
União, caso em que seu pedIdo ell
contraria oblltácUlo no art. 3f4 f 1.",
da Constituição;

b) que pretende exercer o cargo eletlvo
de Prefeito MunicIpal e não "comis
são ou emprêgo remunerado", de no
meação de qualquer Ilutorldade legis
latlva, executivll oU judiciária, caso
em que incIdiria seU pedido na veda
ção do art. 48. l, b, da ConstitulçA.o;

c) que não se propõe ocupar cargo de
missivel aa nutum. hipótese em que
nlío poderia obter Ucença, ex vt do
art. 48, n, b;

à) que também não pretende exercer
outro mandato leg1Blativo, o que lhe
seria vedado pelo art. 48. TI, c.

Seu Pedtdo não 1nclde, pois, em qualquer
vedação constituc1onal; os text06 da Consti-

tuiçio, a nosso ver, nio lhe Jmpedem ocupar
ou exercer. precedendo licença do Senado, o
cargo eletivo de Prefeito Munielpal. O que
não é proibido. é permitido; e, em matérl&
de orglltlblaçáo doa Podêres, só I) texto cons
titucional dispõe soberanamente, O que o
texto não veda, explícita ou implicitamente,
permlte·o.

Antes de concluir, contudo, convém Jnslstir
nas conseqüências que o exegeta forçosamen
te tem de extraJr da d1spos1ção do art. 43. n,
c, da carta Magna.. O lncJso pro1be I) Bena
dor ou deputado, d~e a posse, de "exercer
outro mandato leglBlatlvo, seja federal, esta
dus.l ou mun1clpal". Por Que só Jeg1slatlvo?
Porque, evidentemente, não qUIs o legislador
constituinte vedar o exercícIo, ao õeputado
ou senador, de mandatos executivos; ~, den
tre êl>tes, só o mandato de Pres1dente da Re
públJca não pode ser exercido pelo parIa.men
tal' por fOrça do art. SS, f 1.0 :lt claro que, Be
a Constituição tivesse QUerido estender a In
compatibilidade a qualsquer ma.ndatos, teria
bastado ao texto dizer: "c) exercer outro
mandato eletivo, seja federal, estadual ou
munlclplll", mas, em lugar de vedar o exer
cicio de outro mandato eletivo qualquer, con
tentou-se 'o constituinte com proibir o elter
ciclo, apenas, de outro mandato legislativo.
Procede, a.i inteiramente, o mclusio unius, al
teriU8 exclusio.

Pelo exposto, conclu1mos, nlio conter o re
querimento em aprl!ço nada. de Infringente
da Constitulção. somos pelo seu defer1men
to. concedidos ao nobre Senador JuvenaI
Llno de Mattos, 22 meses de IJcença, parll
exercer o cargo eletivo de PreteIto Munici
pa.l da CIlp1tal de 810 Pa.ulo.

Sala das Comissões, 7 de junho de 1955. 
Cunha Mello, Presidente - Benedicto ValIa
dares, Relator - JarbCl$ Maranhão - Gil
berto Ma1inho - Daniel Kmger, vencido 
Kerpinaldo Cavalcanti - Rui Palmeira, ven
cido - Lourival FonU$ - Argemíro de Fi
gueirMo, vencido com voto escrito em que
dou as~ da dJscordAncla - Attllio Vi
vacqua, com fundamento também nas :ra
zões do seu voto.

VOTO DO SENHOR SENADOR ARGEMI
&0 DE FIGUEIR!:DO, SOBRE O RE
QUERIMENTO N.<> 232/00, DO SENADOR
LINO DE MATI'OS

O nosso smreeer é pela denegaçAo da 1I~

~ requerida pelo nobre Senador Uno de
Mattos.

E1& colide com os princlpios que estrutu
ram. o sistema de noSSt) reg1Ine poI1tieo e in~

tr2nge dispositivos constl~uclonaiB.
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Numa. repllbUca democrit.tica, sob o regJ~

me representativo, não é poss1vel acomodar
se a acumUlação de mandatos eletivoo.

Onde falta a ved&Ç!o expressa da leJ, em
sua expressA0 gramatical, sobressaI o espi~

I1to do le~lBlador constituinte, que se deve
sobrepor às interpretaç6es de superfície.

Mas, DO caso, o pedido de licença em tela,
além de se contJ.ltar, como se dJsse, com os
prlDcípJoo de regime, vJola, por igUal, pre
celtos expressos da Constituição da Repu
bllca.

O art. 48, n9 lI, alinea c da Lei Básica, fIr
ma, claramente, em boa hermenêUtica, o :Im
ped1me.nto da acumulação de mandatos.. !:le
está ass1m redigido;

"Art. 48 - Os Deputados e secadores
nAo poderão:

II - desde a posse:

c) exercer outro mandato legislativo,
seja federal, estadual ou m.uníctpal."

E o § 1,0 do mesmo artigo é preciso, Cluando
estabelece a sanção da perda do mandato,
para o Benador ou Deputado que infringir
aqu~le preceito legal,

Realmente, a expressão mandato Iegblati
tIO, constante do texto citado, Que aUu, para
maior cle.reza, deverá ser, date venta, ma.n.~

dato e!l!!ttvo, ptesta-ae a interpretaç6es v1
cloaas que não arrimam bem o Impedimento
a que naB referimos, (14)

Os que se abroquelam no princlpJo de que
as leis restritivas aos d.lreltos nA.o autor.lu.rn
lnterpretaçAo exten.JÍva, acred1tar1o, de cer
to, que a acumulação só é vedada na hipó
tese de mandato do mesmo poder, ou seja
de mandatoB !l!!giBlatit708, A verdade, porém,
é que o pensamento da Constituição foI es~

ta.belecer a proIbição geraI da acumuIaçl10
de mandatos eletivOll. Prolblu ezpreBsame-nts,
a menos grave das acumu1lu;lieB, qual seja, a
de mandatoB legkilattv04, deixando, porém,
evidente, ante 00 princlplos do regime, que
o 1mped1mento é extensJvo à acumulação de
mandatos de pcxUres djJeren.t~, que encerra
maior atentado à estruturtL eonstituc1onaI.

Noo prec1sava o leglslador coIllltitUlnte es~

tabelecer, expressamente, a mesma proibição,
relativamente a mandatos ligados a podêres
diversos (Legislamo e Executivo), quando jtl.
o fizera no tocante aos do mesmo rl1mo In;~

tltucional.
A lei que veda a acumUlação de mandatos

legislativos ,·eda com major razão, ImpIlclta·

mente, a acumUlação de mandatos leglalatl
vos com o executivo. E dJspensâvel ae tornava
a vedação expressa, Que se afirma t&mbém
no principio constJtue1onaI da divisão e Q,uto~

nomla elos podt1eB, col18Al1'8do claramente no
art. 56 da Constltuiçlo da ReplÍbUca e de 'lue
falaremos adiante.

Adotar uma lnterpretaçio 8uperttc1&1 em
reIaçoo ao Impedimento do art. " citado, sem
se atentar pa.re. o espir1to da leI e, 8ObretudG,
para o sistema do regime, seria. admitlr-ae o
absurdo de um senador federal poder, aem
prejuizo M seu mandato, lnvesUr-se n81 tun~

ç0e8 de Pre8idente da República,

Pensamos assJm f1rmemente Que o 1mped1~

mento do art. 48 é extensivo, com mlUor r6r
ça, à acumulação dos mandatoa Inerentes &06
podêre.! que nAo sejam do mes.'t\o ramo COM.
tituclonal.

Pouco Importa a órbita. de V&lldade dos
mandatoa ou a sua natureza, 1800 é, MJam
le4erals, eBtaduau ou municipcU.

Os nossos constitucionalistas não de!x&!n
dúvida no assunto.

PoNTES DB Mn!ANDA é inciatvo nOl! seus comen
tár1ol; ao ...t, 48 citado. Diz &le, à pálr, 258,
vaI. n de "Comenté.l'los à ConstJtuJçAo de
1944":

"Pluralfd4de de ma1td4to.t - Quem ace1~

ta. outro mandato perde aquele que acei
tou em primeiro lugar. A opçAo deve ser
verl1tca~a no momento em Que se tom..
posse do segundo mandato, de modo Que
o exercJclo dos dois pode acarretar a per
da dOS dóls,"

CAllLOS M&x1llllLlANO é também claro e de-
cisivo:

"CorolQrio da doutrina de MontellqUleu,
não permitem Que se acumulem as tun
ções de dois dentre os três podêre.s cons
t1tuclODl\Úl" - "ComentArIas .. Const1tu1~

çoo Bra.1IUeIra".

E não se argua que a lncompatlbJlldade do
art. ta, n.O Il, letra c, atJnge apenas o ae1"
eício do mandato e não o caroo em si mesmo.
A Isso seo~ a letra e o espírito da lei ci
tada. Realmente ela é bem clt.ra ao esta.bele
cer que o lleIl&dor. sob pena de perda do
mandato, não pode, de.tde a pos.se dhte, exar-

(14) A ConBlttUlo&o de 24 de Janllllo de lG4T
dllSPÕll 1!O art. 3tI :
"Os Deputados e 8flna.dOretl nlo poderio
.............. , .... ,.11 - dUdIl" pc.e
. . . . • . . . . . .. e) lIlt1ltcer out.ro c.argo eleU-.o.
lilIj. 10<111ra.~. elI t&dUlLl ou m un lclpa] : ••••••
(l!:tll0 noaao)
A zmenó.. Constitucional n.o 1Ie9 Ul&l1.
teve, na aUnea e do InclllO II do lut. 3'.
eat&s Up:refll!ÕeB.



JULHO A SETEMBRO - 1969 213

cer outro mandato, federal, e8tadual ou mu
nicipal. Isso vale dizer que o exerefcto do se·
gUMO mandato 1tnpede, n~ a funç~, mlll;
1nvalida o próprio manãato deferido em pri
melro lugar.

JulglLlIlOS a1nda que o pedido de licença m
fr1nge o art. 36 e seu § 1.0 da Constituição da
Repúbl1ca. Diz o dIspositivo:

"8lio podêres da União, o LegialaUvo, o
Executivo e o Judiciário, 1ndependentes e
harmônicos entre si".

§ 1.~ - O cidadão investido Il8.5 funçóes
de um dêles não poderá exercer a de ou
tro, salvo as exceções preVistas nesta
Constituição."

lO: outro impedimento expresso que merece
exegere segura e coerente.

Quando é que o mandatário de qualquer dos
Podêres da República estd inuest/à(J nas fun
ÇÓes do cargo? A resposta é uma só - com o
ato da 'P0ue. Isso pOsto, se o senador empos
sado aceita mandato de outro poder e passa
a exercti-lo, incide, evidentemente, na sanção
da perda do Primeiro mandato. E nem se
diga que a proibJçá<l só atinge os trü Poatru
da Unido. Isso seria interpretaçAo vtc:108a e
talseante, certo como é que, pelo s18tema
constitucional vigente, a regra é a vedação
geral da acumUlação de mandatos, sejlLlIl êIes
da esfera federal, estadual ou munktpal, co
rno bem expressamente o diz o art. 4il, n.~ n,
letra c, da Constltuiçâo da Replibllca, Já co
mentado.

E tanto é êsse o verdadeiro espfr1to da lei
que, naa exceç6e8 referidas no § 1.~ do art.
36 citado, a Constituição inclui os cargos de
interventor federal e secretário de Estado que
não s/10 pertinentes aos trhJ Podtru da
Uni40. Essas exceções constam do art. 51 da
Lei Básica..

Isso vale dizer, repetindo, que a regra do
art. 36, impedindo a acumulaçAo de numda
tos de podéTes diferentes, não se restringe
tão só aos três PodêreR da UniruJ, mas, se
estende BQll mesmos Podêres, nos Estadoo e
Munlcfplos.

NAo fOsse gerai a regra, a exceção do art. 51
seria inócua e Incoerente, fazendo excluir da
proibição os interventores e secretários de
Estado.

lO: oportuno transcrevermos aqui o pensa
mento de PoNTES DE M1RANlIA (ob. clt., pAgo
259), Quando êle, lazendo sJgnlflcar que a
vedação de acumulação de mandatos é geral

e não admite outras exceções além das ex
pre.ssas no art. 51, dJZ num remate Jnclslvo;

"O alcance do art. 51 - Foi com a regra
do art. 51, o máximo concedido pela Consti
tuição de 1946 à ingerêncía do Poder LegIsla
tivo - do ParllLlIlento - na vida executiva."

lO: claro, portanto, Que, lora das exceções
do art. 51, em cuja enumeração não se en
contra a de senador da República poder
acumular ° mandato de prefelto, o que sub
siate, como Imperativo constitucional Irremo
.fvel, é regra geral proibitiva da acumula.
ção de mandatos lederals, estaduais e muni
cipais.

Mas, não é só.

O pedido de licença ainda colide expressa
mente com o disposto no art. 185 da Constl
tuJção, que a.sslm dispõe;

"11: vedada a acumulação d.e quaisquer caT~

gO$ ••• "

Não pode, assim, o senador juntar ao seu
mandato o cargo de prefeito municipal, pois
seria absurdo admiti-lo, quando a lei o nega
aos funcionários em geral.

Note-se bem que, aqui, não é J)Osslvel esta
belecer-se confUsão entre O caTgo e a /unçiW,
ou seja, entre o pôsto e o seu exercido. O
impedimento é total e absoluto, atingindo o
cargo.

seria PQssível argumentar que, na expres
são da lei quaisquer cargos - não se incluem
os mandatos eletivos?

Não. Cargos, no sentido da lei, é de acepção
genérica., ampla, abrangendo emprêgo, pôsto,
mandato etc. lO: a interpretação coerente com
a tradição do artigo.

CAIlLOS MAxul:n.lANO, interpretando o art.
73, da ConstltuJçã.o de 91, cujo texto inspirou
e orlgtnou o do art. 185 citado, diz nos seus
Comentários, à pá". 764, n.~ 467:

"A seção ~ do tftulo 4.", em que se acha
o art. 73, encerra a Declaraçdo de Direi
tos vigorante em todo Brasil; 08 seus dí.s
poaltlvos são obr1gatori~entecumpridos
pelos podtres federais, estaduais e muni
cipais: 'POrtanto, a. ninguém se pennite
acumular cargo nacional com outro Te
gional ou local. Esta proibição é multo
mais generalizada. do que as referentes
aos emprêgos federais apenas; além dos
motivos só apIJcávels a &tes, ainda mili
ta a de preservar li; autonomia do Esta
do, cujos funcionários ou legisladores a.
União tentaria com as mais rendosas
mercês."

O mesmo autor, já em comentâri06 à Cons
tttuição Vigente, interpretando o art. 185,



214 REVISTA DE INFORMAÇÃO UGISLATlVA

adianta, à pág. 238 do vol. In de sua obra
clt.:

"Bem avisado andou o Ieg!slad.or consti
tuinte ev:ltando referir-se a. emprêlso pOlI
to ou manda.to" ...

Não resta dúvida, portanto. Na expressão
da leI: qu4wauer cargos Incluem-se também
os mandatos eletivos, por .1IIterpretaçâo coe
rente.

E vejamos bem. O texto proibitivo da.
acumulaçA.o de quaisquer cargos não condi
clona o impedImento à circUnstância de ha
ver ou não rem1UleraçAo para êles.

Foi, neste ponto, mais r1goroso do que o de
91, que só impedia as acumulações remtme
radas.

JUlgamos, asslm, o pedido de I1cença em
discussão 1nconcilió.vai com o sistema do re
gim~ com os prInclplos da democracla e com
a letra expressa da CODStltuiçAo.

S. C., em 7 de Junho de 1955. - A.rgemiro
de Fiflue/rido.

VOTO DO -SENHOR SENADOR KERGI.
NALDO CAVALCAN'I'I, SOBRE O REQUE
RIMENTO N.o 232, DE 1955. DO SENHOR
SENADOR LINO DE MA'ITOS

Acompanho o parecer do Senhor Relator, o
nobre senador BenedJcto Valladares, porque
do confronto dos arts. 36, § 1'<', e 48. n.o I, b.
e lI, b. da ConstltUlção, conclui que nAo há
lmped1mento de ordem constltuclonal que
impeça a senador ou a deputado de assumir
o cargo de PrefeIto de um munlclplo.

Nesse sentido Il e ofereço pareceres do W
nilitro Bento de Faria, do Doutor João de Oli
veIra Filho, do Doutor LuiZ Antônio da Gama
e SUva, do Desembargador Ivalr Nogueira
ltai1ba e do Professor Pem-o ClLlmon que re
queiro seja juntado com o presente voto ao
processo para maior esclarec1mento do Ple
nário.

S. C., em 7 de junho de 1955. - Kergi
na1do CavalcantI.

PARECERES ALUDIDOB NO VOTO EM SE
PARADO DO SENHOR SENADOR KERGI·
NALDO CAVALCANTI

PARECEJtES

Do Minutro Bento de Farf4

O Doutor Uno de Mattos, Senador da Re
pública., foi, recentemente, eleito Prefeito da
capital do Estado de São Paulo.

Sou consUltado, a proJ)ÓS1to, se lhe é possí
vel exercer tal cargo, lIem a perda do referIdo
mandato, que ora desempenha, mediante li
cença prévia do Senado FederaL

Isto pOsto, respondo, nOll tênnos que 8e Be
guem..

I

O Estatuto CODlItttuc1onll.l v1gente auim
d1spôe no art. 48, n.o lI, letra c:

"Os deputados e senadorea nio poderio:

n - desde a posse:
C - exercer outro mandato levú14tivo.
seja federal, estadual ou mun1c1pa1.

Exclulda, portanto. por lncontroveraa li
questAo da eleg1bWdade. da! resulta, em
principio, que o c1~adio, no deaempenho de
um dêsses mandatos hé. de optar por um
déles, sendo que a aceitação do BeIUJlI10 bn~

porta, neeessàr1amente, na perda do pr1mel~

TO.
n

Embora contlb em lnBtrumento poütlco,
08 dJspoa1Uvos conatituc!onlds, como 08 de
outra qualquer lei. BIo IlUSCetivela de mter~

pretaçAo, c1esde que, nlo 0Il altere, porque
essa facul4ade só é outorgada a um COD
gr1!/lSO com podêrea comt1tulnl:es e especJals.
Dentro <lhe ooncelto e sua llm1taçAo, o
Intérprete deve lnveatípr o eap1r1to do tex~

to anal18ado e o objetivo da sua detennJna~

çio, fi 88llbn porque; como beJn obaerva Car
1011 VulmÚ1p D O:

MA forma. ~ sempre defeituosa como ex~

pre88Ao do pensamento. Em vez de se
ater .. letra, aprofunde-se a lnvestlp~

çio, procure~se revelar todo o contell~

do; o sentido e o alcance do dJspoa1tlvo
- Comentárlos <1 Constttufclfo BrG.ri~
ldnJ (4' 00. vol. I, pág. 1$).J' eMa norma fõra precon1zada pelos ve~

1hi8lIlmt18 Estatutos da. UniversIdade de
CoImbra, f7t nrbL!:

''Deve-se, sobretudo, buscar conheeeÍ' e
ter BeDlpre diante dos olhos depola de
conhecida, a genufna lnterlçAo do legis
lador. ou lleja o verdGclefro eap{nto' da
Id, qual ae resume no complexo de tó
das 88 determinaç6ea individuais, em
que o legislador a conheceu, e quls Que
ela obrigasse, e do fim e razAo que o
moveram a estabelecê-1&" (L. li «t. 6,
f 19),

:B multo antes aentenc1e.va cELso - 1&
ber as leJs não é conhecer-lhes &8 palavras
e 8lm o sentido e a. aplicação delas (3efre le
gu non e.at verba tenere: SM vim ac potes
tagem) <Dig. De Ú!qfl1U8 fi. 17).

Como se Ft - nU notn sub Bole.

Ne.sse empenho de lnvest1p.r o espirlto e
o sentido do mandamento constltucional. a.
ConstltuiçAo

"deve ser Interpretada l1be1'almente de
maneUa e. favorecer a atuaçAo d08 BeUII
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princípIos e facilitar os fins que teve em
vista at1ng1r com o seu estabelecímento."

<FJt.uiCISCO CAJIPOS - Direito Constitue/o
nal, pág. 32), tanto mais quanto é ela pró
pria. que, ao dlscip11na.r os direitos e garan
t1e.s 1nd1vlduals, assegura, codo dogma, que
- ninguém é obrigado a deixar de fazer al
guma COR senão em vlrtude de lei (art. 141,
f 29).

E êsse eminente doutrina.clor. para am
parar seu ensinamento, relembra a llção de
BLACK:

"A Constitution is not to be interpreted
on narrom or technfcal princtpl.es, but

liberaly an4 on {/Te4t broad lines, in or
der that it may accomplish the objects

01 its establishments and carry out the
great prlndpZes of government" (C0118

titutional !.aw, § 47).

ur
A luz dêMes prlnc1pios cumpre, pois, estu

dar a ordenação constitucional acima trans
trlta.

QUe diz ela? Que o Deputado ou Sena~

dor nlo pode exercer, cum'Ulativamente, Beu
manda.to legtslativo com outro mandato le~

gislattvo federal, municipal ou estadual vis
to como por - exercer - deve se entender
o· desempenho efetivo do cargo, a ação de
exercItar alguém alguma. COR (Fr. Domin
gos VieIra - TettourQ da Lfngua PortU9uê
.m) •

Cria, ass!m, a meu ver, não uma IncornDa
tiblUdade, determinante da cessação defini~

tiva da função, mas um impedimento, em
geral transitório, que sem a produzir, por
nA.o consagrar a inconciabWdade de fun
ções, apenas estabelece uma suspensão tem
porária (V. Prof. Ludgero Neves - Idonei
dade, incapacidade, fncompatibflUW4e e !ne
legfbflfdluie in Revtsta da Faculdade de Di·
refto da Universidade ae Lf:tb04 ano 19, !iço 1
e 2, pé.g. 151).

11: o que se verifica em relação ao Depu
tado ou Senador investido na função de Mi
nistro de Estado, Interventor Federal ou Se
cretárto de Estado (OO1l3t. Fed., art. 51),

Foi o que ocorreu com o Governador de
um dos EBtados do Narte do Pais o qual,
afastando-se do cargo mediante licença da
respect1va Assembléia Legislativa, passou a
exercer o de M1nJstro de Esta.clo, e ao detn.
lo, voltou à função governamental, como de~

corrente da. inteligência emprestada àquele
mesmo dispositivo.

E há. ainda o CaBO de outro não menos
em1nente senador, em efetivo exercfcio,
exereitar funções de direção em emprêsa
particUlar, que certamente não há de gozar
de favor decorrente de contrato com pessoa
jurídica do direito púbUco.

.AJnda ao Deputado ou Senador, sem per
da. do mandaw, mas com licença prévia da
sua Câmara, é permitido desempenhar ml.ssâo
diplomática de caráter transitório ou partl
cipar, (ora do Pais, de congressos, conferên
clas, e missões culturats (Ccmst. Federal,
art. 49).

EU mesmo, sem que o impedisse o preceito
constitucional do art. 96, D'? l, tive oportu
nidade de, como MlnJstro do Supremo Tri·
bunal, quando ainda não aposentado, presi
dir, no estrangeiro, a Delegação brasileira
a um dos Congressos latino-americanos, sem
perda. do cargo que voltei a exercer.

!sses casos, rememorados tão-sômente para
1Iustrar, mostram o alcance da prolbiç[o
constitucional supra referida, que, aliás, visa
apenas à cumulação de mandatos legisla
tivos,

IV

Mas, nem 1sso ocorre no caso em aprêço.
O cargo de Prefeito, nem por ser eletivo, jn
veste seu titular do mandato legisla..tivo a
que, expressamente, alude o reterido art. 48,
n." lI, letra c, da nossa Lei Suprema.

Como Chefe do Executivo municipal é uma
autoridade que nlío tem o Poder de legislar,
mas apenas o de regular, gerir ou adminis
trar negócios pertinentes à economia do
município, durante certo periodc de tempo.

Consegulntemente, se a mencionada nor~

ma constitucional objetiva tão-somente os
que podem legislar, no seu âmbito não se
encontra superficie para os que não têm
êsse poder.

As proibições são do dtrelto estrito ou exis
tem expre.ssamente declaradas, ou nâo elds
tem, então, não devem ser impostas.

Assim, sendo. o Dl'. Lino de Mattos pode
assumtr O aludido cargo de Prefeito, sem
perda do mandato de Senador, deixando,
porém, o efetivo exerclclo dessa função, afas
tamento êsse que deve ser precedido da li
cença da. Câmara a Que pertence,

l!: o que me parece, salvo melhor juizo.
Antônio Bento de Faria,

MInlstro aposentado do Supremo Tribunal
Federal.

Rio de Janeiro, 6 de junho de 1955.
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PAJlECZll

Do Pro/essor Jodo de Oliveira Fi!ho iuris~

consulto, comtituc1onaluta e diretor do
Instituto e da Ordem dos Advogados do
Br4lli! - Membro do TrUlunal Regional
E~toral

Perguntam-me se o senador Lino de Mat
tos virá a perder o mandato no caso em que
assuma o cargo de PrefeIto da Cidade de
8Ao Paulo, para o qual acaba de ser elelto.

Responclo que nAo.

Os mandatos legislativos sômente se per
dem nos casos e pela forma determinada na
ConstltuIçA.o e na Lei.

Nem na ConsUtulção, nem na Lel n9 211,
de '1 de janeiro de 1948, se encontra como
causa da perda de mandato legislativo o
exereteio do cargo de Prefeito eletivo de
qualquer MunlclpIo.

1::: uma ooisa curiosa e um pouco surpre
endente que para o cargo de Prefeito Muni
cIpal não haja lneleg1bllldade para o Presl~

dente da RepúbUca, Vice-Presidente, sena
dores. Deputados, Governadores, VIce-OO
vernadores, Minlstros do Supremo Tribunal
Federal, Juizes, etc. Sio inelegíveis para
Prefeito o que houver exercldo o cargo por
qualquer tempo no periado 1mediatamente
anterlor, bem assim o que lhe tenha sucedl
do, ou, dentro dos seis meses anteriores ao
plelto, o haja substltuido, e, igUa.Imente, pelo
mesmo prazo, as autoridades policiais com
Jw1sdlção DO Municlplo (Const. art. 139,
n.O TIl). Também sio inelegivels, nas mes
mas condições, o cônjuge e os parentes,
consanguíneos ou afins, até o segundo grau,
do Prefeito, para o mesmo cargo (Const. art.
4(1, n.o TII).

O problema então que se apresenta é rela
tlvamente à. eventual compatibilidade do
exercicio simultâneo de cargos, qual o de
Prefeito Munlctpal e o outro que o eleito
tenha, ou a compatibilidade do exercIclo do
cargo de PrefeIto que adquire com o cargo
anterior que exerce, do qual possa o eleito
se afastar por l1cença.

Por suposto seja eleito para o cargo de
Prefelto o PresIdente ou o VIce-Presidente
da República, não lhes é poslIfvel conseguir
lIcença para o afastamento do cargo. Não
há nenhum Poder superior que lhes possa
dar licença. Não se deve confundir licença
para se afastar do exerelcl0 do cargo com
permissão para o Presidente da República se
ausentar do Pais, contonne prescreve o ar
tlgo 85 da ConstltulçAo. QuaIsquer dêsseB
61'8108 do Poder Executlvo se afllBtam dO!'
seus cargos por Jmped1menoo. Não é admlB·
sivel que para o exercicio do cargo de Pre·

feito o Presidente ou o VIce~Prealdente da
RepúblIca venham alegar impedimento par&
afastamento dOll respectivos carg06.

Quanto aos Governadores dOB Estados,
existe, além dos motivos concernentel!l ao
Presidente e V1ce-Pres1dente da RepúbUca,
mais o de residência obrliatória DA Capital
do Estado.

Com ret~nc1a. aos membros do Poder Ju
diciário, a !ncompatlbWdade do exerc1clo ou
da permanência do cargo jud1clArto com o
exerelcio ou permanência do cargo de Pre~

feito, está. prevista no art. 96, de modo geT8.1
para todos cargos pÚbUc08. Dl8p6e o art. 98
que é vedado ao ju1z eJ:eret!r, s.lnda que em
d1Bpon1bWdlUJe, qualquer outra funçAo pú~

bllca, salvo o mll.81stérlo secundé.r1o e supe
rior, sob pena. de perda do CUll'o jud1clári~.

No caso, pOrém, dos membros do Poder
Legislativo da UníAo, doe Estados e dos Mu
nlciplos, não há tal perda de cargo legiala
tivo, senão para. os C8SOB expressos na COM
tltu1çAo.

Vejamos os casos expressos na. Cowtl
tU1çAo.

Ré. o caso do exerclclo de outro mandato
legfslat1vo, conforme dispõe o art. ta, n9 II
da constituição.

O cargo de Prefeito não é caso de ma.nda
to legislativo, porém executivo. O Prefeito
é órgAo do Poder Executlvo do Mun1clplo.

Não se trata, outrossim.. de ser o cargo de
Prefeito algUm emprêgo remunera.do por
pessoa jurfdlca de direito públlco, como o
Munic1plo, O cargo de Prefeito nAo é em
prêgo públl(lO, o Prefeito não é funcionárlo
pl\blIco. é, como já se dJBae, órgIo do Poder
ExeeutlV'D de) Munlc1plo.

Não está, portanto, o Pretelw lncluJdo na
expresa10 ela leaa b do 0 9 I do art. 018 da
constltuJçAo.

DÚ'-se-{a Que se trataria de uma petlllO&

este.r lnvestlda DA funçio de um órgt\o da
União, ou de um Poder da UnlA.o, o LegIs
lativo, e nAo poder ser investido de função
de outro Poder. o Executivo do Munlc1plo,
procurando-se ou inculcando-se' apUcaçAo
para o disposto no § 1.0 do art. 36 da ConstI
tuição - "o c1dadio InvesUdo na funçAo de
um dêlea (Poder Leglala.tlvo, EJ:eeutlvc ou
Judlclário da U"n1A.o) nlo poderá exercer a
de outro".

Em. primeiro lugar, ell8a dispoaIçio .se re~

fere sàmente aos Podêres da UnIlo. li: um
parágrafo do art. 38. O pllJ'á(p'a1o é, de or~

dlnár1o, desdobramento, da. dJliposlçAo cons
tante da cabeça do artigo. O artl80 d1IpOe
que "são Podêres da Uclio, o Leg1s1atlvo, o
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Executivo e o Judiciário, Independentes
~ harmônicos entre 51". O § 19 dêsse artigo,
como seu desdobramento, dispõe que "o ci·
dadAo investido de função de um dêles, não
poderá exercer a de outro, salvo as exceções
previstas na Constituição". Não é, portanto,
d1spos1ção que se aplique no sentIdo ver·
tlcal, isto é, da União para os Estados, da
UniAo partL os Munlclplos, dos Estados para
os Muníclpios, e vice-versa., mas no sentido
horizontal dos Podêres da União, dos Po
déres dos Estados, dos Podêres dos Munl
clpios, porquanto aquêle principIo, o de in
dependêncIa e harmonia dos podêres, é prin
cip10 que a Constituição manda. que seja as
segurado, permitindo até a Intervenção fe
deral nos Estados, quando êSlle princípio
venha a ser menosprezado (Constituição, ar
tigo 7.", n." VII, letra b).

Na República, a União, os Estados e os
MunJc!plos fonnam esferas concêntricas de
e:z:ercfcl0 dos trés Podéres. Não há entrela
çamento entre êSlles Podênm das três esfe
ras. AI> prevenções entn! as pessoas que
exercem quaisquer désses Podêres em quals
Q.uer dessas esferas da República se resolvem
pelas lneleg1bWdades e pelas :InconlPatlblJi
dades de cargos.

Não se pode, pois, dizer que esteja na 5i
tuaçli.o do disposto no ~ 19 do art. 36 da
Const1tu1ção O membro do Poder LegislatIvo
da União que se invista nas funções de Pre
feito de detenninado MunicípIo, porquanto
aquêle é um Poder da Un1Ao e êste é um
Poder do Mun1cíplo, dispondo aquela pres
crição sbmente para. os Podêres da Un1ã.o
entre si, e não com relação iJ.os Podêres da
UnJAo e dos Estados ou dos Municípios, em
conjugação, por l1nhas transversais.

Nossas conclusões, portanto, são as se
guintes:

1 - O exercfclo do cargo de Prefeito Mu
nicipal não é cause. de perda de mandato
dos membros do Congresso NacIonal.

2 - O senador Llno de Mattos não virá
a perder o mandato de Senador no caso em
que assuma o cargo de Prefeito da Cidade
de São Paulo, para o qual acaba de ser
eleito.

:ss.se o meu parecer, salvo melhor ju1w.
RIo de Janeiro, 3 de junho de 1955. 

Jo6.o de Oliveira. Filho.

PARECER

Do DT. Luis A.ntônio da Gama e Silva, PTO
jlUlsor CatedTdtico de Direito Constitucional,
na Faculdade ele Direito da Unwersldade de

SiJ.o Paulo
1 - A questão, que nos é pool108ta, oferece

interessantes aspectos de interpretação COO5"

tituclonal, prlnclpalmente se conslderannos
a orientação adotada pelo legislador consti
tuinte de 1946 e a eleição de algumas normas,
que vieram quebrar a pureza e rigidez, para
muitos louváveis, do presIdencialismo entre
nós.

Com efeito, a estrutura presidencialista
que, na Constituição de 1891, impunha a
perda do mandato ao deputado ou senador
que ace1taSlle o cargo de MInistro de Estado,
tornando-se até ineleglvel (art. 50, parágra
fo único), tol sUbstancialmente alterada pela
Carta Magna de 18 de setembro de 1946, com
as permissões constantes de seus a.rts. 51 e
54, esta a mais grave delas.

Desta forma, o principIo da independêncIa
dos podêres, que impede a um de seu..s mem
bros servJr ao outro, foi quebrado, com
grave dano, em nossa atual organização po
Ut1ca, problema êste que não pode ser aban
donado pelo intérprete, para a solução do
objeto da consulta.

2 - De outro lado, cumpre examinar se o
cidadão é inelegível, ou se há, na Constitui
ção, alguma norma que o Impeça de exercer
o mandato, em virtude da concorrêncIa de
uma ou váJ1a5 circunstâncias que o tomem
incompaUveis àquele exerc1clo.

Os casos de inelegibilidade, porque deter
mlnr.un restrições ao direito pol1tlco do cida
dão, constituindo verdadeiras regras de In
capacidade poUtíca passiva, devem ser ex
pressos, se ná() podendo, por sortes ou artl-.
manhas de hermenêuticas, impor uma
condição, onde ela não exista.

Do mesmo modo, as incompaUbUldades,
porque atingem também aquêle dIreito, não
podem resultar de Interpretações extensivas
ou analógicas. Fundam-se elas em princípios
de ordem pública, visando, sob certos ângU
los, a independência dos podêres. Impõem,
de outro lado, sanQÕeS, normalmente a per
da. do mandato. E se esta é sua mais séria
conseqüência, se não pode dar-lhe um alcan
ce além do que o texto diz, com o objetivo
de se atingirem casos não previstos pela
própria Constituição.

3 - Não podendo a norma constitucional
descer a pormenores, tornando-se mesmo
casuísticas, as hipóteses não previstas, em
seu texto, devem ser analisadas sempre den
tro de um justo critério, que satisfaça àquelas
condições e atenda o sistema que ela detine
e COD.Sagra. Lembre-se sempre o intérprete de

'que "a Constituição não é um repositório de
doutrinas: é um instrumento de govêmo, que
assegura a liberdade e o direito, sem pre
juIzo do progresso e da ordem" (CAKLOS MA
XIJIIILLUI"O, H1:RlIENÊUTIC,\ E APUCAÇÃO DO 01
urro, n.O 376, pág. 322).
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A história do DireIto Constitucional, a ela
boraçAo legislativa, as !dé1as e 08 principIas
que a nortearam, &8 d1Bcuss6es e votaçõe,s,
as 1rultltu1ções adotadas, em suma, o s!stema
constitucional, considerado em seu oonjunto,
tudo é valioso elemento para uma perfeita
exegese do texto, notadamente quando, sObre
a. hipótese concreta, dúvidas podem ser sus
citadas, em presença da omlssA.o, da lacuna.
da lei.

Será dentro dêsses prlndp1O.'l que, para.
nós, deve ser examinado o problema pro~

pooto pela consulta, sem o que nAo conse
gu!.rem08 atJnglr o resultado, que só a exe
gese do texto constitucional pode determ1nar.

4 - Afastamos, desde logo, a hIpótese de
ineleg1bWdade, porque inexistente.

Salientamos. porém, que o rigor da Constl
tuiçAo foi quase nenhum, quando tratou dM
condições el;pêCia1a de el.eg1bllidades dos Pre~

feitos Mun1clpals, permItindo concorrerem a
êsse cargo, entre outros, até o Pres1dente da
Repl1blJca e os Governadores doa Estadoll,
mesmo em exerclc1o. Isto demonstra que,
dentro do sistema constltuclonaI, a. fUnçAo
de Prefeito recebeU um tratamento bem d1~

verso dos demais cargo.g eletivos.

5 - Haverá, contudo, incompat1b1l1dade,
para. que o senador Lino de Mattos possa
exercer, sem perda. de seu mandato atual,
o cargo de Prefe1to Mun1clpal de BAo Paulo,
para o qual foI eleito?

DireIto politlco por excelência. é () de ser
eleito. E uma vez eleito, exercer o seu man
dato.

A proIbição dêste exercicto, uma vez que
constitue severa restriçAo a d1re1to polltlco
do cidadão, só pode resultar de norma ex
pressa, notadamente se tivermos em 00D8I~

deraçAo que a vIo1açAo da regra proIbitiva
Importa na perda do mandato, que o povo
outorgou àquele que preteriu escolher nas
urDM.

se a suspensAo e perda dos dtre:ltos pollw
Ucos só decorrem de norma expressa, Qll8!tn
o decle..rando a COmtitulçAo BrasIleira. (art.
135), com Idêntica razA.o o exercldo dêases
direitos só deve sofrer restrições também ex~

pressas, restrição que é à capacidade do ci~

dadão.

Examinando os textos constitucionais apl1
cávelB à espécie, não v1&lumbramos, nem mes~

mo ImpUcitamente, uma. norma sequer que
torne 1ncompatlvel o exercfclo do cargo de
Prefeito Mun1clpal, sem a perda do de sena~

dor.

o que a. Constituição estabeleceu, expres
samente, é que o senador nAo pode:

a) aceltar ou exercer comJsaAo ou emw

prêgo remunerado de pelIB08 Jurl.d1ca
de d1re1to J)l1bl1co, entidade autArqu1
ca ou socIedade de economia miata
(art. 48, I, a) ;

b) ocupar cargo públ100 do qual po,!J8&

ser denUssivel Gd nutum (art. .a, U,
b) e

c) exercer outro mandato leaulatlvo, ae1a
federal, estadual ou munJc1pal (art. 48,
TI, c).

A hipótese da consulta, nenhuma deasaa
prolb1çlH!s, constltuclonals têm apJ1caçAo. Nllo
é o cargo de Prefeito Municipal - Chefe 00
Executivo do Muntcfplo - comls8Ao ou "em~
prégo" de pessoa jurídica. de d1n1to pIlbllco
e, pois, multo menos, de entidade autárquica
ou 1lOC1edade de economia mista. Também
nl!.o é cargo demlssfvel ad nutum. Flnalmen
te, nio é mandato leg1a1attvo municipal, 11015
os que êBte exercem sAo 08 Vereadores e Dlo
o Prefeito Mun1c1pa1.

Logo, nAo havendo nenhuma norma CODa
t1.tuclonaI que Impeça o exerclclo daquele
cargo, nAo nos parece pos&1vel subentender
se uma proi'Oiç1o, onde ela nAo eKl5te, por
que, repet1m.Os, a restrição ao legitimo e:ler
ciclo de um dlreito politlco n.Ao pode ser
deduzida atra.vés de interpretações anal6~

giCll.ll. ou extensivas.

6 - Poder-se-á, contudo, argumentar, que
a proibIção constltuclonal é de natw'esa 1m
pllctta, decorrendo do preceito do , 1.° do art.
36, da Constltulçê.o, que prescreve: "O cida
dão investido na função d.e um dêlll8 <J)Od&
res da União) nA.o poderá exercer 11. de outro,
salvo as exceções previstas nesta Conat1
tulçAo'·.

Não nos parece possfvel, dentro do atual
sistema constitucional brasileiro, semelhante
conclusão.

Inlcls.lm.enUl, esta. opin11o só seria p&88Jvel
de aeeit&çAo, embora controvertida, se o 8JB
tema presidencialista vltlente tivesse manti
do a pureza de seus bons prlncip1os, Jncluslve
a independênola doe podêres.

No entanto, o que se ver1flca é. eu.ta.men
te, o contrário. AbrLram·se brechaa violentas
no s1at:ern.a e se fizeram eonceMOes inexpU
cé.vels.

Logo, a orientaçAo acolhJda foi, precla
mente, a de coneess6es e não a. de reetrlQ6el.
A de quebra da independência, posal.btlltan
do~se a hIpertrofta do Executivo, e permi
tindo-se a. Intervenção dêste, veladamente ou
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não, no Leg1slatlvo, embora a norma chocan
te do art. M.

se asslmaconteee, se hoje, entre nós, dl~

verso é o prIncípio lntormativo, não vemos
como se possam admitir proibições implícitas.
Estas, ou são -expressaa, ou não existem.

Acresce, de outro lado, que a norma do §
1." do art. 36, ainda que possibilitasse uma
Interpretação extensIva se nlo apllca. à hipó
tese da consulta.

Prescreve o art. 36 que "são Podêres da
UnlAo o Legl.slativo, o Executivo e o JudicIá
rio, independentes e harmôn1cos entre si".
Dêste modo, êsse d1spos1t1vo mudou o conceito
que, na.s Constituições de 1891 (art. 15, e 1934,
art. 3.°). fol adotado: órgão da soberania
nacional.

Conforme se veriftca das dlscU8SÕeB par~

lamenta1'es, nos interessantes estudos de José
Duarte (A ConstltuiçA.o Braslleira de 1946,
vaI. I, págs. 596 e seguintes) ,li SUbstituição do
texto do projeto, que 1alava em "poder públi
co", falo resultado de uma emenda do Depu~

tado Gustavo eapanema, que propôs a reda
ção tal como se encontra no texto. E acen
tuou êste parlamentar que sua emenda al
terava a tradição constltuc1onal da Repú
bUca, pois, o de que se tratava, era, pre
cisamente, dos podêres da União: "Nã.o são
da soberania. nacional êsses podêres: são da
UnI§.o". E com esta tese concordou a maIoria
da comfssAo. Com ela t1cou o plenárlo, não
obstante oposiç6es. .

l!:.sse hIstórlco mostra que o texto .só se
refere aos podêres da União é, pois, o pará
grafo único, que faz parte do arUgo, desào
bramento dê6te, SÓ pode referir-se, também,
ao que o mesmo declara. E ainda que se não
admtte. êste subsfd10 falando o texto em "po
déres da União", é evidente que se não pode
ler al "podéres do munlc1pio". Ass1m, por
tanto, o Que a Constituição estabelece é que
uma pessoa, investida em Um dos podêres da
União, não pode exercer, ao mesmo tempo,
os de qualquer d06 outros podéres da Unlão.
Com isto vlsou-se a impedir o sacrlficI0 da in
dependência dos podéres, o que, contudo, não
foi mantido em várl.as disposições subseqüen
tes. Logo se não pode, como é óbvio, levar
esta prolbiçAo ao ponto de se Impedir que um
senador possa, num municlp10, exercer o car~

go de Prefeito, sem perda do mandato.

NAo teria sentido, para nós, que o texto
tlvesse outro conteúdo de modo & compre
ender, também, os "podêres" dos municípIos,
OI! . qua1a atuam em estera de competência
restrita e com atribuições, determinadas, em
nada otendendo o sistema constltuc1onal do
m>tado seja o de seu Executivo ocupado por

um deputado, ou um senador, sem que isto
provoque a perda do mandato.

Do mesmo modo, seria pueril 1nvocar~se o
disposto no art. 185 da Constituição, que
veda, com as exceções prescritas na Constl~

tuição, a acumulação de cargos públlcos. Em
primeiro lugar, porque, como está quall11cado
pela própria ConstitUIção, o art. 185 pertence
ao TItulo VIII, que trata dos funcionários
públicos. E, de outro lado, não se podendo
considerar o Prefeito Municipal como "fun·
clonário público", a éle se não apl1carla o
preceito. E, finalmente, porque também um
membro do senado Federal não é "funcioná
rio público", São os arts. 184 e seguintes a
garantia funõamental dos funcionários pÚw

blicos, não se aplicando seus preceitos aos
senadores e Prefeitos Municipais.

'I - Tódas estas coDS1deraç6es nos levam
t\ convicção de que a corumIta llÓ pode ser
respondIda, afirmativamente. :l!: ~ta a ór1~

entação, que se Impõe, pela interpretaçl.o
hannõnlca dos textos constitucionais; é a
única solução que satisfaz o indispensá.vel
respeito devido aos direitos políticos do cl~

dadão; é a cODBeqUêncJ& 2óg1ca. e jurfdica,
que atende o sistema adotado pela atual
Magna. Carta. O contrário será. v1olá~la, des
respeltando-,se supremos direItos do intéres~

sado.
Respondemos, assim, que o Senador Ltno

de Mattos pode exercer, o cargo de PrefeIto
Municipal de São Paulo, sem peràa de seu
mandato legislativo federal.

:t êste o nosso parecer, sub censura.
São PaUlo, 6 de junho de 1955. - Lu!"

Antónlo da Gama e Silva.

PAIlEI::EIl

Desembargador Ivatr Nogu.eiru Itagiba

1. O senador Juvenal Lino de Mattos Que
no senado Federal integra a representação
de São Paulo, acaba de ser eleito Prefeito
da Capital pauIl8te., no comício eleitoral de
22 de mala último. Para que possa empossar
se no nôvo cargo, sem perda do mandato le~

glslativo, apresentou um requerimento à Ca
sa do Congresso a que pertence, solicitando
vinte e dois meses de licença, tempo cor
respondente à duração da função executiva
na Prefeitura bandeirante.

2, SUscitam-se dúvidas acérca da possibili
dade do deferimento do pedido. Objeta~seque
a. tnvestidura no ca.rgo de PrefeIto importa
automàt1ca.mente a perda do mandato sena
torial. Aventa~se que o representante do povo
numa. das Casas do Legislativo Federal não
tem. jus de exercer outra. funçáo que não
seja a de ~nistro de Estado, Interventor fe
deral, secretário de govêmo de qualquer das
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unidades federativas, m1asAo dlplomãt1ca e
participação em congressos e conferências
culturais, na conformidade de norma cons
t1tuclonal expressa.

3. Exposto o fato, cabe-me considerar a
consulta sujeita ao meu exame. A QueatAo,
para sua melhor apreclaçAo, deve ser am
pliada DOI! seus horizontes e olhada sob vA
rios ângulos, para ao cabo de contas, ser
fixado e resolvIdo o caso concreto. Fio em
que não haverá excesso nos llm1tes de um
simples parecer, em se acentuando certos
aspectos: constitucionais Que merecem ser re
cordados na cons.lderaçAo do assunto.

4. O Estado é uma unidade de poder, que
transforma os contelld08 de natureza jurí
dica, sociológica, econOrnica, espJr1tual numa
sinteae dialétIca, numa unk:lade mllltlpla.
Esta unidade não é unidade estAtlca, porque
nu suas COD3tantes hé,. momentos de renova
ção. A organizaçAo do E&tado faz-se, todavia,
segundo regras e prlneiplos consubstanclados
e expressos em preceItos constltuctonals. A
ConstltulçAo vem a ser a sua estrutura. ju
ríd1co-polftica. O Estado, como ser dinâmico
e evolutivo, v1ve, consegu1ntemente, de suas
fUnções. Exercer funções é exercer o Poder.
E o exerclclo do Poder se reaUza, com obe
dléricla M normas e regras constitucionais.

5. A clássica trUogia, apesar de sua art1t1
ct&Udade como dtrta. Lask:1, atravessa incólu
me as épocas. A divl.são, ou separação da
técnica política hodierna., ou dlstmçAo de Po
dêres consoante expreaslo de CAJU. SCHlUt'r,
em Legislativo, Executivo e Jud1clár!o resla
Uu a Qualquer outro acréscimo. Não hA se
paração absoluta das funções estatais. Há
Inter-relações reciprocas. O Que se observa. é
11. dJsUnçlo dentro do equilibr10. Os "cheks
and balances" da expressA0 americana ou li
miteI'. constituclona.1s Uum a. congruência,
a concordânc!a, B. regularIdade, a justa rela
çâo entre os Podêres. No mov1tnento tuncio
nal de uns, penetra, sem exorbltações, mas
na esfera das respectJvas atribuições, a ação
de outros, numa ajuda mútua que busca a
unidade de bem servir à oomunhlo.

6. Os conatjtucionais indIcam. as funções
espec1ticas doa três Podêres: a legi4lativa
flxa normas jurid1caa gerais e individuais; a
judiCial B.pllca o Direito ao caso concreto,
mantendo e atualizando as regras jurldlcB.&:
e a uecutiva. repartida. em governamental
que tem atribuições de rellOlver problemas to
cantes à unidade politica do Estado e relati
vas aos Interêsses nacionais, e a administra
tiva à Qual compete o encargo de gerir os
assuntos públicos ordinários. Não há sOmen
te especificIdade nas funções dos três Pode
res. Tratando-se de categorias artlficials ne
ce&é.rlas que visam t\ distinção e ao equlli-

brio mútuo, a ConstituiçAo adota freios e
contrapesos, outorgando nas estera.s del1m1ta
das, ao Executivo funçôe8 leglBlatlvas como
ocorre na expedição de decretos para exe
cuçAo das leis, e funções judiciais no atinen
te a.o Indulto: ao Judtclárlo tunç6ee leclal&
Uvas, quais as de elaboração de seus l'eB1
mentes lntemos e funções adm1nlstraUvas de
provimento de cargoa: ao LeJialatlvo fun
ções executivas à maneira do que fAlcede na
autor1zaçio de empréBt1mOll externos e fun
ç6es jUdtciaJs nos crJmes de responsabWda
des do Presidente da Repúbllca, em que Il.
Camara é o juiz que procl!88& e o senado, o
juiz que jUlga. Há, poiB, um entrelaçamento
de fWlÇáes, mas perfeitamente definidas,

7. A Constituição, no art. 36, acolheu, •
moda dos modernos pactos !undamenta!a e
obediente à nossa trad1ç60 republlca.na, a trí
plice dtvfsAo apontada em De Z'Elpfit tü !.ois,
de MoNTI'SQUDU a Quem cabe a glória de ter
w:rlto nlo um tratado de DireIto Conatitu
clonal propriamente dito, mas a de h&ver,
dentro do caráter polêmlco de sua exposlçlo,
ordena.do um. slstema, criado esquemas !un~

damentais e indIcado o func1onamento doa
Podêres. Reza em verdade, .. norma do art.
36: "Sio Podêres da. UnJl.o o Legiala.t1vo, o
Executivo e o Judlclárlo, Independentes e
harmOnlcos entre si". Refere~8e a Constitui·
ção aos tr!s Podêres da União, 05 Qua1a a
Ca.rta Magna de 91, e a de M menclona.vam
como 6rgãoa da soberania nacional. Estabele
cendo-lhes a separação ou distinção, a D088&
Lei Fundamental desaceltou a unle1dàde ou
teoria do monlsmo juridlco, Que determina o
escalonamento dos Podêrea, a sua. dlmemlo
e a descr1mlnaçAo de funçôe8, para dotar o
:Parcelamento da autoridade, 8. dlvt.s1o Ol'
gàJUca, de interdependência e de relações
mútuas equillbradas ouro e tio.

8. FJrmando a dlv1BAo dos PodêreB da
Uniia e glzando as atribuições de cada um...
Constltuiçia vedou disputas, a.tr1toa, emba
rll.Ç1)& e excessos, exigindo a. unidade de açio.
Para impedir seja fl'UBtrado o principio dea~

sa divisão ou ,eparaçAo, proibiu a LeI Maior
que o cldadio exerça cumulativamente !un
ções de mais de um dos Podêres da Uniio.
Asslm, prescreveu DO I 1.<>, do art. 36: "O
cidadio investJdo na função de um dêles nAo
poderá exercer a de outro, salvo as exceç6e$
previlltas nesta ConstltUlçAo". t bem de ver
que a cláusula "salvo as exceçóe& previstas
Desta. Constituil;io", é restrlta aos Podhes da
Un11o, aos quais alude o texto do art. 36. .As
exceções vêm contempladas e exprell8lL8 DOS
arte. f9 e 51 da Constituição. AU se permite
ao deputado federal ou ao senador, com pré
via llcença de lua cAmara, o desempenho de
mlssio dlplomUlca de caráter transl.t6rto, ou
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a participação, no estrangeiro, de congressos,
conferências e missões culturais; aqui se con
sente que o deputado federal ou senador se
afaste do cargo para se investir na função de
Mlnlatro de Estado; Interventor federal ou
secretárIo do Estado-membro.

9. No Quadro da Federação BrasIleira há
três órbitas com autonomia polftlca adminis
tra.t1va e financeira: União, :&t.ado-membro
e Munlcipio. A Constituição demarca os li
mites de atuação de cada um dêsses nIveis.
Dispõe sObre o Municiplo nos arts. 7.°, inciso
VII, letra e, 28 e 29. Regula o Estado-mem
bro nos arts. 7.°, incisos I a VII, 18 e 19 a 24.
No art. 36 trata dos Podêrea da União e nos
seguintes define tais poàêres, traçando-lhes
as caracterlstlcas e determinando-lhes as lin
des de sua competência. A Constituição, ao
que se observa, plantou ba1.bias e fincou mar
cos entre as três órbitas autonómicas da Fe
deração, distinguindo-lhes as funções jurisdI
cionais e firmando a distribuição qualitativa
e quantItativa. das atrlbu.lç6es dos órgãos de
jurlsd1ção. A vedaç!i.o, sempre mampliável, e
inserte no art. 36 não pode Ir &têm do exercI
cio cumulativo de funções de mais de uni
dos PodereIS federais.

10. No art. 48 a Constituição rege as in
compat1billdades, expUcltando as únicas que
se relacionam com o mandato do senador e de
deputado. Nascem umas no momento da ex
pedição do dIploma.; surgem outras no fns
tante da posse do senador ou do deputado.
Resulta a lncompatlb11ldade da proibIção ex~
pressa de se reunir no mesmo individuo, si~

mUltâneamente, o exercício de duas funções
Inconcllláveis em face do texto constltueio·
nal. A&s1nl, deputado ou senador, a contar
da dJp:omação não poderá, sob penas de per
da do mandato, aceItar ou exercer comissão
ou emprégo remunerado da União, Estado
membro, Distrito Federal e Municlpios, bem
como de autarquias, sociedades de economla
mista. ou emprêsa concess1onã.rla de serviços
públicos. se lhes é defeso receber favores ou
empregos daquelas pessoas jurldteas de di.
reito público e desta.s, entidades paraestatais,
claro é que não poderão talqualmente ce
lebrar contratos com urna e outras, a menos
se obedecerem os contratos a normas uni
formes à maneira dos contratos de transpor
te na Centra..! do Brasll e dos contratos de
empréstimos hipotecáriO/> na Caixa Econômi
ca. Desde o ato da posse, é vedado ao depu
tado ou senll.dor ocupar cargo públlco, de li
vre demissão; patrocinar causas contra. a
0hlI0, Estado-membro, Distrito Federal ou
Municipio; exercer função remunerada; ser
diretor ou proprietário de emprêsa que goze
de favor decorrente de contrato com essas
pessoas jurldlcas de direito público; faltar As

sessões, sem licença, por mais de seis meses
consecutivos. Finalmente, e esta é a última
proibição, sem se falar no procedimento repu·
tado incompativel com o decôro parlamentar:
é defeso ao deputll.do ou senador exercer ou
tro mandato leg~lativo; ser deputado federal
e senador a um tempo; senador e deputado
estadual; deputado federal e deputado à All
sembléla Legislativa de Estado-IIlf!mbro; se
nador e vereador, vereador e deputado fe
deral ou estaduaJ.

11. Insta assinalar, poís, que a proIbiçáo
se refere ao exerCÍCio cumulativo de manda
tos legislativos. O leglslador rederal, seo ne
nhum pretexto, e perderá o mandato legisla
tivo se o fizer, não poderá. exercer qualquer
outro, seja municipal, estadufll ou feãeral.
Não poderá igualmente, quanto aos Pod~res

da União, segundo o art. 36 da Constituição,
exercer outras funções que não sejam as de
signadas nos arts. 49 e 51. Vê-se, pois, que
o deputado ou senador tem exclusivamente
as incompatlbilldadea contempladas e deflnl~

das no texto constltucional. Não há engen
drar outras omitidas ou não mencionadas ex~

pilcitamente na Lei Magna.

12. Não se argumente, em contradita. aos
principias anunciados e aos textos invocados,
com o art. ~2 dI!. Constituição que cogita da
convocação de suplente, conforme estabele·
cer o regimento interno, nos casos de licença.,
de vaga ou de investidura do representante
na função de mJnistro de Estado, interventor
federal ou secretário de govémo estaduaL
Não se trata de norma Imperativa, compreen~
slva de todos os casos: é, antes, de cunho
regulamentar exemplificativo. De fato, a enu~

meração é feita para as hipóteses enunciadas
anteriormente. Os casos restantes ou as hjpó~

teses que surjam serão reguladas pelo regi
mento interno, e tanto assim é que a norma
a êste expressamente faz menção. Os claros
que por ventura existam no regimento inter
no deverão ser cobertos com acréscimos résul
tantes de deliberação tomada pelo Senado ou
Câmara, por ocasiâo de sua reforma, revisão
ou emenda. Se, porém, o regimento é omisso,
a solução, em caso de urgência, será dada.
pelo plenário.

13. Ao Senado ou à CAmara compete, res
pectivamente, a decla.raçio da perda do man
dato de senador ou deputado. Cada ramo do
Poder Legislativo é, ass1m, o jui2 dOs repre
sentantes do povo que néle têm assento. Mas
os casos de perda de mandato são taxativos,
e nunca impllcit08; nM podem ser amplia
dos, porque não é l1e1to se criarem outros por
analogia. A ConstituIção é obra de objetivi
dade, é representação jurldico-pol1tica da
existência estatal. Sóbre ela a vIda passa. per
manentemente, deixando-lhe marcas Úldelé-



222 REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

ve1s da :realidade poUtico-soclal. NAo deve o
Intérprete ter apêgo ao formal1smo; cum·
pre-lhe buscar nas evl.dênctas soctals e nos
lmperativoo de sa.d1a política o sentido mais
perfeJto da eficiência do regime. Uma das
V:Ias de penetraçAo do procellBO ord1nárlo, na
estrutura constitucional é a prática polftica
não regulada noo textos, e que náo contra
venha com outras normas expressas. A m
compat1b1I1dade entre o mandato de senador
e prefeito não 11gUra no texto. Alargar a in
compatib111dade serta criar sanções, adotar
critério oposto aos conteúdos constJtuctonais,
vuInerar a própria ordem política criada pela
Constituição, .lDstltuir prov:ldêncla US\1l'p&tI
va de direitos garantidos pelo nosso Ordena
menro jurídico.

14. FOrça é convir que os podêres munici·
pa.ill nio comportem idêntica. essência e na
tureza. dos podêres políticos da UntAo, nos
quais se pressupõe o exercido da autodeter
mInação. A municipalidade não é órgão da
soberania nacional; é órgão da poIftica e
admlnJstraçAo interna do Municiplo. Trata
se de organização auton6mica em esfera de
marcada pela COl1BtituiçAo Federal. POsro seja
o Mun1cfpl0 1mprescindfveI ao aistelll& fe
derativo do Brasil, não importa dfzer que o
seu Executivo eo seu LegisIat1vo sejam POfU
reg Iguals aos da União; repteljeIltam éIes,
sem dúvida, verdadeiras funções que se des
dobram em adm1nJatratlvas, exercitadas pelo
prefeiro, e deliberativas, exercidas pelos ve
readores. O senador é membro de um dos Po
dêres da Un1Ao - O Legislativo; uma vez 11
cenclado pelo Senado, com a convocação de
seu suplente, não tem, por fôrça de nenhUM
ma regra de Direito Públlco COll8t1tue1onal,
impedimento para o exerclclo de f1.Ulçâo pre
feltura!. Nesta. !Jituação, nAo exerce êle, à
verdade, função proibida de outro Poder da
União, mas função de adm1nJstraçAo local.

15. Em livro de minha autoria, O Pensa
mento Político UniVeTlal e a Constftuiçáo Bra
sileira (tomo 2.°), tive ocasião de expor que
as vigas Inestras que suportam o IlO!JIlO ed1:fl
cl0 constltuc1onal sA.o o regime de Represen
taçAo PopUlar e a. República. Federativa. A
Pedera.çâo, Cl'iando unidade8 adln1n1stratlva
e governatlvameute autônomas, congregan
do-as e V1ncUl1Wdo-as sob um govêrno comum,
é realidade wrglda do espfr1to nac10nallsta
dentro da. 1m.e1l8l.dade e dtverm.dade de nosso
território. A Rep1lbllca., caracterIzada pela di
visA0 dos .Podêresem trê8, pela temporariedade
do Executivo e do Legts1atlvo, pela. responsabi
l1du.des dos governantes, é forma de proteçft.o
das liberdades públicas. A RepresentaçAo Que
óbvia a 1mposslblUdade do exerclclo dos Po
dêre8 públlcos pela uniVerSidade dos cidadãos
é UBado de se conferir ao povo a :facUldade

de, medJante a vontade de cada eleitor :eu
n1da à de outros eleitote8, formar o P8nI&
mento da maioria, e escolher c1elepdoe ..
quem con1'1a as funções do Estado. O corpo
eleitoral de São Paulo, nas eleições de outu
bro de 1954, escolheu o senador J"uvenal Llno
de Mattoa para representar tlllIl& unidade fe
derativa no Senado. Em 22 de ma10 1Utlmo,
o povo da Cap,1ta1 pau1fBta o elegeu Prefeito
da eldade. AB dUas escolhas devem ser ree
peitadas. Não há por qu.e violar o principio
fundamental da RepresentaçAo. O repreaen
tante não quer fa.1tar ao aeu povo. Dentro da
Constituição, com obediência 1ntegral de SU8IJ
normas e de seu espfr1to, serv1rã à adm1nJB
traçA0 local, mediante Ucença do 6en&do. E
porque o mandato de secador é mais longo,
terminando p tempo de exerclclo nas fUnç6e8
munlelpals, retornará à sua Càmara. no cum
primento da delegação popUlar. Ex1g1r a lJWl
renúnc1a do senado, ou lhe declarar a perda
do manda.to de senador, 'PQl'qUll ~ eUteer
atribUlçõe8 prefeJturaJB, mediante o pedIdo
de Ilcença formulado, vale por lhe apllcar e,
por via. de ctlDseqüêncla, ao povo que. reiJre
$enta, uma $8.Ilção df!llCOJ1hecJda na Const1
tuição. 8erla, em resumo, abaJar no seu llJ1
cerce uma das vigas que 8U8tentam o ed1ficla
da. DemocIaola brasileira.

16. O senador ou Deputado I1cenclado nIo
exerce o me.ndato. Quem o detém 6 o IU
plente que o 5ub.st1tu1. O .6enado teve opor
tanldade de 'dec1d1r, faz dola anos mala ou
menos, Que mo perde a 8UP}!nc1a quem. ba~a
exerc1do o cargo de preteUAJ eleito e de pre
feIro nomeado. Em razão dessa de1ibera.Çio,
tomada para. o caso eoncreto, convocou o SU·
plente Altivo L1nbarea para BUbstltulr o se~

nador Pereira Pinto, do Estado do R10 ~e

Janeiro. DeDOla de eIel.to suplente, Altivo
LInhares exerceu por quatro anos o manda
to de Prefeito do Município de 'M1racema e
foI Prefeito liomeado de Niterói. NIo perdeu
a. suplência, pol'Q,ue nIo estava em exercfcl.o
do mandato de senador, quando DOr lo1lgo
tempo admJtUstrou, como autoridade e:le
cutiva locaJ., dola mun1clp1oe numlnenses.
Tal e Qual h4--de entender-se em :e1açAo ao
Senador Juvenal LI.Do de Mattce que 11cen
ciado, nIo d~teri, nem aerc1tart. o man
dato de Bena4or, o qual passa por inteiro ao
seu suplente. No correr da l1cença que se
lhe conceder bada. obata, v15to como nenhu
ma vedaçAo CIODSUtuclonal ex1Bte, a que 88
suma e exerça a tunçAo executiva de Pre
feito da CApital bande1raD.te.

17.' O D1relro Parlamentar, como ramo
do Direito Constitucional, é o conjunto de
normas relativas 80 OIdenamento Interno
e ao funcionamento das càmaras. As regras
de :regulam.enro parlamentar, isto é, as re-
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gra8 dos regimentos internos do Senado ou
da Càmar8,~ eficácia. jurid1c& como norm8ll
executivas ou tntegrat1v8ll dos principios cons
tituc10nais tocantes ao Legtslat1vo. Elas se
sltuam no plano de suborcUnação hlerárqui·
ca aos preceitos da. Constituição em matéria
que entende com a. orga.nhação e funciona.
mento daa Cl&SaS do Congresso. Devem, poIs,
adequar-se a &ses preceitos, Em virtude da
om1Mio do Reglmento Interno, a decisão do
Benado nAo será SÓlnente regimental, maa
antes e a().1JD.a. de tudo assunto constitucional
que envolve o principio básIco da represen
tação. Em nAo havendo imped1mento ex·
presso, nada impede da concessAo da Ucen.
Ç& para o e:rercJclo da função de Prefeito.

18. O senador Juvenal I.Jno de Mattos, se
gundo se oblrerva. não pretende cumUlar Í11D
çltes de nlais de um dOli Podêres da União.
Não quer exercer outro mandato legislativo
de qualquer dos três nivels da Federação.
N~ deselao t:xerotclQ de função íncOmpatt
vel. nem procura tentar transpor qualquer
das icompatlbU1dades expreSBll8, depois de
sua posse no Senado. Requereu licença para
se afastar de sua Câmara. SUbsUtul-lo-á o
suplente que deterá. o mandato pelo seu
exercle1o, na função do executivo municlpal,
não será Senador, mas Prefeito, com atrl
buiç6es em outra órbita, sem qua1qUer re·
laçlio ou interferenc1a com os Podêres da
unao. Nenhuma norma clara e ta:rativa.
lhe impõe 8. proibição de exercer a adm1nis.
traçA0 local da Capital paUllsta. NA.o se pre
sume vedação, que há·de ser expressa. A perda.
do mandato senatorial há·de constar de regra
escrita., e, seja qual fOr o processo interpre
tatl'vo em.preg&.do. na.o 'gOde ser criada. A
sua criaç4o, sem base no texto J)OBIUvo, ex
prime a.tentado à representaçio e menos
prêzo a. direito pol1t1co. Assim, em não ha
vendo texto constitucIonal que proíba o Se
nador, substituído pelo suplente, de se in
vest1r na ftlDção de Prefeito eleito pelo povo,
parece-me que a licença requer1da deve ser
coneed.lda..

Jt o meu parecer.

Rio de Janeiro, /) de junho de 1955. 
lvalT Nogue:lra Itagiba.

PARECER

Do Dr. Pedro Calmon - Catedrático da
FaculdMe de DlTefto e ReItor da. Univer
sidade do BT/J8U

Perderá o mandato senador ou Depu
tado federal que. eleito Prefe1to muni
e1pal, se empossar nestas funções?

Na verdade, o reg1me vigente é bem mais
plástico do Que o anteriOr, de podêre& apar
tados e incomunicáveis. CaracteriZa.-ae por

um critérlo nOvo e elástico de colaboração
politlca, que nA.o se contenta com a velha
perml8Bão, do sistema parlamentar de ou
trora, de acumularem 08 representantes do
povo o seu mandato com as PlUltas minISte
riais. Vai ao extremo (art. 51 da ConstttuJ
çã.o atuai) de consentir que - sem perda
de maI).dato - desempenhem nos Estados as
funções eventuais de Interventor federal
(portanto de govêrno) e Secretário de Es
tado (ou seja, de a.dmtnlstraç40J.

"Art. 51 - O Deputado ou 8ens.dor in
vestido na função de M1nlstro de Estado,
interventor federal ou secretário de Es
tado nio perdt: o mandato."

Nem precisa perder <explica o art. 52).
porque nesse caso, e no de licença ou vaga,
o substitui o respectivo suplente. Com a 1IIS
titufçio da 6UPlência, quUl exatamt:nte o
constituinte resgUardar a representação na
cional dos claros nela abertos pelo comisslo
namento fortulto de De1lutados e Senadores,
autorizando-os tàcltamente a atenderem a
tais chamados. EvItou a vacâne18. intempes
tiva, com os encargos de eleição extemporà M

nea; e estabeleceu por lseo mesmo uma pon
te permanente entre o Leglslativo e o Exe
cutivo - ressalvadas as proibições expres
sas que estipUla.

Quais são estas? Quatro, lL saber: servir re
muneradamente (ou de qualquer modo tran
slg1r ou contratar) a entidade de direitA:! pú
bllco· ou concess1oná.rla de serviçO público;
ocupar emprégo de que possa ser demitido
ad nlttum; exercer outro mandato legisla
tivo, federal, estadual ou mu.r.uc!pal; e aàvo
gar no fÔro contra os Interêsses que lhe
cumpre defender Umpeó1lio que tatá de pa
trocinar causa contra pessoa juridlca. de di
reito públlco). Fora disto, lIcença lhe será
dada (art. 49) para desempenhar tn~ dl
plométlca transitória. Conserva o cargo efe
tivo sem prejuízo da. contagem de tempo
(art. 50). Pode ser MinIstro de Estado, o
que allâs é compatível com a doutrtna par
lamentar; e ainda, no âmbito provincial,
agente de Executivo Federal, como Inter
ventor, e auxiliar do govêrno, como secretá
rio de Estado. Nem se lhe marca prazo para
taJs com1ssõeB. A de secretário de Estado en
tender-se-á prorrogada até o flm, seja do
govêrno a que pertence, seja do mandato
de Deputado ou Senador licenciado.

Veda-se·lhe "exercer outro ma.ndato legis
lativo" na trlpllce ordem f~eral. estadual e
municipal. Coincide ao regra com o dtreito
mals em evidência no mundo: ninguém po
derá de.sobl'igar-se simUltAneamente de dois
manda.tos. Era óbvio: e por Isto, verbi gra
tia, a Constituição francesa de 1875 nem se
quer previu a hipótese (J. BAllTHtt.ElIY, RAP·



224 REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA
-----------_.-

PORT, 1927, JULnN LAi'ERRdre, MANUEL DE DR.
CONST., pág. 680), repugnante à s1stemátlca.
dos podêres auf.õnornos. Legislativo, diZ o
texto (art. 48, n, c), excluindo pois a função
~ecutitla: municipal e estadual. AdmIte a
participação do senador ou Deputado na
administTaçtfo federal (Ministro de Estado).
Recomenda-o à administração estadual como
Seeretá.r1o ou Interventor. Pretendeu (de
pois de permitJr o mais) permitir o menos e
obstá-lo a ser membro da administração
municIpal? E por que razA.o?

PrImeiramente, diga-se que a íncompati
blltdade teórica. dos representantes do povo
com os cargos públicos provém da necessi
dade de os manter independentes, isentos de
:influêncIa oficial, longe de seus favores e
alheios à sua ação. Separados constltuclo
nalmente 011 poàêres, liclto não era exercer o
membro da assembléia (Juiz do Executivo)
função derIva.da das preferências e graças
do govêrno. Assim ensinavam os autores.
Mas desprezamos o tipo rlgido das Consti
tuições clássicas e experimentamos o ecletis
mo original que a.l está. Supr1mJmos as bar
reiras convencionais. Achando bom o mo
dêlo argentlno, do comparecJmento dos Mi
nistros às CAtnara.s, porém com a. prel1m1
nar de não poderem fazer parte delas, ado
tamo-lo conciliando cargo e mandato. Mais
do que lllto: nia se nos a.tlgura contrá-rla à
eqU1d1stAncia dos podêres constituídos a
acumulação do mandato legislativo federal
com fUnções executivas de outra órbita 
qual é a estadual -; e nos parece conve
niente que possa Deputado ou senador (sem
prejuízo dêle) engajar-se na administração
regional ou, como Interventor, superlnten
dê~la.

O Direito norte-americano, em cujas fon
tes bebemos -a ortodoxia. republicana, enca
rou com análoga tolerll.nc1a essa. entrosagem
de t&retas. Lá adverte WESTEL W. WILLOUGH
BV: "A Btate OUlce not disquaJIfy for mem
bershIp. Thus. for exemple, Senator La FoI
lette held the ottlce of governor of W!SCOn
sln untIl Janua.tY, 1006..... (PRINCll'LES 01'

THE CONSTo LAw or 'rHE UNI'rED 8'rATES, pag.
254, N. Y. 1930).

Não importa, porém, o Dlreim comparado.
O texto constitucional interpreta-se (segun
do a boa norma da Introdução ao Código
Civil, "estr!tamente", "Exceptlones sunt strlc
~ tnterpretatlonls". Iv; dlsposlçOes ex
cepc.lonals (concordam, sem discrepância en
tre elas, as autorIdades na matéria) "não
se estendem além d08 casos e tempos Que
desIgnam expre8liamente" (CAaLOS MAXIJO
LIANO, HEftKmd:VTICA E APLICAr;Ãi) DO DnErro,
pág. 243). Porque o Estatuto básico especifi
ca o proibido <contratos com o Poder pú-

bllco, exerefclo de emprêgo aleatório, justa
poslção de mandatos 1egls14tt'OOS, patrocí
nio forense contra o Estado), autorlz&, em
conseqüência-, legitimando, 88 demaJa for
mas de compat1b111dade que o art. 51 ampl1a
até às funções estadua!8 referidas. :t a novi
dade da COIlStltulçio de 18 de setembro - que
nos rege - sugerindo-nos um pensamento cal
cado em obaervaçlo de GoRZALl:Z CALIlDON
(MANuAL DIt LA CONST., Arg., p. 397). Um se
nador que fOMe membro do gov!mo esta
dual representaria duas vêzes a sua provín
cia. Iato plLreCia-lhe a.bsurdo. E todavia a
ConatítwçAo brasllelra expressamente o ad
mite, habUita.ndo-o <art. 51) ... &er, por tem
po indeterminado, Interventor ou Becretárío
.de Estado. Porque não poder' ser PrefeIto
municipal, $e & origem do mandato - o su
frágio popUlar -, se a natureza local, se a
Incomunicabilidade de suas responsabDlda
des restritas à á.rea administrativa, em re
laçA0 aos deveres da representação nacIonal,
nenhum choque, oU atrito de 1nterêaseB, pres
supõe entre elas? In contrario Be1UU, teria
moa a anomaUa - oJ)OBta, esta sim, a tõd.a
a doutr1na. - de convir a ConstltuiçAo em
subordInar oa representantes do povo que
formam o Congresso NacIonal ao Executivo
doa Estados (secretários, que do auxIlIares
dos governadores), negando, entretanto, li
cença para. Que exerçam, Uvres de qualquer
hierarquia, dependência ou víncUlo arbltráM

rio, mandato adm1nIstrativo igualmente re
gIonal. Em que artigo ou parágrafo se acha
a proibição? Vimos que em nenhum. E que
c1iapo61ção, por anaJogla, o consente? A mes
ma que - :Inovando largamente na espécie,
o art. 61 - manda que conserve o mandato
Deputado ou Benador "investido" nas fun
ç6ea de MlnIstro, Interventor ou secretário
de Estado.

NAo podeXldo enl;ender~se a Ietm constitu
cional, senão estritamente. e estando nel&
enumerados os casoa de l.ncompatlbllidade,
Q.ue levam à. perda do mandato ("lncluslo
unius exclU$lo alterlus"), é fora. de dúv1da
que o l.ntérprete cr1arIa hipótese de deatltul
çA.o, que a Suprema Lei nAo prevIu, lIe jul
gasse que o congressista não pode ser Pre
feIto m1U1lclpal - com a licença da respec
tiva. Câmara. LOgIcamente, pois, a Constitui
ção sllencla a. respeito desta 'Últ1mê. e-nnt.ua
lidade e não nos é dado aplicá-la senAo e!/

trítamente - temos de reconhecer que - se
não veda - permite essa acumUlaçAo en~

quadrada na s1Bten'látlca do regime VÍiente.

li: o meU modesto parecer. Rio de Janeiro.
6 de junho de 101i5. - Pedro Calmon.
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PARECER

Do Professor Jode de Oliveira FUho, Juris~

consulto, Constitu.cionalillta, Diretor d<J Insti
tuto dos Advogados do Brtuil e membro do

Tribunal Regional Elftitoral

As incompatibilidades de CEU'lJOS são decla
radas por disposições expressas, niio por In
terferências 1mpUcltas...

.Em parecer que emiti sObre a. compaUb1I1
dade do exerclcio do cargo de Senador Fe
deral com o cargo de Prefeito de São Paulo,
tive oportunIdade de evidenciar que a Cons
tituição era. omissa sObre o assunto e que,
por inferência, não se POderiEl. criar incom
patibilidade de qualquer natureza.

Objeções foram feltas, provindas de fontes
provectas, de que existiria em DOssa COD..'lti
tuiçAo essa IncompatlbiUdEl.de Implícita, dada
a separaçAo dos Poãêres, dada a fne.cumUla
çâo de cargos, de.da a l1npl1clta proibição do
exercIclo de dois cargoa eletivos.

Vamos ver, ràp1dEl.mente, que em nenhum
dêsses aspectos procede a objeção e nada me
lhor que trazer exemplos da grande demo
cracia americana.

Pela Constituição dos Estados Unidos da
América, art. I, Seção VI, os deputados e os
senadores não podem ser nomeados para car~

go federal.

O mesmo que ocorre em nossa Constituição.

Pois lá, não inferiram que o Deputado
ou o senador nAo possa exercer cargo ou
mandEl.to executivo, inclusive o de Governa
dor.

Como nos informa MArrm:ws, Âmer. Consto
S1fatem, p. 90, em 1787, na Convenção dêsse
ano, pretendeu-se estabelecer essa restrlçAo,
tendo sido rejeitada. Raramente tem ocorr1~

do que DeputEl.do ou Senador exerçam car
go estadual. Não há proibição.

"There Is no constltutional J1m.1tatlon
which debars a member of Congress from.
ho1dlng a state o!flce. A proposaJ. to in
clUde such llmItatlon In the Constitutton
was rejected by tbe Convention of 1787.
In praetlce, however, 1t rare1y occurs that
any member of Congress balda state
ofC1ce".

Ocorreu, porém. e um dêles se deu com o
Senador La F'ollette, Que IIcou como Gover
nador do Estado de W1sconsfn, sem perder o
cargo de 8enEl.dor, para o qual fOra eleito. O
fUndamento, como diz Wn.t.OUGH8Y,

"On lhe COD..'lt. oi the Un1ted States", vot.
I, estadual, p. 606, fÓra que o exercício do
eat'Jo estadual não incompat1blliza a pes-

soa para o exerciclo do cargo de deputa
do ou senador federaJ. - "A 6tate oftlce
does cot dIsqU1l1fy for membershlp. Thus,
for example, Senator La. Follette held lhe
offJce of Governador of Wlsconsin untu
Jacuary, 1906, although the Senate, aJ:ter
his electlon to that body, met In extra.
sesslon the preceding March. Senator La
Ponette did not, however, appear in lhe
8enate ar take the "tilath unto January
4.1906".

O mesmo tem ocorrido com membros da
Côrte Suprema.

Com efeito, na América do Norte, se pela
aludida disposição da Seç~o VI do El.rt. I
da ConstitUIção, membra da COrte Suprema
não pode ser Senador ou Deputado, - "no
person holding any oftice under the Uníted
States shall be a member of either durtng bis
cont1nuance in oftice", entretanto, ésse mes
mo juiz, por não haver disposição expressa
em contrário, pode ser Presidente, Vice-Pre
sidente da República, miniBtro do gabinete,
embaixador, ou outro Qualquer cargo pode
ter.

E, como diZ Ttmt, Consto 01 tfl.e Uniteã
States, vol. I, pág. 391, in fine, e 392: - "The
Unlon of the judicial with the executive
CW1ctions was ca3U3 omliisus in the deUbera~

tions upon the Constltutlon and ll! a clear
from dep8l'ture, and in an importaDt respect,
from MontesQuleu's maxim".

A&olim aconteceu Que Jay, enquanto era.
"Chie! Justice", era Secretário de EstlI.do, e
foi nomeado MInistro na. Inglaterra para ne
gociar certo tratado. O "Chie! Justtce"
Ellsworth era Ministro na França. e manti
nha seu cargo de presidente da Côrte SU
prema. MarshaU, que era "Ch1e! Justlce", não
sàmente manteve seu cargo durante o tem
po em que exerceu o cargo de Secretário de
Estado, senão que também e.cumulou o exer
CÍcio dêsses dois cargos importantlsslmos da
RepúbUca AmericlUla, - "discllarging the
dutles of bath oftices 8t the same time",
como dl2;. TuRNElI..

Nenhuma. incompatibilidade ai foI criada
por inferência, Impllcâncta, ou implicita
mente.

Nem se poderá. dizer que haja lmoralidade
nessa acumulaçio, pois serIa uma lrrogaçAo
mUlto grave feita a grandes VUltos da demo
cracta americana. AInda recentemente o
"Chief Justice" V1nson, que atualmente pre
side a Côrte Suprema, fôra convidado para
ir, como embaixador nEl. Europa, tratar de
graves questõe.5 internacionais, tendo decll~

nado, declarando que pretendia se dedicar às
SU86 funções de magistrado.
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Nossa Constituição não criou incompati
bilidade para o Deputado ou Senador exercer,
mesmo cumUlativamente, o cargo de Prefeito
ou de Governador. Begue-se, que pode exercê
los cumulativamente ou nll.o. Nio os exerce
rã cumUlativamente se pedir llcença. à Cll.
mara, llcença que sua Camata pode lhe dar.

Não tem, pols, o menor fundamento a obje
ção de que ImpUcltamente se encontrarla, em
nossa Constituição proibição para o Deputa
do ou o Senador exercer o cargo de Prefeito.

Eis o que me ocorre dizer em complemento
ao meu anterior parecer.

R10 de Janeiro, 13 de junho de 1955. 
João de Oliveira Filho.

PARrCEft

Do Dr. Miguel Reale, Catedrático da Facul
'dade de Direito d4 Universidade de São

Paulo

1 - Consultam-me sObre a posslbil1dade
do senhor Llno de Mattos, obtida a llcença
do Senado, exercer o cargo de prefeito do
Municlplo de São PaUlo, sem perda do man
dato no Congresso Nacional. Parece-me que
se impõe a resposta afirmativa, por 0110 en
contrar na. Constituição de 19M! preceito Que,
expressa. ou implicitamente, configure 10
compatlbJlidade entre a qualidade de sena
dor, em licença, e as funções de Chefe de
Executivo municipal.

Os argumentos de ma10r alcance, aduzidOll
contra a pretensão do parlamentar paullsta,
são os quatro seguintes:

P} Veda o artigo 36, ~ 1.°, da Carta
Major qUe um cidadão, lnvestldo na.
função de um dos Podêres da União,
possa exercer a de outro; .

2PJ se o art. 51 da Constituição só per
mite que o deputado ou o senador
seja ministro de Estado, lnterventor
federal Ou secretárto de Estado, é' de
cOncluir-se a oontTarto S8nsu que
para os demais cargos haja impedi
mento de ordem absoluta;

3.~J Prolbe o art. 48, nP D, letra c da
Constltuição, que o Deputado ou Se
nador, desde a posse, "exerça outro
mandato legislativo, seja federB.l, es
tadual ou municipal", devendo-se in M

terpretar a express§.o "legislativo" no
seu sentido lato;

4.~J Além disso, se a Constituição proíbe
o exerclclo de outro cargo legislati
vo, com mais razão 4 !vrtiori, eXM
clul Elo acumUlação de cargo e~eeutl

vo.

2 - Quanto à primeira alegaç1o, nAo é
mister adU$ir os erudnamentos dos mestrel!l
para se posItivar que o art. 38, f 19 repudia
apenas a acumulação no êmblto dos Podêm
da União, cujo ordenamento Jurídico se de
senvolve sem ofensa da autonomia dos ou
tros dois, o "estadual" e o "municipal", cada
qual dotado de esterM peculiares de compe~

tênclas, embora. ha.la entre êles um campo
de "atribuições concorrentes".

:t 8ANTt RoKANO quem, a meu vu, melhor
situa o valor autônomo, embora complemen
ta.r, de cada um dos ordenamentos jurídicos
que compõem uma Federação, dotadoa de
uma validade orlg1nArla e própria ("Corso di
d1r1tto constltUZlonale", pé.g. 8'1; "L'Ord1n&
mento giurid1co", pAg. 124, e seauinl;.es) , rado
pela qual nAo se pode falar em "acumulaçAo
de podêres" senão nas órbItas respectivas.

NAo é só um pluraUsta como o preclaro
SANTI RoMANO que sustenta essa oplDlAD,
mas também um adepta do monismo Jurfd1·
co como HAJis KELsEN.

O ilustre chefe da "Escola de Viena", apó&
examlnar a relaçá.o dos diversos dom1D1oa
nonnatlvos nas Confederações e nos Estados
Federais, observa 1nclslvamente quanto a
êstes, a exigà1cla dos diversos ctTculo~ nor~

71U%tivos.

" ... uno ccn validez especial sobre todo el
territorlo; y varios, con vlgencla clrcunscr1ta
a determinadas partes dei mism<l. 81 &l pri
mero se le llama "Uni9n" o "Estado superior",
y a los últimos "Estados mlembros", as Jn.
dudable que de h~, son acordinad08 Y Que
entre e110s no están pues, subordinados ai
"~tado superior", y ésU! lleva Indebldamen
te ese nombn\". HANs KELsn - Teoria ~.
neral deZ Es~ - pág. 262).

3 - Quanto ao impedimento que se Quer
encontrar no art. 51 da ConstitulçAo, é ne.
cessárlo se tenham presentes as regraa de
ordem 1óS1ca e, particularmente, de lógica Ju.
rldica, a serem seguidas nos raclocínl08 "a
contrarto SenIlU".

Alega-se que, se o referido artigo permitiu
o- exertic10 de três cargos apenas, é que ez
cIvil' o desempenho dos demaill, consoante o
artigo adágio: "[nclllSíOl1. uniua /it ezcluafo
aIterius". Mas, no caso em aprêço, verifica-se
emprégo Jndevldo do argumento a contrario
sensu, que é ~uêle no qual, em lugar de se
concluir por analogia simples (a parO, con
clUl-se de contrârlo a contrário (&ANZOL[
Dizionario di sclenu !iloso!iche, "a contrá
rio") ou, por outras plllavraa, é aquêle que
conclui (le uma oposição entre as hipóteses a
uma oposição nas conseqüência.<; (L.u.MlDI: -
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Vocabulaire techn/([ue et critique de la Phi
lOl1ophie, "a contrário").

Como têm observado os mestres, o argu
mento a. contrario sensu oferece graves pe
rigos qUllJldo não se observa a. correlação de
natureza entre os casos que a nonna espe
cIal excepciona e aquéles que o Intérprete
pretende considerar rJgldos de maneIra con
trária, em virtude de "exclusão nega.tIva".
Quando uma regra jurídica abre uma exce
ção para certos caros que enumera, excluem
se os demais casos, desde que sejam da mes
ma natureza. De.! o euidado com que se deve
lançar mão do argumenta "a contrário", como
asalnalam os mestres. (Ctr. AUllRY I:r RAu 
Cours de droit civil Ira.nçaftJ, vaI. l, § 41;
FllANÇOlS GIi:Nv- - M éthode ã'interpretation
et SOUTCes en droit prlvé postUI, vol. l, pág.
34; NlCOL.\ CovOttLLQ - Manuaie di diritto
civfle ftalfano, pág. 8l).

Ora, se obaerva.rmos que o art. 51 abre ex
ci!çA.o para os cargos de Mln1stro, Interven
tor federal e Secretãrlo de Estado (todos
cargos demissíveis ad nutumJ, 1m:p6e-se re
conhecer que R exceção se relaciona com a
regra. geral do art, 48, n, letra b, Que im
pede ao Deputa0 ou senador "ocupar cargo
público do qual po9&& ser dem1tJdo ad nu
turn", Isto quer dizer que do art. 51 não s6
se pode conclulr a contrario semu, pela im
po6Slbll1dade de exercer-se um cargo náo
demlssivel ad nutum, como é o de Prefeito.
Na argumentação a contrario, valem as mes
ma.'l normas recordadB8 pa.ra a analogia,
quanto à necessidade de uma correspondên
cia real entre os ea&l6 examinados (e. CAR~

LOS MAXIKILlANQ - "HElt.KEl:dtrrtCA E APLI
CAÇÃO DO DIJIBlTO", n.o 243). j: a mesma razão
pela qual não é Uclto concluir a contrario
sensu, dando-se extensão diversa aOs tênnos
da. norma. jurfdlcainterpretada. Em suma,
a. permwlio ~pecia1 contida no art. 51 não
pode Ber compreendida senão em correlação
com a proibiçáa geral do artigo 48, n, b.

" - Quanto • af1nnaçAo de que o ténno
"mandato leg1&atlvo", empregado no art. 48,
lI, letra c, não deva ser interpretado restri
tivamente, mss, sim, em sentido lato, abran
gendo "qualquer mandato eletivo", tal JI.1'
gumento só seria plaus1vel se admitisaemos:

19) Que o legislador constituinte tenha
empregado, ao elaborar uma carta
fundamental, uma expl:cssáo inexata
ou impr6pr.la, escrevendo "mandato
leg1slatJvo" QUa.ndo devera: ter escrl
to "mandato eletivo", tal como o
preferiu declarar prudentemente o
constituinte paUllsta <COnsto d.o Es
tado de Silo PaUlo, art. 13, letra I).

29) Que as ex:press6es usadas em ma~

rla constitucional, mAxtme quando
envolvem restrições de direitos polí
ticos, possam ser 1nterpretadWl à. re
velia de .seu sentido próprio e técIú
00, para prefer1r-se uma acepção la
ta, imprecJsa.

"Mandato legl.slativo" é expressão dotada,
InegAvelmente, de sentido bem defJnldo, In
suscetivel de abranger o "mandato executi
vo, máxime em uma ordem jurídica que con
sagra, embora. com reconhecidos abranda
mentos e ecletlsmos, o principio da indepn
dêncIa dos Podêres. AlJéB. o egrégio Tribunal
EleItoral já teve oportunidade de interpre
tar a expressão "mandato legislativo" ín
serta no art. 48, n, c, seguindo a sua acep
ção restrita. e própria, ao reconhecer o direIto
que tem um Prefeito de continuar no exer
ciclo do cargo, mesmo depois õe diplomado
Deputado, desde e até que não tome posse
na forma do Regimento Interno da Câmara.
(Cf. Acórdão, em Consulta, formulada pela
UDN, em sessão or9inârla de 19 de março
ült1mo) •

5 - Finalmente, não vejo por que a for
tlorl, deva ser recusado o exercício de man
dato executJvo pelo fato de não ser lleito ao
Senador a. BCumuIaçAo de outro mandato le
gislativo. O argumento a fortwri constitui,
como se sabe, uma das espkles de interpre
tação extensiva, abrangendo aQuelashípóte
ses lógicas em que se estende uma nonna
legal a CasoIt Dão expressos, por se encon
tra.r nestes a. mesma razão fundamental, em
um grau de maior eficácia. l!: o Que ocorre
quando, para se obterem resultados, exige-se
competêncJ& para fazer menos a quem o seja
para. fazer mais (argumentação a maior! ad
mlnm) ou, então, Quando, para se obterem
resultados maIores, se exIgem requisitos
19ua1S aos legalmente exigidos para o alcan
ce de efeitos menores (argumentação a mi
narl M malus).

Não me parece Q.ue haja eQUívalêncla de
motivos, ou mais fOrça de razão para prol
bir-se a acumulação d.e um mandato legis
la.tI~-o com outro executivo, por estar vedada
a de do!s le{l1$lativ03. Pelo menos não é urna.
conclusão a que se possa chegar por sim
ples interpretaçli.o extensiva, dada não só fi.

dIversidade de naturel':a e de finlllldades dos
doIs mandatoll, como ta.mbém. pelo abando
no declarado dos prlncíplos Que informavam
a Constituição de 1891. e mesmo a de 1934,
quer quanto à Independência dos Podêres,
Quer quanto à expressa e formal proibição
de acumulação do mandare legislativo com
qualquer cargo püblico eletivo ou não.

Embora dIscorde dos Que contlnuam afir
mando que as dlspo6lçlSes excepcionais são
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lnsuscetivels de ínterpretaçw extensiva, nAo
me plU'ece que, no caso em apreço, seja ela
logicamente poos[vel à luz dos textos tons·
titucionais invocados, para concluJr~se que,
nlLo obstante a lalta de preceIto expresso,
esteja tmplfcita a proibição de um senador
lleenciar·se para exercer o cargo de Prefeito.

JI: O meu parecer, s.mJ.

8Ao Paulo, junho de 1955. - Miguel .Reale.

pAJlECZll

Do Professor Agu~naldo Costa (à4 Facul
dade Nacional de Direito e Faculdade de
Direito da Universidade do Distrito Fe
deral)

Honrado com a lembrança de meu nome,
respondo à segu1nte consulta apresentada
pelo eminente colega e prezado amlio:

"Perdera. o Benador federal o seu man
dato legislativo se tomar posse do cargo de
PrefeIto do MunicípIo de SAo Paulo, para o
qual 101 eleito?

A elegfbfltdade e o direito ao exercido
do mandato

A elegibWdade para as :funções ou cargO/!
Públlcoa é um direito pollt1co do cldadAo,
uma vez que éle preencha as condições le
ga1s.

Eleito, adquire o cldadAo o direito de em·
possar-se, entrar em exercJclo e nêle perma
necer enquanto durar o seu mandato. A per
da do mandato sOmente se poderá ver1t'IcBr
noa casos ezpressamente c1ef1n1doe. em lei:
tratando-ae de matéria de direito eatrito,
não poderá o 1ntérprete ampllar o Quadrtl
legal, para admitir nevas Modalidades de
perda do mandato.

Essa doutrina é pacU1ca.

Na espée1e, o texto legaI a lnvocar-se é a
ConatltuJçio da RepllbUca. Interessam à so
luçA0 da consulta o art. 48, o I 1Q do Rit. 38
e o art. 51.

A.t incompatibU144des do art. 48

Uma almples leItura dêsse dispositivo, IlOf:l
vãrl08 itens e parAgrat08 em que se desdo
bra, nAo nos deixara dúvida sõbre a sua 1Da
pUcabWdade Q espécie objeto da. consulta.

Tratam o artJgo e seus parigra10s das vá
rias hipóteses em que os Senadores e Depu
tados fedem1a perderão 09 seus mandatos.

Tal é a d1lIsemelhança entre os casos de
perda de mandato au de1ln1dos e a sltuaçAo
concreta conatante da quelllAO formulada, que
se dtspensarlam quaisquer argumentos para
se exclu1r, dêsse quac1ro de lnoompatibW
dades, o cargo de Prefeito de um munJclplo
autlmomo, obtido por eleiçoo popUlar.

Declam () art. 48 que os Deputadol e Be
nadores: nio poderio, dellde 8. expedlçlo do
diploma:

6) "celebrar contrato com pessoa jurl·
dica de direito pllbl1co, entidade au·
tárquica ou sooiedade de econolZtla
mista, salvo quando o contrato obede
cer a. normas un1fotmee";

b) "aceitar, nem exercer, com1asAo ou
em~o remunerado de peaaoa. Jurí·
dica de direito púbUco, entidade au
tãrquJca ou empr&a coneeuionárfa
de SlU"Viço púbUco".

Ora, o Município é uma pessoa jurfdlca de
dIreUo público. Com êle não pode o BenIodor
ou Deputado celebrar contrato, nem 4êle
aeeltar ou e;x:ercer coml.ssAo ou emprêgo re
munerado. A Investidura no cargo de Prefei
to, por eleiçAo popUlar, nw Importa em "ee·
lebraçAo de contrato"; o cargo de Prefeito
nAo é "comi8sio" ou "emprêgo", logo, nIo
atlngem essas vedações ao Senador ou Depu·
tado.

Veda o mesmo artigo, ao Deputado ou se·
nador, desde a posse:

"a) omtsris;

b) ocupar cargo públIco do qual poua
Bel' demit1do ad nu.tum;

c) ocupar mandato legl,alativo, seja te·
dera!, estadual ou municipal;

ti) omissla."

De1um08 Cie transcrever o texto du le·
tras a e ti, par versarem matérla. inteiramen
te alheia à questAo em a.ná.1lse.

Quanto à letr~ b: dilIpenaa comentirfo.

Em referêncIa à letra c; se ao intérprete
f08se conced1da a faculdade de recorrer 1\
analogia ou à paridade, com o propósito de
ampllar o que.dro legs.l das lncompat1bWda
des, seria posa1vel estetlder ll.O caso da Pre~

:feitura de sAo Paulo a vedaçAo constante
désBe dJBposltlvo.

M:88 eue recurso de bennenêutk&, permI
tido em a1gun,s institutos juridJcoll, é lnapU
cAveI à restrl.~ de QUa1Q.uer d1rel.to ind1vi
dual. como o do exercfelo do mall.dato pelo
cldadlo eleito, direito mdtv1dual poUUco por
excelência. Ora, o texto legll.l se 1Im1t& ao
mandato legiflativo, exclUindo-se, portanto,
de sua órblta, o mandato ezecuttvo.

Isento o senador ou Deputado de qualquer
das J'i:8triçoes do art. 'li, pusemos a conal.
derar,
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A regra geral do art. 36, § 1'1 e tu e.rceçóes
do art. 51

D1sp6e O art, 36 e seu ~ 1'1:

"Art. 36 - São Podêres da Un1ão, o Le
gW&.tIvo, o Executivo e o JudtclArlo, 1n~

dependentes e harmônicos entre sI.

J 1'1 - O cidadAo investido na função
de um dêles não poderá exercer a de ou
tro, salvo as exceções estabelecidas nes
ta. ConstituiçAo."

O cltado diapositivo estabelece 1Io regra ge
ral: ao cidadão, investIdo natl funções de um
Poder, não é permitido o exercício de outro
Poder.

Ass1m, exemplificando: o Deputado ou se
nador federal, eleito Presidente da Repilbll
ea., ao tomar posse dêBte mandlloto, perderia
aquêle; nomeado membro do Poder JudtcIá
no e empossado. perdexIa o mandato pe
rante o Legislatlvo 1'ederal.

O preceJto em anállse, além de vedar o
eurctcio simUltâneo das duas funções, de
termína a perda automática de uma delas,
que será a primeira, pois a aceltação da Ul
tima Jmportará em opção pelo mandatárIo.

O art. 51 discrimina as exceções ao prln~

clplO:

"Art. 51 - O Deputado ou senador ln
vestldo na função de MInatro de Esta
do, Interventor Federal ou SecretárIo de
Estado, nAo perde o mandato."

Mora estas exceções, aplicar-se-á. o pr1n
clpl0 gexal MS demais casos.

A regra contida no preeelto geral, é uma
conseqUêncJa do principio da independência
d08 Podêrea, como lembra TmtJdstocLES CA~

VALCANTI (A ConatituiçlW Federal Comenta.~

da. 1, 449).

Poder-se-ta sustentar, com sóUdas argu-
mentos, 8. restrição das vedações do art. 36,
f 19, 80S Podêres federals, excluindo-se dessa

prolblçll.o 08 Podêres estaduais. A interpreta
ção utera! do texto conduz a essa conclUBào,
que também se assenta em elementos lógicos
de valor lrrecusável. Como, entretanto, a
conaUlt& se refere ao cargo de Prefelto de
um munic{pJo, cinglr-nos-emas ao ClI.SO con
ereto,

o Ctl80 el/Pedfko do. Prefeitura de
São PaulO

Mesmo que admitíssemos, para argumen
tar, que a vedação do art. 36, f 1'1, se esten
desse aos Podêres dos Estados, não serta
possivel, em boa técnica jurJdtca, ampllá-la
às funções executiva e legislativa dos órgAos
diretivos dos Muníc1pl08.

o texto em análise proíbe ao cidadão, que
esteja investido nas funções de um Poder, o
exerc1c1o de outro Poder: êle se aplica, sem
dúvida, na órbita federal, onde a soberan1a
da União se exerce por melo dos três Podê
res; admitamos, para argumentar. que possa
vigorar em retaçlio aos Estados. cuja auto
nomia pol.!tica também se manifeste por
intermédio dos três clássicos PodéTes.

Mas ao Munícfp10 não atinge o preceito,
pois a autonomia municIpal. de caráter me
ramente admlnlstrat1vo, não se exerce por
melo de Podbes. Não eldste, nas Municlpi08,
um Poder LegiSlativo, Executivo ou Judicf4
rio.

];: claro Que o nosso argumento se baseia
na significação técnica da. expressão Poder.
E Dão ser1e. lógico conterir a essa expressA0
signicado mais amplo, pois as leis devem

Interpretar atribuindo-se as suas palavras
um valor prec1so, aquêle que lhe conferem a
doutrína, a jurisprudêncIa ou a própria lei.

O Poder, no dIc1onárlo jurldlco~const1tu~

clonal, é atributo orlglnárlo de uma organ1~

l'.açào politicamente soberana ou autônoma:
no Estado federal, pertencerá. à U.o1ão ou. aos
Estadas-Meml:>:ros.

O Munlc1pio, porém, em sua conceltuaçoo
moderna, na qual se inspirou. o nosso siste
ma. const1tuelonal, não tem autonomia polf
tica, mas simplesmente autonomi<l: adminis
trativa.

O egrégio Supremo Tribunal Federal ca
J"acter1zou. com exat1dã.o ê&se aspeeto restri
to da autonomia munJclpal, em Acórdão de
10-5-1919, ao jUlgar o processo de Habeas
Corpus n~ 4.876, si.Dtetlzando~o num de seus
consideranda nestes tênnos:

"Considerando que a rnunlc1palidade não
é um poder poUtJco, mas uma corporação
com encargo ou munus administrativo,
isto é, não é um órgão da soberanIa na
ciQnal, mas um órgão de simples mlnls
tério da adrnJnistração Interna do mu~

n\cfpl0 (DIg., Ltvro 50, título 16, de verbo
slgn!. trago 18, verbo l1wnus) ". (In Rev,
For., XXXII, 461.)

Os órgãos da. adtnblistraç&o munlclpal não
se caracterizam como Podêres, expressão na
qual se integra a noção de competência pró
pria, de 1'acUldade originár1a. de agir e de se
organizar poll.t1camente.

O 1nsIgne jurista CASTRO NUNES, em seu U
vro Do Estado Federado e sua Organiólaçã.o
Municipal, obra clássica, estudando mag1a
tralmente a evolução de nossas instItUiÇÕes
municJpals, em confronto com I\, de outroa
povos, oferece base segura para os conceItos
que acabamos de expender.
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Nos tzech08 a seguir transcritos ter-se-'
um resumo.do seu pensamento:

"Do apanhado hlstórlco que acima flcou,
vê-se que no Brasll nunca chegamos a
ter o 8elf~government municipal. T6da a

nOS8& evoluçio pol1tlca se tb em t6rno
das provinc1as". (po\g. 49l.

"Não há lugar, poIs, para a apUcaçAo do
principio da seperaç:{ío dos podêrea na
O1'gan12;açio munlclpal. não obstante ea
tanm OS Estados, no Brasll, mala adstrJ
toe, por fOrça do art. 63 da ConstJtuJçAo
Federal, do que os da UnJAo americana,
à observA.nc1a dêsse prIncipio,

~ freqüente, a!1é.s (e tal é o sistema
Inglês:) , justapor no mesmo corpo eletivo
as funçôes executiva e· deliberante; par
que na fundo, não existem no município
podêres constitucionais outros QUe nloo
sejam os do Estado, dos quais é crtatura
o munlc1plo, com podêres e funções de
rivadas." (pág. 151) (o grifo é nosso: o
art. 63 citado, é da ConstituIçAo de 1891).

Admite-se, e é corrente, a referência ao!
"podérea do município" ou aos "podérea 10
c&1s", expressões encontradiçu na. obra aef
ma citada, como em escritos de outros a.uto
res denotam.

Mas a expressA0, assim usada, tem um aen
tido amplo, diferente da noção estrita de
Poder polJtlco origInário. O ténno compOl'ta
diversas acepç6es, dB8 quais o dlcfonár1o de
Laudellno Freire e J. L. de Campos reglstra
quatorze, além de outras, 'constantes de
locuções formadas com easll.1 palavras.

Usual em um sem número de modaUdades
diverS88 - podéTelJ cQ1I.jeri401J em um man
dato, pátrio poder, marital, J:I(.'dtres ~ Óf'
gáolJ d.iretiv08 d.e uma ,ocledade, V. g. -, a
expressão asawne slgniflcado peculiar e pre
ciso quando se retere aos Podêrea do Estado.

Esaa técnJeu tem B1do rigorosamente obser
vada em nOllSIIS Constituições, tederaia ou es
taduai9, com raras exceções.

T6da8 as Constituições federais do Brasil
d1lltrlbuem os podêres da ooberanJa, Investi
da. na União, de acOrdo com o esquema clá.s
B1co de Montesquleu: Legislativo, Executivo e
JudJciãrio. Faz exceção a Carta de 37 que,
embora conservlUldo a trlpa.rt1çâo clássica,
coloca em lugar do Poder Eucutlvo o Pre
sIdente da Repúbllca, como "autorldade su
prema do Estado".

Tôdas as COIl8t1tutç6e8 estadua1s vigentes
atribuem aos três Podéres históricos o exer
ciclo da. autonomia pelos E1tad08-Membros

Rigorosamente certa 8. técnica a.clotada,
pois, à.s entidades soberanas ou autônonw>,

pertence o poder poUtlco, com a 8Ua facul
dade de autodeterm1n&çAo, 1l1m1tada (na
UnIão) ou ballsada pela constftulçAo tederal
(quanto aos EstlLdos).

Ber!a, entretanto, rugir à. reaUdade 00IUl
tttuetonaI braslle11'a, pretender que a 11m1.
tada autonomia. dois Muroclp1os, c3e felçio
simplesmente admlnlstratJva, Be 1nvest.1aae em
Podéres de natureza poUtlca.

.AllAs. as Constltulç1lell: dos Eatadoa eep1~

rlUll neste passo a melhor técn1c&, poUI daa
Constituições estaduats vigorante4, apenaa ..
do Estado do Pará, em seu artli'o 118, insere
na organ~§o mun1c1pa1 dola doa Pod!n8
tradlclona,a ne$te3 t&mos: "O Poder Jl:xe.
cutlvo mualclpal é exercldo pelo Prefeito e
o Lee.lSlatiVo, pela CAmata MunJe1pal, com
tltufda. de vereadores".

A Carta bãa1ca do Estado do R10 de Ja·
ne1ro, no art. 88, d1spôe:

"São órgl.o& dos podére8 pdbl1coll dos
Mun1cfpJos :

I - A CAmara. MunJc1pal, com funçOelJ
legJBlaUvaa.

II - O .Prefeito, com funções execÚcUVllB".

Das demais C011lltltulçõeB, nenhuma 158 re
fere, no capitulo relattvo ti organJzaçAo mu
nicipal, a qualquer das três lI19dal1dadea 
Poder Executtvo, Leg1slatlvo OU Jud1c1Ar1o.

A COIl5tl1lu1çAo do Estado de Bfoo Paulo.
que mals diretamente nos interessa, aas!m
dlsp6e:

"Art. 1S - O órgão Ieg1s]ll.tivo do Mun1~

ciplo é ltt CAmata ·Munlc1P&J. composta
de Vereadores, eleitos por quatro &I1Oll".
"Art. 76 - O órgão ex~ut1vo do MunJc[
pio é o Prefeito, eletto por quatro anos,
salvo aa exceções preV1stas no parélrato
únIco do art. 71".

"órgão eucutivo" ou "ól'lio lerfalatl.vo",
são expreasOes 1eg1t1ma8.

As demaJs Constituições eataduata adotam
tenn1nologla que ,e.faBta a Idéia de Poder ]Xl
IfUro. A redação ma1s genera11zada com pe
quenas vartailtes, se pode reduzir a éases tê1'~

mos:

"São órgios da adml.n.lstração dos mu
nicfp106:

I - Il. CAmara Municipal compcmt& de
vereado~, com funçAo legJa1aUva:
II - o P~elto Municipal. tom tunç6ea
executivas".

A aãmltlr...se 1Io função adm1n1strattvll. dos
órgAos dirigentes doa municlpios com o Cli.-
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nl:ér de Podêres ter-se-ia quebrado a harmo
nia do sistema adotado na Federação, pois
faltaria à organizaçãO municipal o Poder
JudicJá.rto. A Justiça de paz, cujos represen·
tante:;; são cscolhidos por eleição popular,
pertence ao Estado como observa CIISTflO
NUNES (ol;'. clt., pãg. 154, nota 2):

"A justiça de paz constituí uma mo
dalidade da administração local, mas
nada tem que ver, entre nós, com o !,:C

vêrno mun1clpal. Os Ju1zes de paz são
BerventuárJ08, eletivos e gratu1l:os, com
funções de caráter judicJáI1o, tendo IJ

seu cargo a celebração de casamentos, o
registro civU e outras atribuições defi
nidas nas leis de organização judiciária
dos Estadoo".

Esta observação, não a apresentamos como
argumento, mas em simples caráter íDfonna
tlvo.

Ainda mesmo que se pudesse admitir, em
nosso s1stema legal, a manifestação da au
tonomia dos municípios por meio de Podé
res, segundo a sua conceituação juridlco
cocstltuc1oDal, não se efetivaria a tese. para
apll~ão ao caso concreto, pois a verdade é
que a ConstitUição do Estado de São Paulo,
como a qUltBe totaIJdade d83 cartas básicas
di!08 unidades federadas, não lru;tltuiu Podê
res nos municípios, mas apenas órgãos di
retivos, com funções legislativas ou exe
cutivas. Para a procura. àa solução justa, no
caso 'presente, não nos encontramos no ter·
reno por vêzes vário e movediço da dou~

trina, porém llDcorados seguramente na eõ
trutura do direito poslttvo: legem habemus.

Em conclusão. O § 1,0 do art. 36 da Cons~

tltUlção da RepúbUca proíbe ao Senador fe·
deral exercer as funções de outro Poder. A
função de Prefeito do Município de são Pau
lo não se caracteriza como um Poder, de
acôrdo com a Constituição do mesmo Es~

tado. Logo, o Senador federal, eleIto para o
cargo de Prefeito daquele Municlpio, não
perde o seu mandato como representante do
Estado na Câmara. Alta do Congresso Na
cional.

É o nosso parecer sub censura.
Rio de Janeiro, 9 de Junho ·de 1%5. 

Aguinaldo Costa.
Carta do Prof. Dr. FRANCISCO CAHPOS, lente

catedrático da FacUldade NaclonaJ de D1relto
da Universidade do Brasil, jurisconsUlto
emérito e eJ!-Minlstro da JUlltJça.

"Rio de Janeiro, 14 de junho de 1955.
Ilustre colega e prezado amigo Professor
Oscar Stevenson
Não me foi pes.slvel, no breve prazo que
me foi concedido, opinar fundamental
mente sôbre a. questão que me propõe.

Por êste motivo, limll;Q·me a comunJcar
lhe a conclusâo a que cheguei: não se
encontra na. Constituição qualquer cUs
positivo que, expressamente ou de modo
impllclto, determine a perda do mandato
de um Senador que é Investido por elei
ção popular, no cargo de Prefeito Muni
cipal.

Com muito aprêço, seu colega e adm!~

rador - Francisco Campos.

Em 14 de junho de 1955, foi submetido ao
Plenário o requerimento. sendo aprovado.

DEBATES NO SENADO FEDERAL

"Votaçáo em discussão única, do Re
querimento n.O 232, de 1955, lio Sr. Se
nador Lino de Mattos. solicitando licen
ça de 22 meses cl/13 junções de Senador
Federal pelo Estado de 8ão Paulo (in~

c!uíd:o em Ordem do Dia em virtude de
dispensa ãe interstício, concedida na ses
são de 13-6-55 a requerimento do Sr.
Senador KeT(1inaldo Cavalcanti); tendo
parecer favorável, sob o n.O 646, de 1955,
da Comissão de Constituição e Justiça."

Em questão de ordem, o Senador Daniel
Krleger entende que o Requerimento n.o 232
deve voltar à Comissão de Constltttlção e Jus
tiça para que ela. diga se o Requerimento é
ou não regimental. Afirma. o orador que no
Parecer a. Comissão tinha opinado estrita
mente õôbre a Constitucionalidade do Re
querimento. O Senador Kerginaldo Caval
canti, contradita a questão de ordem acima,
esclarecendo que a Comissão de Constituição
e Justiça "não poderia reconhecer como cons
constitucional um projeto de resolução que
fôsse antlreglmental." O Sr. Presidente deci
de pela não procedência da questão de or
dem do Senador Daniel Krleger e dá a pa
lavra ao Senador Argemlro de Figuelrêdo
para encaminhar a votação.

O Senador Argemlro de FJgueirêdo man
tém seu ponto de vista contrário à licença
solicitada. Afirma S. Ex.a:

"Sr, Presidente, dentro do tempo que me
assegura o Regimento, começo a.flrmando a
V. Ex,a e ao Senado, com a mais pura con
vicção de homem estudioso do nosso Direlto
Público, que, enquanto vigorar a ConstJtul
çê.o de 1946, nenhwn constitucionalista, ne
nhum homem culto do Brasil, poderá de~

monstrar com ba.se no seu texto e no esplrJto
do regime, a possibilidade de acumulação de



232 REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

mandatos eletivos. Não há uma só exceçio
dentro da ConstltlUç§.o da RepúbIlca que
admita essa hipótese. A acumUlação de man
datos é, lLO contrár1o, impedida pelo texto da.
Carta Magna. e pelos princ1pioo constitucio
nais que estruturaram o nosso regime demo
crático. Vamos examiná-los.

O art. 36 da Constituição vigente estabele
ce o principio da divísfi,o dos poderes nos se
guintes têrmos:

"Sio Podêres da União, o Leglsl&tlvo, o
Executivo e o Judiciário, independentes e
hannOnicos entre sI".

E seu § 1.° está assim redigido:

"O cldadlo Investido na função de um
dêles nio poderá exercer a de outro, sal
vo as exceções previstBS nesta Constitui
çlo."

O principio da divisão dos podêres é basilar
em nossa Carta Magna. No regime democrá
tico federativo é Imposslvel eatabelecer-se,
quer na esfera municipal, quer na estadual,
Quer na federal, a prom1scuidade, de conru
sAo de podêres. AdnUtl-lo é violar &quêle poa
tulado sé.bl0, hoje inoorporBdo à Constltu1çAo
de todos os povos democritloos, como garan
tia, como segurança dos direItos e du !lber
dades individuala.

ArgüIu-se, de coméço, que a d1sposJçAo se
referia, apenas, aos podêres da Uniáo. Nessa
parte, o argumento oferece certa ingenuidade.

No ponto em que a ConstltuiçAo Federal
define os podêl'ea da União e Impõe obediên
cia lLO principio da divIsA0, nio o faz sõmen
te para os podêres federais. Vai além. Ela
estabelece o modêl0 e é a lei paradigma, im
pondo-se à obediência. da organizaçA,o politl
ca. doo Estadoo e dos Munlclpios.

Logo, à primefra vista, atentarão os Srs.
Senadores para uma ctrcunstAncla: no I 1.0

do art. 36, a que me referi há pouco e que
encerra. a regra prolbítiva. da acumUlação de
podêres, f1cara.m de logo prevista e expres
B&8 as exceções que estão exaradas no art.
51, as&1m redigido:

"O deputado ou senador investido na
funçA,o de Ministro de Estado, Interven
tor Federal ou Secretário de Estado não
perde o mandato,"

SAo as únIcas exceções abertas, alterando,
aparentemente, o principlo da divisão dos
Podêres:.

Saliento, entretanto aos Srs, Senadores que
o principio da divIsA0 dos Podêres é tio me
dular, tão 1t:nportante e tão card1al na orga
nização do nosso regime que nem nas ex~

ceç6es previstas há propriamente uma rea-

tríçAo lLO mesmo. Basta ver que o art. &1, re·
fere-se a MinIstro de Estado, Becreté.r1o de
Estado, Interventor Federal, cargos ou fun
çOes que nllo dIzem respeito aos Podere. da
Unllo a que me referi. ReaJmente, um eena
dor que paa9&, licenciado, a eltercer a lançA0
de Secretâm de Estado não se lnvut.e em
função federal nem é o repreaentante cana
tltuctonal de qualquer d08 três Podêru em
discussão. A verdade, porem, é que aio eII8U
as únk:a.s exceçõea que autorizam o Senador
a delXar o cargo, l1cenctado, sem perder o
mandato.

Sr. PresIdente, se 68888 do a.s \\n1cu ex
ceções a.bertaB, pergunto eu: como alterarm08
o principio da divisA0 d03 Podêre8, adJcloDan
do afrontosamente outra exceçA.o, e 68Il& tnIJlI
grave e incampativel com o espfrlto do regi
me?

A exceçio aberta a um postuJado bâa1co d&
CoDIltltuiçAo tem Que ser eumJ.nad&. em boa
hennenéutlca, estritamente em tooOll 00 po~

vos cultos.
Nlo hâ posslbUidade de intepretaçAG ex

tensiva. E nessas exceções, senhor Pree1
dente, nlo se enquadra, de nenhuma torma,
a pretensâo ou o d1re1to de um senador d&
República O<1upar sem perda do mandato o
ca.rgo de Prefeito Municipal. Hã. um princl:·
pio, uma má%1ma de Lord Bacoc que bem es
clarece o assunto; dIz que as exceções reter·
çam a regra., nos C&SOS elo excetuadoa. se
êsse é o prJn41pío, se essa é a máxima, adota
da por tOOos os homens cUltos, pergunto:
como sobrepor à regra. caaoa n10 6XC1!tuadoa?
Como se conceder a licença em d1Bcuado
para o exercfu10 de funções nlo contidas nu
exceçOOs previstas no texto ConstitucIonal?

Mais ainda, Sr. PresIdente. Pelo art. 43, da
Constituição Federal, desde a 1)OSIIe, o Bena.
dor não pode exercer outro mandato 1et'1ala.
tive, seja federal, seja. estadual, seja muni
cipal.

Realmente a expressão mandato legl.slati
vo, como o têm, não corr~ponde bem lLO
pensamento cios constituintes de 1946, Em
Ve2 de mandato leg1slatlvo, deverâ ser, man.
dato eletivo ~1~). asse o espírito da Con.sU
tuiç1o; essa a interpretaçlo a que somoa
forçados. NilO há. interpretaçAo rramat1cal
dos textos que se possa sobrepor ao espírlto
da. Constituição, à índole do regime e aos
prlncip1o& democráticos Q.ue nos regem. Des
de a poase. dil o art. 48, letra c, "nAo poderá
o Senador exercer outro mandatCI legI.a1ativo,
seja estadual, seja federal, seja mun1cipal".

(15) VIde not& 14. A tese defendida pelo Sena
dor Arll"ernlrO de Flguelrêdo li COOIl&~
na eonstttulçAo (ie 1967, reproduzia. na
Emenda Constitucional n.D I, de 19~9.
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Perguntar-se·l\: por que não estão inclui
d08 06 mandatos de Podêres diferentes? 
Por que nessa nonna só e só a referência
exclusiva a mlLI1daoo legislativo?

Sr. Presidente, a resposta é fácll, Uma
Constltu1çA.o nAo pode ser interpretada no
sentido puramente gramatical; é a pior das
Interpretações. A boa reg1'8 de hennenêutlca
é bU8Car na interpretação de um texto cons
tltuclonal o esptrlto que o animou, os prtn
clploa fundamenta.ls da Lei Maior e a índole
do regime; sem SUbordinação do sentido gra
matIcal aos principias e à fndole do regIme,
não há 1nterpretaçâo razoável e segura de
qualquer dísposlUvo constitucional; não hé.
interpretaçA.o que possa merecer apolo; não
hé. interpretação que tenha seriedade no exa
me de tese dessa natureza..

Por que a ConstltulçA.o estabelece a proi
bIção - diala eu hé. pouco - da acumulação
de mandatos do mesmo ramo e não se refere
expressamente, a mandatos de ramos dife
rentes? Por que há, só e só, refer~ncla a
mandatos leglslatlvoa da União, dos Estados
e dos Munlclplos?

Sr. PresIdente, a Constituição não pode
ser casulstlca. Regulou ela, declarei eu no
meu voto vencldo, a menos grave das acumu
laçOes - a de mandatos do mesmo ramo
do poder público. E se o Estatuto vedoU a
acumulação de mandatos leglslativos, ou seja,
do mesmo ramo do poder, como poderemos
admitir que essa protblção não se estenda à
acumulação de mandatos de podêres d1feren~

tes?

Berta interpretação ilógica; seria Interpre
taçAo contra o fim da lei e o espúito do re
g1me; serla uma ConstitUição se destruindo
a s1 mesma!

sr. PresIdente, perguntava eu: qual a ra
zão da omissão? Entendeu o leg1slador que
não havia necessidaele ele regular a acumu
lação ele rna.ncl.a.tos inerentes a podéres dI
ferentes, porque essa jé. estava expresaarnen·
te el1sc1pUll.lu:la no principio que anallseI, da
divIsA0 dos podéres. se o.s Podére8 sio inde
pendentes, pósto que harmônicos, entre s1., é
natural, é lógico não possa haver acumUla
ção de manelatos de pod~res diferentes.

Ai o motivo da alegada omissão do legis·
~dor constituinte.

Sr. Presidente, há outro dtsposltlvo, na
Constituição da RepúbUca, o do art. 184, que
veda, a meu ver, expressamente, a pretensão
do nobre e honrado Senador L1no de Mattos.
lilstá êle redigIdo nOB seguintes U!nnas:

"E vedada a acumulação de quaisquer
cargos... "

Argumentei com êste artigo, declaro, leal
mente, ao Senado. Replicaram entretanto, 06
que aplnaram pela concessão da licença, não
haver razão para apUcA-lo porquanto dlz1a
respeito ao funcionallsmo público. Na verda
de, está êle dentro do titulo referente aos
funcionários publ1cos.

Poderia eu despertar aqui a dJscu.ssAo ex1B
tente, a dúvida entre os doutôres do Dlre1to
Público, sôbre o que elevemos entender por
funcionário público. Há quem sustente o con·
ceito de que funcionário público é todo aquê
le que exerce função púbIlca. Não desejo, no
entanto, chegar a êsse ponto, nem argumen
tar contra a minha C()m;ciêncía.

O <li8positivo 11 que me referi, está, corno
disse, pela orgg.n1Zação que se deu à nossa.
Carta Magna, dentro do T1tUlo referente aos
funcionarias públicos.

MWl, quem estuda um dispositIvo constt·
tucionaJ, quem exo.m1na e procura Interpre
tar a Conlltltu1ção, há de buscar a orIgem
dos textos dos artigos para alcançar bem o
sentido da lei e a intenção do legislador.

A ConstJtu1Dte de 1946 transplantou para
o TítUlo referente aos funcionârlOB púbUcoa,
êsse dlBpositIvo do art. 184 que, redigido nos
mesmos têrmoa, se encontrava na carta. de
1891, no Capitulo relativo à "Declaração de
D1re1tos".

Allás, quando os 1ntérpretes anllJ1savam o
dispo.s1tivo inserto no Capitulo "Declaração
de Direitos", ninguém punha em dúvida., a
questão em debate, porque a Constitulção
impedia, de modo geral, a acumulação de
CargOll e todos os exegetas da. Ma.gna Carta
declaravam, expressamente, Que no têrmo
"cargos" estavam compreendidos os manda
tos eletivos.

lt po.ssfvel que êste prlnefpIo, esteja, na
verdade. ine.proprladamente InclUldo agora
no Titulo referente aos funcionários pübUcos.

De qualquer modo, em face da história do
dlsposl.t1vo, êle repreBen!:& o pensam.ento cla
ro e inequívoco de impedir a acumutaçio de
cargos inclusive mandatos eletivos.

MInha oposição ao pedido do nobre Senador
Llno de Mattos não envolve, absolutamen
te a menor ofeDBa pessoal ao eminente cole
ga, que só nos tem honrado nesta Casa, 
Teria o mll.ior prazer de vé~lo no Senado até
o fim de .seu mandato. 8. Ex" é homem pll
blleo SÕbre quem tenho as melliores referên
cias.

BeJ, Sr. Presidente, que hé. uma Inf1n1dade
de pareceres de homens cultos, de Juristas
respeitados. - a quem rendo minhas home
nagens - favoráveis à pretensão do Senador
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Uno de Mattos. Tenho, entretanto, a oons
c1êncla de que estou defendendo, nesta hora,
a verdade das instituições republicanas."

O Becador Kerg1caldo Cavaleactl, depois
lle prestar homenagens ao Senador Argeml~

de prestar homenagens ao senador Argeml
sem nenhuma pretensão, não existe, a. seu
ver, omfssA.o. como reoonheceu o Senador
paraibano. nem tampouco equivoco, segundo
allÁl5 confessa. o orador Que lhe antecedeu,
na jusUf1cação de seu voto vencido. em der
redor daqUilo que se deveria entender refe
rentemente Elo funclonárlo pübUco e a. man
dato eletivo: E diz:

"Como S. Ex.·, entendo que a Lei deve ser
interpretada nlo só pelo processo grama
tical, a que o lIustre colega ae referiu, criti
camente, como, ainda, pelos elementos lógi
cos e sistemátlcOll, isto é, pela hIstória da
própria Lei e pelas normas que harmonl
zattl. 8 exIGtênda dos pr1ncfplOll legais.

Se alguém quer ser hermeneuta tem que
aftuar o problema não só nwn d~S8es aspec
tos, mas, em todos êles, para que de.1 ressal
te, nítida, a verdade.

Que deverá fazer quem deseje trazer ao
conheclmento do plenArlo, com clareza pre
c1aa, o que ocorre em derredor do prece1to.
em debata?

Procurar, naturalmente. suas tontes.
O princípio nada tem de novidade, porque

Já vitorioso na. Constltwçio de 1891, no seu
art. 79, que ass1m reza:

"O c1dadAo investido em função de qual
quer dos três podéres feder als , nlo po
derê. exercer os de outro!."

Sr. Presidente. se essa. é a norma que elds
tia na Carta de 1891; se êsse é o principio
que nos rege. na CODS"t1tuJçAo de 1946, como,
então, chegar o Intérprete a oferecer a elu
cidação perfeita sObre a matéria? Certamen
te que r(l{:orrendo às suas fon tes, à.s suas
orJgens, ao nascedouro dessa le1. E se o ele
mento gramatical, clama e grita no sentido
da tese que esposamos, justamente a comba
tida pelo nobre Senador pela Paralba, ire
mos demonstrar. pela lógica, que ant(l{:ec!eu
.. formação dêsse disposItivo, que êle é. real
mente, tal qual oferecemos à lnterpretaçAo e
no conhec1rnento do Senado. Além do roa1s
está perfeitamente condIZente com aquUo
que, através de brllhantiss1mo parecer, nos
apresentou o eminente Senador Benedicto
Valladares, na Comissão de COIl3t1tulçAo e
JU8tJça.

SenA.o veJaIU08.
A origem dêsse dIspositivo está no projeto

da América Brasíliensis, art. 78. Daí passou,

quaae que com a meam.& redaçl.o, para o pro
jeto da CamiBslo do Govêrno Prov1a6rto, ar·
tIgo 102, e :fol atendido. IiOtrendo apenaa uma
Il.Iteraçl.o de forma, conatttuindo, portanto, o
art. 16. A Coml8do do CoJliI'esso ConsU
tu1nte propôs emenda.

Neste ponto 1Iúc1a-se o hJatórfco que 10
bretudo nQ8 interessa para coDheelntento do
Senado, o Qual determinará, de man.e1r& cla
ra e ln.so!1smável, }>088U1r t1OIIIO ponto de
v1sta nAo IJÓ 08 elementos gramaUca1l!l como
também h18t6riC08, clentUlcOll e aistemJ.Ucoe.

A COIIl1Salo do Congre.!l8O COnsUtuJnte pro.
pôs emenda. de sorte que pro1blaae a acuD11,l
laçio das~ de um com as de qu.aJQUlJ%'
outro d(lll Podêrea.

Em primeira diBcU88Ao, a 18 de ,anefro de
1890, o representante Chagas Lobato formu·
lou emendlli proibindo nomeaç6es de c1dadAos
1nveatldOfl em tunçOl!e de qualsqQer d08 ~
dêres para aa de outro. :r.ta IncompaUb1l1
dade, diz-nos JoIo B.wlALHO, eBaa nAo Jã de
exerc1c1o, mas, absoluta, o que tol, allás, ado
tado na. ses81lo de vinte daquele .mêIJ, passan
do a. emenda., na redaçAo & 8l!r o art. 78 do
Projeto.

Peço, agora, a atençAo do 8ena.do.

Na segunda. dJscusslLO, surgiram emenW.
uma, restaurando o primitIvo art. 78 que
proibia o e:rseiclo de outras funç0e8.

Essa emenda rof de CamPDfl sales, de A.
Milton, o grande constltuclonal1.sta pattfclo
e de Amér1w Lobo.

Outra emenda, declarando ser vedada a
acumuiaç1o, de Tolentlno de Castro e PereI
ra de LIra; e. finalmente, uma comJ.nándo
perda de cargo ou funçAo &OlI que aceitas
sem outro de qualquer dos Podêrea conatl
tu1doa, de QU Goulart e outros.

O Pres1depte do Congresso ob6ervou que
das emend~ em dtscussA.o, uma. lncompatl.
billzava o ~rgo - repito, o cargo - e a.s
outraa 8Ó o exerclcio.

EIs aí, portanto, na história. do nOJl&() Di
reito Constituc10nal, perfeltamente potlta a
queatAo, de modo que se veja. QUe uma colsa
serfa. o cargo e, outra, o exerciclo dês&e mea
mo cargo,

VeJa-.se, portanto, Joio BARBALHo, A CON8
Tn'UIçlo BRA$1LEIlU, (pág. 4113).

Foi votada. e aprovada a Emenda Campos
Sales, sendG as demals julgadas preJudl
cadaB,

E que aconteceu?
Aconteceu o 8l!gU1nte: o representante

BampaJo Ferraz, alegando que a emenda OU
Goulart era maiB ampla. que as demail., ...
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tAbelecendo a 1ncompaUbilldade absoluta,
30 P8&SO que pela. aprovada era. BÓmente re
la.t1va.

Como se vê. essa reclamação se fêl; porque.
em vez de ter-se crtado a incompatibilidade
absoluta, a que alude o nobre Senador M
gemiro de Ftgueirêdo, o Congresso Nacional
adm1t1ra apenas a restritiva, a limitada,
aquela esposada pelo nosso ponto de vista e
vitoriosa no parecer da. Comissão de Cons
titu1ç.&o e Justiça..

BaUentou então. o Presidente do Congres
SO com Iloll.uela 1sençAo de An1m.o que carac
terizava OI! homens daquele tempo, que para
isso, na votação. êle pedlrla a atenção da
CaIl&, fazendo sentir a diferença que existia
entre uma. hipótese e a outra. isto é, que o
art. '18 do projeto estabelecia a incompatlbl
lidada absoluta. e as emendas, excetuada a
de 011 Ooulart estatu1am 1nI::ompatlbllldade
ao exercício (ObI'a citada, página citada). E
submeteu a espécie, ainda. a deciBão do Con·
gresso. para que sôbre êle não pudessem pai
rar dllvldas.

E o COngresso. confirmando a 1ntellgêncla
dada pelo Presidente, declarou que rejeita
ria, com efeito. tôda8 as emendas que cria
vam a incompa.tlb1lfdade absoluta, adotando
uclusJvamente a íncompatlbll1dade relativa
que ser1&. na espécie. a. 1IlwmpatlbiUdade de
mero exerciclo.

EIs o h1lItórico. 8enhores Benadores, do pre
ceito Que ora se dl8cute.

Não é nenhuma novidade constitucional.

Temos 'OI> grandes mestres, como se fôs
sem o SUBtentácUlo da doutrina esposada
pelo nobre senador BenedIcto VaUadares.

D1r-se-á, sr. Presldente - como afirmou
o meu emínente colega - que seria diflcl!
jUr1scOnsU1tos emprestarem a esta tese o seu
a.plauso, mas eu me permito diZer ao Senado
e dêle indagar se aquêles que já ofereceram
pa.receres como 08 que vou indicar, não e:>tão
a altura. doa nossos malores constitucionalls
tB.8 e se não merecem realmente, o nosso
maJor &Catamento1

Eis QS que se pronunciaram favornvelmen
te a teae Que OJ'& defendemos no Senado, Sô
bre à concessão da licença solicitada pelo
nobre 5enador Lfno de Mattos para ser Pre
feito da. Capital de São Paulo, sem perda. de
seu mandado.

S40 êles: M1n1.stro Bento de Fa.rja, juris
consUlto emérIto e M1n.Istro aposentado do
Supremo Tribunal Federal; Profes.'ior João
de OUve1r& Filho, jurisconsulto, membro do
Tribunal Regional Eleitoral, diretor da. or
dem. dos Advogados do BrasU. autor de Co-

mentãrios à Constituição àe 1946; Professor
Luiz. Antônio da Gama e SUva. Catedrático
de DireIto Constitucional da FacUldade de
Direito da Un1versldade de São Paulo; Pro
fessor Pedro Calmon, Professor Catedrá.tlco
e Magnifico Reitor da Universidade do Bra
5U; Desembargador lvalr Noguetra. ltaglba.
Jur1sconsulto e Desembargador do Tribunal
de Justiça; Professor M1guel Reale, Profes
sor Catedrático da Faculdade de D1relto da
Universidade de São Paulo; Profesoor Agui
naldo Costa, Catedrático da Faculdade Na
cional de mrelto e da Faculdade de Direito
da Univers1dade do Distrito Federal; e Dr.
Francisco Campos, de quem tenho uma car
ta declarando de maneira expIfcfta que não
existe na atual Constituição nada. Que impe
ça o Sr. LIno de Mattos de ser Ucenclado
para exercer as funções de Prefelto da. Ca
pital do Estado de Sio Paulo. O Sr. Francis
co Campos é jurisconsulto emérito, Profes
sor Catedrático da FacUldade de Direito da
Universidade do DiStrIto Federal. ex-Minis
tro da Justiça etc.

Sr. Presidente, tenho em mãos OI> resp~

tivos pareceres que Vossa Excelência fará,
generosa e gentilmente. publicar nos AnIÚR
desta Casa.

Entro agora no estudo da. tese constltu~

clonal, para refutar alguns dos pOntos de
vista tão 1nsiStentemente defendidos pelo
meu nobre colega Senador Argemlro de FI
gueiredo, mostrando que a exegese constitu
cIonal se faz de fato em sentido opo,sto ar>
que êle advoga: e farei isso através de Car
los MaxJmillano, Pontes de Miranda, Temts
tocles Cavalcanti, enfim, àe quase todos os
constltuclonalistas atuais.

I - Quando fi. Constltulção Federa! obsta
a que o Senador. desde a sua posse, exerça
outro mandato legislativo, estabelece com
iSto uma norma de incompatibilidade.

Mas essa incompatlbjJ1dade. como ensina o
douto PAULO DE LACERDA, poderá ser fi. de car
go ou a de exercicio. (Direito Constituci0n41
Brasileiro, I vol. n'l 378).

E na espécie que nos Interessa não é mis
ter argúcia, a ftm de que se conclua que a
aludida incompatibilidade é meramente a. de
exercido.

Na incompatlbil1dade SÓ de cargo. é obri
gada a pessoa. a optar entre dois cargos. A
posse, num dêles, implica na perda do outro,
que fica assim vago.

Mas, na lncompatlbl11dade apenas de exer
ciclo, verifica-se que a pessoa é apenas obri~

gada a nào exercer B1multâ.neamente as fun
c;ôes de ambos os cargos. O exercido, por.
tanto, das flll1çôes de um, ImpOrta na sus-



236 REVISTA DE INFORMA.Ç.(O LEGISLATIVA

pensão das !unções de outro, devendo entAo
o interessado, licenciar-se.

Se a Constituição exprime que n~ poderá
o Senador eXercer outro mandato leg.lslativo,
notar-se-á que o vocábUlo "leg1Blatfvo" é um
adjetivo quaUtlcativo, que, como é de boa
gramática, acompanha o substantivo - nlan
dato. Indfca-lhe, portanto, a qualidade. O
adjetivo "legislativo", expressa o que diz res
peIto à legfs1ação, ao poder de legislar. Qua
lificando o substantivo "mandato", traduz, no
texto incisivo da. COnstituição, que o man
dato a que se reporta. nAo é o de natureza
executiva ou jurld1ca..

Temos a1 o adjetivo quaUficativo: leg1sJ.a
Uvo, modtflcando, de modo claro. a compre
ensão do substantivo "mandato", afetando,
mesmo, a subBfAnc1a da col6a.

Não é só.

No cMo ora em exame não se contentou ti.
Constituição com um só adjetivo. LançO mão
de mais um, Isto é, da palavra: outro.

Dêste modo temos. também mocUfJcando a
extemáo do substantivo, êsse adjetivo deter
minativo. limitando ou Indicando relaçooa ou
circunstâncias externas.

II - Se a Interpretação gramatical DOS
conduz Il. convtcção de que o mandato proi
bido é só o de caráter legislativo e nãQ Qual
quer outro. como seja o de natureza exe
cutiva, da mesma sorte a InterpretaçA.o ló
gica e li sistemática reforçam êsse abalJsado
ponto de mta.

De fato. a ConstltulçA.o de 1891 vedava a
compatlbtlldade do "mandatcJ leg1lllatlvo"
com o "exerciclo de qualquer outra fUnção"
durante as sessões. (art. 26).

O Projeto de Constitulção, enviado pelo
Govêrno Provtsórlo. t. Assembléia NacIonal
ConsUtUínt.e, em. 16 de novembro de 1933, re
conhecia como JncoropatIvel com o manda
to: "exercer qualquer função púbI1ca duran
te a legislatura", salvo 88 exceções que m
d1cou (art. 23, D." 3).

A Constituição Federal de 16 de julho de
1934, d1sp6e que nenhum Deputado, empos
sado, poderia: "acumular um mandatcJ com
outro de carâ-ter legislativo, federal, esta
dual ou municipal" (m. 33, n." 3).

O anteprojeto da Constltwção atual, ela
borado pela. Comissão Especl8.1 do Instituto
dos Advogados do BrasU. reproduziu no seu
art. 38, I letra c a ãlsPQB1ção da Consti
tuição de 1934.

E o Projeto, oriundo da Assem.blé1a Nlldo
nal ConsticuJnte, não falando entretanto em

acumulo, proibiU "exercer outro mandato le
gislativo, "ja federal, eatadual ou munk1pa1
(art. 48, II,letra c).

Essa fórmula foi ti. que vIngou na ConIItf
tulção FedenlJ <art. .a, n, c) •

lU - Do Que já expuaem08 ressalta que _
matér1a vem sofrendo mod1!!caçOes dtV81'll88.
Na. ConstitUição de 1881 Col conatdara.da como
de caráter restritivo wm relaçAo ao tempo,
Pro1bJa. o ez:ercJclo do mandato slm:U1tAn_~

mente com o de qualquer outra funçAo. Nli.o
confundla. o cargo, propriamente dito, com o
exercício do mandato ou a funçlo deste. Nem
vedava que o Deputado. findas as BeSIlÕe8, re
tornasse a exercer funções páblJcaa Que nAo
as legislativas.

No Projeto do Govêmo Prov1a6rio de 1933,
repetiu-se Idêntico preceito, porém jã n.Io se
perm1tfu tal exerclclo Quando encerrada. IU!I
sess6es l~t.fvaa.

Mas o conatJtu1nte deliberadamente prete
riu altern.r a propostçAo. vedando, nAo IIÓ o
elterclclo de qualquer funçAo pública, l'In todo
o tempo e em· tMas 88 cl.rclUlBtAnc1aIJ, como,
outro&sim, o 8CWnuIo do mandato com (lU&!
quer outro também de caráter legfs]atlvo,

O Anteprojeto d& ConatituJçio atual. ofe
recido pelo Instituto doa AdvOlad08, procurou
reprocl.uzir o texto da Constitu1çio de 19,.,
porém o PrO\leto, organJuldo pela As8embléJa
Naclona.l Constituinte, j& nl.o fala em acumu~

laçAoO e pas.sou a alterar maJa fUndamente 
alJás com uma restrlçAo clara, 1Dso!Jamável,
:referente ao exercido não de qualquer outnl.
fUnção, o que estava sobretudo na COD8tJtuf~

çAo de 1891 - tna3 do exercfclo de outro
mandato legls1a.t1vo o que não é, nem pode
ser de maneira nenhuma a mesma cotsa.

AssJm, pel.. fnterpretaçAo gramatlca1, tato
é, doa elementos puramente verbllJaj pela m
terpretaçAo 1ógfc&, 1sto é, pelo hJatórJco da
formação da lel e da evoluçlo do preceito
constitucional; pela interpretaçt,o lI1atem&.
tica, 1sto ê, pela harmonia Que se deva esta
belecer entre as regras conat.1tucJonllJa, não é
possfvel cheg..r-se 11 outra coneludo senI.o li

de que a. CODlltltulçlo ore. em. vis:or nAo veda
que o Benador ou Deputado poaaa el[etem'
mandato execlutlvo com o cargo de Prefeito,
deade Que se Ucencle de 8U88 funçõell leg1s
Jativas.

IV - A COlUltltulçAo de 1891 exp~, ao
tratar do Poder Leg1Blativo, que "ntnguém
pode ser ao mesmo tempo Deputado e sena
dor" (§ 3." do art. 16).

AJuS:tlbI!:S MlLTON, em comentário, diz que
dê vJrtuIamente :lJnpoSB1vel que Qualquer cf-
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d&dão seja, ao mesmo tempo, Senador e
Deputado".

E adIante;

"O abuso poderia chegar ao utremo de
ser composto todo o 8enado por cida
dãos pertencentes também à. Câmara dos
Deputados e compreende-se que, então,
ficaria reduzida a uma pertelta burla a
doutrina que preconiza a existência das
duas Câmaras como condfção de oportu
nidade e acêrto dos atos legislativos" (A
Con8tituição do Brasil, pég. 71).

Como se depreende, o que pretendeu a
Constituição foi evital" que, ao mesmo tempo,
pudesse alguém ser senador ou Deputado. Se
isso tOra admissivel, desapareceria, mesmo,
a razão de ser de. existência da representação
bIcameral, reduzida a um lOgro.

Ou como diz o cláss1co JoÁo Bo\RBALHO;

"Basta considerar que cada c4mara tem
o direito de emendar, rejeitar ou apro
var o que faz a outra na sua mts8ão de
legtslar, para se ver a improprieaade e in
conveniência da acumtdação por uma
mesma pessoa das funç6e8 de Deputado
e de Senador" - (Constituiç40 Comentá·
rios, art. 16, § 3.°).

V - O caso em tela nlo oferece margem
a qualquer Interpretação de caráter rC8trtti
vo. li: uma prescrIç~ de ordem públlca o
que a respeito se contém na Constituição, e
Que como doutrina CfUU.OS MAxIxu.UNO "não
Be deve aditar ou suprimir. Todo acrt!scfmo
seria fnütil; tOda re3tríçdo prejudfcial. Logo
é caso de exegese estrita. Nâ() há margem
para interpretação e%tensiva e muito menos
para anaÜJgw" - (Hermenêutica, páginas 121
141 e 239l.

OColTendo, CQmo é de evidência na espécie,
disposição que fiue dos tênnos positivos da
lei, convêm ter-se presente a advertência de
PABIlEGtln"XES :

"Uma dtsPQsiçtw ilimitada não deve ser
restringida nem 81tjelta a dtstinç6es con
trárias à sua generalfdade".

VI - Como adminlculo para esta argwnen
tação, o que aJ.Iás já foi versado esclareclda
mente pelo interessado, não fugiremos de
uma curta apreciação de. inteJlgêncla do § 1,°
do art. 36, da Constituição em cotejo com a
letra c, Item n, do art. 48.

Como vimos, o art. 48, no Inciso 11, letra
c, SÓ veda !lO Deputado ou senador exercer
outro mandato legislativo.

Mas no que toca ao § 1,0 do art. 36 a re
terêncta não é exclusiva ao Senador ou Depu-

tado, porque destina-se a. qualquer cidadão.
li: uma designação efetivamente genérica, en
quanto aquela é limitativa OU espeCIfica. A
regra será. do ponto de vista normal, a de
que generi 8er specifml rJerogatur.

Verifica-se apenas que o preceito geral
abrange a todos os cidadãos. E na palavra
cidadão, como gênero, se compreenderiam
também os Deputados e Senadores. Realmen
te a.ss1m sena se a Constituição. ao tratar
expressamente do Poder Legislativo, não hou
vesse declarado. como o fêz, que ao Senador
ou ao Deputado o que proibia afinal era o
exercício de outro mandato legislativo.

Tendo a ConstituIçfW no § 1.0 do art. 36
proibido o exercícIo concomitante da CUnçã'J
ao cidadão já Investido na de um outro dos
Podêres. seria necessária a vedação cons
tante do art. 48.

E se não é razoável imputar !lO legislador
constituinte a pecha de absurdo. forçoso é
convir que êle, efetivamente, quis fugir à dis
posição genérica do an. 36. antepondo-lhe
como o fêz, uma restnção explIcita, Isto é,
uma norma de caráter especial, a que consta
do art. 48.

Não é outra a lição de PAULO Dl!: LACERDA.

Sr. Presidente, demonstreI, assim. que não
há omissão, não há equIvoco, não há, abso
lutamente, nenhum prej\Ú20 de ordem cons
titucional na aprovaçAo da licença ora su
plicada, Pouco ímporta Que não tenha sido
levantada até hoje a tese. Chegou agora a
oC8sl~, e temos de nos pronunciar com co~

nheclmento de causa. li: o Que devemos fazer.

Não é pelo argumento de que nunca se en
frentou a matéria, que devemos fugir & mes
ma. Antes pelo contrir1o, honraremos mais
o Senado Federal, se tomarmos a atitude de
emitir d.e modo competente o nosso ponto de
vista a respeIto.

Sr. Presidente, lamento, mas o nosso tempo
é exíguo para diBcutir tal assunto. Espero.
porém, que os meUll doutos colegll8 suprirão
essa deficiência, concedendo R licença ora
pleiteada pelo nobre Senador Llno de Mattos,
porque ela não Infringe, em nada, nem 08
preceitos constitucionais, nem a moral pú
blica; enfim, está de acôrclo com a matéria
exaustivamente estudade. e perfeitamente
elucidado. pelo preclaro Senador Benedicto
Valladares."

Bõbre B matéria. os senadores Moura An
drade. V1ctorlno Freire, Daniel Krieger. Be
nedfeto Valladares, Lúcio Bittencourt, 00-
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m1ngos Velasco, e Cunha Mello pronunciam
08 seguintes d1Bcursos:

"O SR. MOURA ANDRADE (Para enca
minhar a votação) - Senhor Presidente, Se
nhores Serw.dores, no regime constitucional
bNoStle1ro constitui, de fato, estranheza que
um membro da mais alta Casa do Poder Le
glslatlvo venha a poder exercer mandato exe
cutivo na vlda municipal, mantendo ao mes
mo tempo, as prerrogativas inerentes ao seu
mandato de Senador, e entrando em gOOo de
licença para exercer outra atividade noutro
setor da vlda. administratlva do Pais. l!: de
fato, estranho.

A ConStituição brasileira suscita questão
que hoje se levanta. neste plenário e tinha
razão o nobre senador pela Paraíba, quan
do se opunha à concessão da. 11cença, invo
cando, para tanto, razões concernentes à
própria natureza do Regime, mais do que
à letra. Constltucional Tinha rado na 1m
pugnaçio que fazia, embora, acredito, aca
basse capitulando ante os dispositlvos elt
pressos da Constituição.

A nossa Carta Magna, quando trata da. di
v1sA.o dos Podêres e da sua l:t:ldependéncla,
evidentemente pretendia que os componentes
de um Poder não pudessem exercer as fun
ções de outro Poder. Queria isto; de fato de
seJava, mas ass1In nAll declarou. Houve omis
são, houve êrro, houve equivoco.. li: uma
monstruosidade jUI1dlca, mas consUtuclonaJ.
lt um érro, é um contrasenso constitucional,
mas, érro, contrasenso, absurdo ou monstruo
sidade, é constltuolonal.

Sr. PresIdente, aquilo que a Constituição
expressamente não proibe, proibido nAo eatá.;
e aquilo que não proibindo. embora expres
samente não permita. permitido está.

:itstes são fundarnentoa que aprendi no Di
reito Constitucional Brasileiro. Como disse,
aqUIlo que a nossa Carta Magna não proJbe
de modo expresso, ela náo proibiu; aquilo
que ela não tendo proibido. não permita ex
pressamente, ela permitiu.

Assim, não vejo como negar-se ilO Senador
Lino de Mattos a licença que sol1citou ao
Benado.

De fato, a situação é esdrúxula, curiosa.
Entrará. em gOOo de licença, licença regimen
tal, constitucional. Creio que poderá ainda
Ocorrer que S. Ex.... por fôrça de dispositivos
regimentais da Casa, mantenha tôdas as
suas prerrogativas de Senador, podendo con~

t1nuar a freqüentar o Senado, direito ga
rantido pelo seu Reglmento Interno, utlUza.r
se doa seus serviços e, também, receber a
parte fixa dos subsídios.

Sr. Presidente, tudo isto poderá acontecer
diante do equivoco constitucional, mas tal

equivoco não pode fazer com que busquemoe
perscrutar no espirlto da Constituição al~

guma coa que não está. tradUzida na clareza
do seu texto.

Acima de tudo devemos ver1tlcar quando
seus principios sA.o taxativamente eatabelec1
dos, e quanto ao pedido de licença, taxativa
mente elo nega, nem taxativamente permite.

Sr. Presidente, neste sentido tenho de con
cluir por conceder meu voto, para que o no
bre Senador Lino de Mattos, possa. exercer,
como senador, a Prefeitura de. BAo ;PaUlo.

O Sr. Luclo BittencouTt - Muito bem.

O SR. MOURA ANDRADE - senador e
Prefeito S. h.· se-lo-á, a um tempo /lÓ, nAo
por !6rça da nossa declsAo, ou em virtude de
nossa del1beração no dia de hoje; llê-lo-á,
isto sim, por fOrça da COD8titulção de 190M;
sé-la-á, Jsto 51m, porque está amparado numa
om!asl.o ou num êrro constitucional. ~
constltucional, preceito COD8tttuctonal errado
ou omisso, fruto de equívoco, mas na rellJJ
dade, preceUuação constItucional.

Por mais que ttves.se procurado em todoe
os artigos tI-. Carta Mama brasUe1ra algUm
que prolbllls, expressamente a concelJSlo da
licença. ao Sénador, para desempenho de fun
ção desta natureza, não o encontrei; por mais
que procuraaae permlBsAo expreasa, também
nlo a encont.rel.

NAo havendo proibição, nAo me cabe pro
curar perml8sAo expressa.. Esta é Impl1clta
desde que n~ proibida expressamente.

Assim, Sr. 'Prealdente, neste breve encami
nhamento de VQtação, desejo concluir, di
zendo a V, El%•• e ao Senado que o nobre 89'-:'
nador Llno lIe Mattoo gou., neste lnatante,
do beneplácito constitucional. Poderá exercer
o mandato de Prefeito da Capital de B10
Paulo. A licença hoje concedida, evidente
mente não abre nenhum precedente.

Exlste s.Im~ uma situação que ainda nIo
fôra suscitadll. no Senado, o que pela primei
ra vez, é feit(), mas não vejo como possa ha
ver outro precedente.

Sirva de advertência ao COngresso Nac1o
nal para que, no futuro, em momento opor
tuno, cuide de impedlr haja qualquer per~

turbação no prlnclpio da harmonia dos Po
dêres, estabelecendo a protDl.çlo expre8lla se
assim fOr considerado conveniente ao regime
democrát.1co.Mas, enquanto tal nio aconte
cer, resta-noa reapeltarmOll a Constttuição.

Creio que DO voto que pronuncio e sabe o
povo de São 'Paulo possuir alta signU'1eaçAo,
porquanto o nobre senador L1no de Mattoo
tem sido meu competidor naquela terra 
venho dJZer i\ Nação brasUe1ra e, de modo es-
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peclflco, aos paulistas que eu não colocaria
qualquer princípio ou ponto de vista polítIco
superando, num debate que considero estri
tamente de ordem jurtdlca, o dispositivo
constituc1onllJ., que não encontrei, proibindo a
deslncompatlbUlzação do nobre Senador LIDo
de Mattos.

Encerrando estas palavras, curvo-me ante
a situação constitucional dos dias atuais do
Brasl1 e concedo - se, pelo meu voto, puder
ser concedido - defer1mento ao requerimen
to formulado pelo nobre senador Lino de
Mattos, a fim de que 6. Ex.- possa entrar
no gôzo da licença de 22 meses, a fim de
exercer o mandato de Prefeito de Sã.o PaUlo,
que, todos esperamos, seja pro!1cuo para os
Interêsses daquela Capital."

"O SR. VICTORINO FREIRE (Paro enca
minhar a votaçáo) - 8enhor Presidente, le
tras jundicas não tenho, paUl, estudante po
bre, cursei a FacUldade de Direito até o 2."
ano. Os que conhecem minha vida nesta.
Casa, com a seqüência dos seus atos, podem
jUlgar, com isenção, mlnha.s possibilidades e
sabem que até sinto dificuldade em colocar
bem os pronomes numa carta. (Não apoia
dos).

Entendo, porém' Sr. Presidente, que ll.8 in
compatibilidades de cargos oU funçócs de
vem ser expressas.

Assim entendem os juristas; assJm enten
deu o Egrégio Tribunal SUperlor Eleitoral
quando, em acórdão unânime, confirmou o
diploma de Vice-Oovernador do Maranhão
ao filho do então Governador, hoje Senador
Sebastião Archer, po1s a ConstitUição no
capítUlo das Incompatibilidades ou das lnele
gilidades, sile1:1clou a respeIto. Interposto re
curso para o Supremo Federal esta Alta Côr
te, ainda em acórdão unAnime, confirmou a
dec1são recorrida. Ocorre-me qlle o nobre se
nador Lino de Mattos está em situação idên
tica. Nesse sentido será meu voto pela. con
cessão da licença, a fim de que S. Ex.R possa
a.ssumir a. Prefeitura de São Paulo.

Sr. Presidente, dizem que dos enganos vi
vem os escrivães. A Constituição de 1946 não
fala em mandato "eletivo" e sim "legJalatlvo".
Não vai S. Ex."' exercer, mandato legislativo.
Meu voto é pela concessão da licença. La
mento apenas QUe o senado se veja priva
do de uma. figura tão nobre como é o sena
dor L1no de Mattos, cuja irrefreável vocação
de caudUho tanto admiro."

"O SR. DANIEL KR1EGER (Para encami
nha a ootaçdo) - 8enhor Presidente, prell
mJnarmente desejo acentuar que minha pos1~

ção, neste caso, não encerra. qualQuer anU·
patia ou maJ.querença ao no~ Senador L1Do

de Mattos, pelo qual tenho imensa admiração
e aprêço. Meu ponto de vista encontra fun
damento na minha consciência e na minha
formação jurídica.

Pedi a palavrs para retülcs.r asserção (el
ta pelo eminente Senador Kerg1ne.ldo Caval
canti de que, na Comlssão de Constituição e
Justiça, se havia discutido amplamente a
questão reg1mental.

Retornando do Rio Grande do Sul às vés
peras da reunião dessa Comissão, em que f01
a matéria apreciada, compareci na oportu
nidade, quando se discutiu apenas, e tão-sO
mente, o problema constitucional.

Posteriormente, ao examInar o aspecto re~

gimental, criei a conVícção que traduz1 na
qUestão de ordém por mim levantada peran
te o senado.

Na divJs!o dos poderes clássicos, que vem
de Montesquleu, ma:; que pode remontar a
Aristóteles, há o Poder Legislativo, o Poder
Executivo e o Poder Judic1áJio. O Poder Le
gislativo legJsla; o Executivo eXecuta e o Ju~

diclário julga. Compete, poIs, aO Poder Ju
diciário e não ao Senado interpretar a Cons
tituição Fetlera.1. SOmente êle pode dizer se
uma lel é ou Dio constitucional. E, por as
sim ser, cabe ao Judiciário Julgar. ltste prin~

clpio, nAo padece dúvida. As oplnlõe8 aqui
exara.dM bem demonstram a diversidade na
maneJ.ra. de 1Dterpretar. Atenho-me, pou;, ao
argumento 1n1cJal quando levantei a questão
de ordem, no sentido de Que o senado 1100
poderia d:u l1cença. para o fim especifico do
nobre Senador LIDo de Mattos exercer' a
Prefeitura de São Paulo.

Só para um caBO de concessão de licença
tem o Senado permillsã.o assegurada na. Car
ta Magna.; para penn1t1r que seus membros
exerçam mandato diplomático, em caráter
transitório. E para. que esta Cll.'la não venha
Elo ter a sua declBio inquinada. de inconstitu
cional foi que por medida de prudência, le
vante! a questão.de ordem, a fim de que seja
conced1da sJmplesmente licença. Que S. Ex.
o Senador Lino de Mattos tome a si a res
ponsabilidade de 88SWUlr Bo Preteitura de
São Paulo, submetendo-se ao veredictum do
Poder Judiclãrlo, único que, dentro da nos
sa sJatemática, pode interpretar a C<lnstitul
çAO da República.

Eram as palavras que me sentia no dever
de proferir.

Procuro, com toda a convicção de repu
bllcano que possuo, defender a índole e o
ailltema que, por felJcldade, rege nossos des
tJnos. Somos o Poder LegIslattvo, o poder de
sarmado do Pais e, portanto, só pela fÔrça.
nwraI das nossas decisões, poderemos no.s Im..,.
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por ao reapelto e à admlnçAo de nossos con
c1dadA.os.

Essa. é a verdade da qual não poderemoo
fuglr a, é na} a ela que sol1clto ao senado
da RePúbllca dê perm1ssAo ao nobre Benador
LIDo de Ma.ttos para se ausentar, mas não
para. aasumir o cargo de Prefeito da cidade
de SAo Paulo, pois seria. contrário à siste
mát1ca e a 1ndole do regime repubUcaDO vi~

gorante entre nós."

"O SR. BENEDICTO VALLADARES 
ar. 'Pre8l.dente, n10 repetirei no Plenárl.o 00
arrumentos de ~ parecer proferido na.
Com:l&SAo de Constituição e Justiça.

Desejo apenas acentuar que nenhum in
Ulrprete, por mais desavisado que fOsse. es~

tudaria s. organ1Zaç§.o dos Podêres no capi
tulo referente aoo funclonãrios pUb1lcoB.

Isto dito. passamos a responder a um dis
curso proferido. na. Câmara, pelo nobre
Deputado Carvalho Sobrinho e que tem re
laçA0 com a matéria.

Sorteado, na. Com1ssA.o de Justlça., relator
do pedido de J.1cença formulado pelo nobre
8enador IJno de Mattos, não tivemos a sor
te de llO&5O parecer agradar ao nobre DepU
tado Carvalho Sobrinho. E' pena. sr. Pre·
sidente; mas vale a compensa.çAo de haver
o nos.so modesto trabalho proporcionado ao
erudito Deputado oportunidade de pronun·
clar um discurso em que se aUm um pouco
de seu carregado saber das letras jurfd1cas
e clãa81cas.

NAo 19noramOll que S. Ex" navega para o
pais d88 lanternas, at1ng1ndo por Panta
ilUtl. onde esBB8 lumináriaa Tepreaentam a
Babedoria e a Virtude. E por 1sso, Sr. PreaI
dente, hum1lde pecador da poUtica. nlo po
demos deixar /luas palavr8/1 sem resposta.
Be. ao menoll, essas palavrRII ffC8llllelJl. gela
das, como os gritos e os estrldores da bata
lha que /le travou nos conf1nll solltárloll do
mar gIac1al, de Que nos dá noticIa o pilOto da
~árla. frota da eztraord1nárla perllOna
gem de Frei FrancíIIco, ainda podiamos guar
dar allênclo e sofrer a ptc'ha de, numa co
mJIIaAo técnlca. hAver apresentado um pa
recer poUt1co. Mas, sr. PreII1dente. neste
pa1ll tropical, as palavras Ile movlmentam. no
calor das pa1xõeB e dão lugar, multas vêze.s.
• consol1aação de conceitos Injustos sõbre
homens publicas.

NAo nos magoa a op1n1ão de não têrmo8
autoridade em matérta de dlreito constitu·
c1onal. Podíamos alegar que, durante anoa a
e1to, DOIIIIOI!l pareceres não foram desaprova
dos pela Com.1.ss6o de Justiça da ClUnara.
Nio aproveita. Sr. Prealdente; o conceito de
autoridade é muito relativo. se nos ttvésse-

mos pronunciado contra a l1cença, a 6IIt&
hora, o nobre Deputado Cázvalho SObrinho
estarIa Jurando sõbre a autorldade de noe
se parecer.

Mas, Sr. Presidente. por Que lIe abeIIp1nhou
tanto o ar, Carvalho SObrinho. a ponto de
cometer a tnjUlltiça de atribuJr a 8eU colega
o feio ato de haver dado um llSnM:er IOb lnII·
pln.çAo detnterêllses. poUtiC08?

Velho advogado da província. fomol caçar
la pie vole2f3e e encontramos a nlnhada. de
pratas brllbantell de. pureza. do l'1lIime em
pró.spero município de S10 Paulo, onde o
eminente parlamentar assentou sua tenda
poUtica.

se o senado quiser, pode 1ndAiar maia.
Nós elltamO$ satisfeitos e com a coDllC1encta.
t.ranqliIl&. ~ tênnQ8 cumprido DOlIIIO dever,
nAo nos colocando a serv1ço de quem quer
que /leja, nem de paúôes ou lnterfBaea pa.rt1
dárlos:'

"O SR. LÚCIO BlTI'ENCOUR'I' - sr. Pre
II1dente. S~. Senadores, sejam ll8 m1nhu
primeIras ~laV1'8& 8(luelas meBmaB com que
Daniel Webeter se cI.1rlgIa ao Senado, quan·
do a!1rmava: Thjg 13 a S61l4t6. 4 Senau of
equals, 0/ men 0/ individual honor 11M pt:r~

sonal ch.araçter, an4 of absoluu ~
d67&Ce.

Homens de absoluta lndependêncla, llflt&
mos aqUI pIloterindo noIIIIO ver4ldtctum, jul
gando detennJnado CllllO; e, ao agir nata
oportunidade, não podemOl e n1D devemos
atuar da maile1r& poUtica. .

NIo deMOIIl e nAo podemOll, Sr. PreIl
dente, porque o que está em causa nIo l!
prOprIamente a concesaAo da lICtlnça aolle.1
tada pelo nob1'e e eminente Bena40r uno de
Mattos, IIl.88 a queatlo de saber 118 um no·
b1'e Benador,. elelto para exercer o carvo de
Prele1to mUIl1Cfpal, perde ou nIo o mand&
to de 6enador. Bata., a tese; esta, r. queatio
que o Benado é chaD1ado a debater. NAo va
mos discutlr aQut 8 concesdo dA l1cenç&;
vamoa d1scutlr aqui uma questAo ~t1
te a perda de mandato.

Sr. Prea1dente, cont~ a V. ~ e ao se
nado que, na primeiro momento, consultado
sôbl'e êSIIe B.II$unto, me manifestei contrtri&
mente à conceIIIio da lleença pleiteada, con
[eB80 ao Bena.d.o que, tal como o nobre se
nador Auro de Moura Andrade, acho que a
CODlltitu1ç1o errou, nAo se orientando por
ll.Quelas verdadea democrát1call e por aquelas
verdades republ1canaa a Que aludiu o nobre
senador Argemlro de FilUelrêdo, no fInal de
/leu disct1l'8O.

Por maiII Que procura.s.se, por ma.I8 que as·
q,uad.r1nbaalle, no texto da CODIItitu1ç1o, um
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argumento poderoso, vivo, capaz de autori
zar o meu voto contrário à licença, não
pude descobri-lo.

ArgüiMse, invoca-se a questão referente à
divisão dos podêres.

Sót o ponto central da argumentação do
nobre e eminente Senador Argemtro de FiM
gueirêdo, S. Ex." invocou o art. 36, § 1.°, da
Constituição, que terminantemente proibe a
uma pessoa investida num. dos Podêres o
exercer as funções de outro.

:t, claro, porém, que o parágrafo está prêso
ao artfgo; e êste, terminantemente, de ma
neira lncJsiV8-, diz que os Podêres a que se
refere o dJBposl.t1vo são os da União. Destar
te, os Podêres da União é que não poderão
ser acumulados.

De mais a mais, o art. 36 pretendeu esta
belecer exatamente o prlnclplo da divisão de
podêres; não quis determinar, prôpriamen
te, as incompatibilidades para o exerciclo de
cargos, funções, emprêgos ou mandatos de
dois Podêres.

O processo histórico, a análise do disposi
Uvo, enfim, tudo o que se fêz durante a
Constituinte de 1946 demonstra que o pro·
póslto, a razão de ser, o objetivo básico do
art. 36, § 19, era exatamente estabelecer o
principio da sepamção dos Podêres. - Só
Isso, nada mais do que Isso.

ArgumentaMse ainda, Sr. Presidente, com o
espfrIto do regime.

Ora, então, Sr. Presidente, teríamos de in
vocar a matriz das Constituições pres1denclaM

listas, precisamente a Constituição norreM
americana, onde encontramos êste preceito
expresso: "No peTsGn holding an office unàer
the United States shall be a member of
either House".

Pois bem, Sr. Presidente: apesar dêsse preM
ceito expresso, o Senador La Folette, eleito
para o Senado em 1906, continuou a exerecr
o cargo de Governador do Estado de W!SCon
sino E não perdeu por êste motivo o mandato.

Vê V. Ex.", Sr. Presidente, que indo à
matriz das Constituições presidencialistas, en
contramos no próprio regime, na lição mes
ma dos constitucionalist83 americanos, exem
plo típico de acumulação no C&30 do citado
Senador La Folette, Governador do Estado de
Wisconsin.

Entre nós, Sr. Presidente, ao tempo da
Constituição de 1891 - é assunto de que traM
tarei oportunamente, para rebater um dos
brilhantes argumentos do nobre Senador Ar
gemiro de Flgueirêdo - havia preceito ex
preS.'iO, consubstanciado no artigo 25, a par

daquele outro que proibia. o exercício de fun
ção remunerada pelo outro Poder. Assim
rezava o art. 25:

"O mandato legislativo é incompatível
com o exercfcio de qualquer outra funM
ção durante as sessões".

Baseados na parte final dêste artigo, Se
nadores houve que exerceram, concomitante
mente, a. função de Prefeito Municipal.

Cito caso que me foi lembrado pelo emi~

nente Senador Gomes de Oliveira: O Sena
dor AMon Batista, eleito Prefeito da cidade
de Jolnville, exercia o mandato de Senador
durante as sessões e o de Prefeito no inter
regno delas.

Assim, Sr. Presidente, <llzer que isto atenta
contra prIncípios do regime, contra a forma
republicana, contra as instituições democrá
ticas, data venia me parece de todo em todo
improcedente.

Argumenta-se por outro lado, Sr. Presiden
te, que a Constituição Federal proibe acumu
lações de cargos públicos.

Ora, ja foi amplamente demonstrado no
parecer do nobre Senador Benedicto Valla
dores que tal disposição está inclufda no ca
pítulo referente a funcionários públicos.

Se analisarmos o art. 184: da Constituição
- que se refere expressamente a cargos pú
blicos e os torna acessíveis a todos os bra
sileiros - veremos que nêle não se alude aos
mandatos legislativos, do contrário, teria de
haver expressa exceção quanto a a1gWls dê
les, que s6 podem ser exercidos por brasilei
ros natos.

Sr. Presidente, como disse, o que se vai apli
car no caso é uma pena, uma sanção, e se o
nobre Senador Lino de Mattos não houver
incidido na sanção de perda do cargo, tem
direito, evidentemente, à licença.

];: velho o princípio, o brocardo - nulla
poena sine lege.

Não é possível retirar do espírito, do es
quema constitucional, como se alegou aqui,
razão, fundamento, motivo para apllcar uma
pen& a quem quer que seja, mormente da
gravidade da perda do mandato.

Ainda mais, Sr. Pres1dente.

Não analisarei o art. 48, por mostrar que
em nenhuma dessas proibições, as que per
mitem, facultam a perda do mandato, inci
diu o nobre senador Lino de Mattos. Pode·
rlamos ta!'Ve2:, reportar-nos a duas proibi
ções: confesso a V. Ex.a, Sr. Presidente, que
quando pretendia encontrar motivo para ne
gar a licença, baseava-me na alíneab do



242 REVISTA DE INFORMAÇÁO LEGISLATIVA

art. 48; Que se refere ao exerclcio de comis
são ou emprêgo rem\Ulerado de pessoa jurí·
dica de direito público, entidade autárquica,
sociedade de economia mista ou emprêsa con
cessionária de serviço público.

Seria, evidentemente, forçar demais, ir
multo além do preceito, entender que a co
missão ou emprego remunerado possa ser
equiparado à função de Prefeito, mandato
eletivo a ser exercido pelo nobre Senador
Llno de Mattos.

Acresce que quando a Constituição proibe
de maneira terminante, categórica, o exercl
cio de qualquer outra função, ela o estabele
ce de maneira precisa, como o faz no art. 95;

"~ vedado ao juiz:

I - exercer, ainda Que em função pú
blica, salvo o magistério secundário e su
perior e os casos previstos nesta Consti
tuição, sob pena de perda do cargo ju
diciário;

II - receber, sob qualquer pretexto, per
centagens, nas causas sujeitas a seu des
pacho e julgamento;

IH - exercer atividade polltlca ou par
tidária".

Ora, em relação ao Senador e ao Deputado
não existe preceito dessa natureza. Somos,
assim., forçados a chegar à conclusão de que,
na verdade, o instrumento constitucional não
autoriza s~ decrete a perda de mandato pelo
fato de exercer o cargo de Prefeito munici
pal.

l!: possível - e foI saIJentado pelo nobre
Senador Daniel Krieger ao meu vêr, com tOda
a propriedade - que o Regimento não preve
ja êsse tipo de licença. be fato, porém, não
importa, se o Senador Llno de Mattos não
Incidiu na. pena de perda de cargo, é óbVio,
claro e Indtscutível que a S. Ex.R assiste o
direito de afastar-se da função do seu car
go.

Sr. Presidente, concluo, declarando ao no
bre Senaàor ArgemJro de FlgUelrêdo e aos
llustres senadores Que acompanharam seu
ponto de vista, que estou Inteiramente de
acOrdo com S. Ex.1I. no sentlclo de subscre
ver emenda constitucional que eVite fatos co
mo êsse, que reputo da maior gravidade, e
precedente serisslIno; mas no caso, nosso voto
não poderá ser senão no sentido da conces
são da licença requerida."

"O SR. DOMINGOS VELASCO (Para en
caminhar a votaç{io.) - senhor Presidente,
releve-me V. Ex.a e o Senado que, melo de
sajustado, tomei parte Desse pronunciamento
de sabedoria constitucional. Aqui se disse -

e muito bem - que será questão de consciên
cIa o voto que cada um de nós dará netlB&
questAo.

Relembro ao Senado que, por vêzes, tenho
sustentado, nesta casa, um principio que me
parece da mais alta. importAncla: o de I'lue
discordo sempre de tôda atitude do 8enado
em que lhe dUnJnua. a competência ou se res
trinja os direitos de seus membros.

Não é .. primelra vez, nem será talvez a
última em que defenderei a competênc1& do
Senado. Parece-me questão absolutamente
clara ser o Senado competente para decidir
sóbre a matéria do Requerimento.

Sr. PresIdente, desejo também salientar ou
tro ponto freqüentemente por m1m exposto
desta trib\Ula, ou seja, a rigidez da indepen
dência dos Podêres, bem mo<Ilf1cada por 8U

cess1vas Constituições. se atentarmos para a
Carta. Magna. de 1946, veremoa que, cada vez
mai.'!. o nosso Direito Constitucional caminha
para eliminar essa rigidez; e tanto é verda
de, que perm1te ao Deputado OU ao senador,
sem perda de mandato, exercer o ca.rgo de
Ministro de Estado. Assiste também ao Bena
do e à Câmara o direito de convocar os MI
rustros de Estado, a fim de esclarecer deter
minadas questões.

Não vejO em Que o Requerimento, do nobre
Senador Lino de Mattos, possa ferir o espfri
to da nOS$a Carta Magna, quando caminha
mos justamente para a quebra da rigidez da
separaçáo dos Podêres.

Multo mais Importante que êsse fato, Br.
Prelúdente - e justifica meu voto favorável à
l1cença do nobre colega - é a qUelltio da
consciência. Caàa um de nós guja-se por uma
fllosofia de vida, por detennlnadaa convic
ções. Assim, multo mais importante que o e8
p1rito da Constituição é o direito da pessoa
humana.

O individuo antecede ao Estado: o homem
nasce livre titular de direito. A convivêncl&
social determina & llmltaçAo dêsses dlreltos: o
bem comum é que diz quais direitos devem
ser restringidos em benefIcio da sociedade.

Sr. Presidente, o que me parece fundamen
tal, é que ninguém nega, nem mesmo os cons
titucionalistas eminentes que já. fizeram uso
da palavra, ao Sr. Llno de Mattos o direito de
exercer o mandato de Prefeito de BAú Pauto,
após licenciar-se do Senado.

Não foi apontada uma só norntQ QUe prol
ba ao cidadão Llno de Mattos sollcitar licen
ça, afastar-se do e:xerclclo do mandato de Se
nador parp. assum1r o cargo de Prefeito da
capital bandeirante; e se nAo houve citação
de qualquer texto legal, não podemos restrin-
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gir as prerrogativas da pessoa humana, em
virtude de coisas vagas. O espírito da nossa
Constituição é garantir ao cidadão todo aquê
le direito necessário à pessoa humana.. Jus
tamente por este. questão de consciêncla e
convicção sou favorável a que o Senador Llno
de Mattos seja licenciado no Senado da Re~

pública, para exercer o cargo de Prefeito da
cidade de São Paulo. Não podemos violar o
direito de cidadão algum quando não clara
mente expressa em lei sua proibição.

Esse o caso de consciência Que como JUiz do
fato na. questão desejava dar conhecimento
ao Senado."

"O SR. CUNHA MELLO (Para encaminhar
a votação.) - EstNldo na Pre81dência da Co
missão de Constituição e Justlça não tomei
parte nem votei o pedido de llcença do nobre
Senador LIno de Mattos. Deflniu-se ali des·
de logo, a oplnJão por seis votos contra três.
Assim, não me fOI dado desempatar.

Não desejo fugir ao propó,sito que mante
nho, como dever de meu mandato, de ter opi
nião própria sôbre os assuntos relevantes dis
cutidos e votados nesta Casa.

O presente assunto não se discute nem se
resolve à Vista de um só dispositivo da Cons
tituição de 1946, mas de uma :>érie dêles como
sejam os arts. 36, T. 48, I, letra b 48, lI, letra
c, 49, J, 151 e 185.

No seu exame com o pouco que aprendi de
hermenêutica das leis e com os parcos conhe~

cimentos de hermenêutica collBtltucional, es
crevi declaração de voto que mandarei à Mesa
para que conste na votação des.sa matéria
meu parecer negando licença.

Sr. Presidente, pode parecer temeridade
que após os argumentos de tantos consulto~

res invocados pelo nobre Senador Kerglnaldo
Cavalcanti. nome que pronuncio com admi~

ração de velha amizade de coleguismo da
saudosa faculdade de Recife, venha eu à
tribuna para divergir não só de S. Ex~ mas
das doutas oplnlões por S. Exa trazidas ao
Senado.

Nos debates de questões jurídicas, os pa
receres versam a tese com conclusões di
versas. Ainda hoje li os jornais de São Paulo,
edição de domíngo pró~o passado. Em
todos eles encontro opiniões contrárias à li
cença. Houvesse outro interessado no debate
Que fôsse pedir opinião, ouvir os consultores
jurídicos conhecidos do pais e eu traria ao
Senado uma série de pareceres em sentido
contrário.

Por isso, convencido de que consultores
lêem os mesmos livros Que nós, certo de Que
possuem a dose de bom senso Que nos Jns~

plra a todos e, ainda, de que se moveram
pelo sentido público Que deve presidir as
decisões dessa. natureza trouxe para o Se·
nado a mlnha. declaração de voto, que pas
so a ler:

Começo por citar, transcrevendo na integra,
os dispositivos constitucionais, face aos quais
fundamento o meu voto.

A nossa Constituição de 18 de setembro de
194fl, nos seus arts. 36, 48, n.o I, b - n.o 11
c, 49, 51 e 185, dispõe respectivamente:

"São podêres da União o Legislativo, o
Executivo e o JudJciário, Independentes
o harmônicos, entre si. (art. 36) .

§ 1.° - O cidadão investido na função
de um dêles não poderá exercer a de
outro, salvo as exceções previstas nesta
Constl tuição".

"Os senadores e deputados não poderão,
desde a expedição do diploma:

Aceitar nem exercer cOlnissão ou emprê
go remunerado de pessoa jurídica de di
reito público, entidade autárqUica, so~

dedado de economia mista ou emprisa
concessionária de serviço público". (art.
48. l, b.l"

"Os senadores e deputados não poderão
desde a posse:
- Exercer outro mandato legislativo, seja.
federal, estadual ou municipal" (art. 48,
n. O).

"1\: permitido ao deputado ou senador,
com prévia lícença de S\lll. câmara, de
sempenhar missão diplomática de ca.ráter
transitório, ou participar, no estrangeiro
de congressos, conferências e missões
culturaiS." <art. 49)

"O deputado ou senador lnvestido na
função de ministro de Estado, interven
tor ou secretário de Estado, não perde o
mandato". <art. 51).

"l!; vedada 9. acumUlação de quai.sqtter
cargos, exceto a prevista no artigo 96,
n.o l, e a de dois cargos de magistério
ou li de um destes com outro técnico ou
cientUico, contanto que haja correlação
de marerlas e compatibilidade de ho
rário". (art. 185)

Uma ConstitUIção é a lei fWldamental dum
regime. li: uma série de princlpios unitários
duma unidade politlca, uma ordenaçiill de
conjunto.
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Corno diz: CAIU. SCHJUDIT no seu livro -
TEoRIA DE LA Constitución.

"~ a ordenação fundamental determi
nante do modo e maneira de ser exercida.
a autoridade pÚhlica."

(Tradução espanhola - Revi3ta Derecho
Privado>.

Contém uma Constituição funções ordena
doras e limitadoras.

Um Estado sem divisão de podêres, sem
legisladores, sem governantes, sem juízes, não
é um E&tado, é um regime de anarquia.

No Estado de Direito, se pressupõe, se tem
como sua essência, essas três personalidades
com podêres separados, divididos, harmônicos
e independentes (obra cltada).

Uma Constituição ê o clLtecismo dum re
regime, dum povo, duma nação politicamente
organizada.

A interpretação dum texto constitucional,
qualquer qUe seja êle. não se pode fazer iso
ladamente, mas em decorrência, em sintonia
dos princípios gerais, das chamadas vigas
mestras do regime, que nortearam R ordem
básica do Estado.

Na hermenêutica constitucional, as regras
de fundo dominam, sem restrições as de for
ma, corno diz o 8r. PONTES DE MUlANDA, nestes
têrmos:

"Na Interpretação das regras gerais da
Constituição, deve-se procurar de ante
mão, saber qual o lnterêsse que o texto
teve em vista proteger.

.lô: o ponto mais rijo, mais sólido - o
conceito central em que se aPóia a inves
tigação exegética (ComentárkJa à Cons
tituição, volume I, fls ... )"

Urna omissão do texto constitucional, uma
interpretação duvidosa, devem ser sempre re
solvidas, tendo-se em vista a moral da pró
pria Constituição, os princlpios mals rlgldos,
mais sólidos, por ela estaoelecidos.

No art. 36 a Constltuiçlio f1SBenl:Qu a sepa
raçiW, a divisão, a Independêricia. dos podê
res estatais, proibindo a acumulação de um
com as dos outros - dos federais com fe
derais e dêsses com os estaduais e municipais.

Pelo menos, é essa. a minha interpretação
do referido artigo. exarninando·o em cotejo
com os demais por mim. inicialmente trans
critos.

Nos arts. 49 e 51, u.dmitiu certas exceções,
note-se oem inclUindo nas exceçóell, as de
Secretários de Estatfus. Para o exerclcio de

qua.í1lquer outras funções, sejam de qual
quer natureza, mesmo a.s de mandato exe
cutivo de Estados e Municiplos, senadores e
deputados nio podem ter licença, porque não
foram abrangidos nas exceções COl'llltJtuclo
nals previstas.

EssaS exceções não podem ser amplladas,
quiçá, com um atentado ao prtncíplo bá.slco
da separação e independência de podéres.

No art. 186, proibIu a Constituição:

"acumUlar cargos e funções públJcas".

Na proibição que é geral, está também a
acumulação de cargos ou funç0e8 federalfi,

estaduais e municipais.

Será possjvel que, face a êsses principies
gerais, bá51005 na nossa sistemática. consti
tucional. se possa. permitir a acumUlaçáo de
mandatos eletivos federais com mandatos
eletivos estaduais? Porventura, proibiu-se o
menos, e se admitiu o mais?

Em verdade, um l.igeIro exame dos preceitos
constitucionais de 1946 pode permItir aos
maJs desavisados, aos mais calouros em her
menêutica, descobrir, entre algUns délea,
certa autonomia, alguma. coUdência.

1'.úS, face a Cll$B. ~tinomJa ou colJdêncla,
apenas aparentes, de forma e não de fundo,
deve prevalecer em sentido mais ai to a sis
temática do regime, como sustentou com
grande senso jurídico - o eminente sena
dor Argemlro de FigUelr&l.o, no seu parecer
vencido.

A eleição dum Senador OU Deputado p&ra
o exercido doutro mandato, sJitúflca opçáo
por êsse mandato, renúncia ImpUclta e ex
pUcita daquele.

No caso de eleição para mandato executivo
munJclpal, sJgniflca mesmo uma curiosa re
núncIa da eleição por um eleitorado maior
- de todo o Estado - por um menor - o
de um MWl1clplo.

Com estas rápidas consideraçõe.'l opino pela
denegação dt1l llcença pedIda pelo Senador
Lino de Mattos.

Há, na minna oplnlão, dois aspectos ll.
considerar: UJll, o constitucional que lnfiUiu
no meu esplrlto para. negar a. dlw. licença.;
o outro, o cordial, que também lntlulu no
mesmo sentido, pelo desejo de ver Sua Exce~

lêncla continuar entre nós.

Peço aos meiUl nobres colegas do. ComlsBAo
de JWltlça, que me relevem divergir do seu
parecer, f1cando com o parecer vencido do
nobre Senador Argem.lro de FlguelrMo."
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2 - IlKOmpatlbilidade do Mandato ele Se·
nador co.... o exercicio do cargo de
Governodor.

senadores Moysés LUpjon e Dln.art.e Mariz.
Pelo Requerimento n 9 4/56, lido em 3 de

janeiro de 1956. o Sr. MOI/sés Lupit:m, Bena
dor pelo Estado do Paraná, solicitou licença
para exercer o cargo de Governador do mes
mo EBtado.

REQUERIMENTO
N9 4, DE 1956 (16)

Exmo. Sr. PresIdente do Senado Federal.

Moysés Luplon, Senador sob a legenda do
Partido Social Democrático, tendo que to~

mar posse no cargo de Governador do Esta
do do Paraná, para o qual foi eleito, e já se
acha diplomado, vem expor ao egrégio Se
nado Federal as razões que, a seu ver, lhe
a&S1stem para requerer, conforme faz pelo
presente, uma licença de seasenta meses, a
contar de 31 de janeiro de 195e, das. suas
funções de Senador Federal pelo Estado do
Paraná, tempo do exerclclo do mandato elCe
cutlvo acima :refendo.

Razões:

1. O RegImento Interno, ao tratar da
posse e do exercício do mandato de Senador,
diZ que as vagas ver:1ficar·se·âo: a) por fa·
lecimento b) por renúncia; cl pela perda do
mandato (art. 16).

E no art. 17 indlcs ll.S hIpóteses em que
ocorrerá a. perda aludida:

I - nos casos do art. 48 e .seus par~a
t06 da Constituição Federal:

/l - em conseqüência da perUa dos di
reltos politicos (Constituição cito art. 135,
§ 29).

A renúncIa, sa.lvo as exceções previstas. ex
pressamente, não se admite a não ser como
decorrente de um ato e"Presso. Exige-se da
parte do renunciante a manlfestaçã.o explí
cita de vontade, isto é, a sua comunicação
por eserl.to li. Mesa e com firma reconhecida
(art. 22 do RegImento Interno).

Os casos de renúncia tãclta estão de!ini
dos no Regimento e se vertncam quando
"sem, motivo de fÔrça maior, o Senador dei
xar de prestar compromisso dentro de 00
dias, contados da lnauguração da sessão le
gislativa ou, se ele1to durante esta, conta
dos de sua d1plomação".

III - Desde que não se cogite de vaga por
faleclmento ou renúncia, expressa ou tácita,
conforme se explanou acima, os outros ef!SOS
de extinção de mandato dependerão de pro-

nunciamento ineqUívoco do Senado (art. 23
do Reglmento).

O art. 48 da Constituição Federal enumera
as hipóteses correspondentes, nos incisos I e
II, cominando, na espécie, a pena da perda
do mandato pela infração de qualquer das
suas alineas U lQ).

Ainda compendiou, como razão determi
nante para a perda do mandato "a falta,
sem llcença, às sessões, por mais de seis me
ses consecutivos" ou quando o Deputado ou
Senador tiver procedimento reputado, "pelo
voto de dois terços dos membros de uma Câ
mara, incompatlvel com o decôro parlamen
tar" (§ 29).

IV - A Constituição Federal preceitua
que, a contar da posse, os Deputados e os
Senadores não poderão:

"ElCercer outro mandato legislativo, seja
federal, estadual ou municipal (art. 48,
II, c)."

Exercer é desempenhar, praticar, preen
cher os deveres, as funções ou obrigações de
um cargo ou emprégo.

É de se ressaltar, em abono das. razões aqui
expostas, que o preceito constitucional ve
dou, de maneira. intlud1vel, a acumulação de
ma7Ulatos legislativos sejam federal, estadual
ou municipal. Foi mertdlanamente claro lU)

dLSC1pllnar a matéria, de sorte a deilCá-Ia
definida, quanto ao Congresso Naclonal, aos
Legi21atlvos Estaduais e às Cêmaras Munici
pais. Não se Inclu1u, porém, nessa proibição,
a hIpótese do senador ou do Deputado ell:er
cer o mandato do executivo desde que afllS
tado das funções do legislativo.

Dlr-se-á que a matéria é regulada na par
te da defln1ção dos Podêres da União, onde,
com efeIto. a Constituição determinou, como
regra geral, que "o cidadão investido na. fun
ção de um dêles não poderá exercer a de ou
tro, salvo as exceções previstas nests Cons
tituição (§ 19 do art. 36) ".

Trata-se, e seria óbvio, a afirmativa da li
mitação do exercicio na. função de podêres
da. União. J!: o princípio básico do regime.
consubstanciado na 1ndependêncta. e harmo
nts dos Podêres.

Deduz-se, a priori, do que ai se lê que o
Deputado ou Senador, investido na função
do Poder Legislativo da Unláo, não poderá
exercer função do Poder Executivo da Uniã.o
ou do Poder Judiciário, também da União.
8er1a. violação indubitável da lndepend~ncla

e harmonia dêsses Podêres. Nas mesmus con
dições e por fôrça analógica. de tal precetto

(16) P",bllcado nO D.C.N. (Seção U) de 4-1-1956
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constitucional, não pode o cidadão investido
na. fUnção do Legislativo Estadual exereer a
do Executivo ou a do Judlclár:lo Estadual. O
exemplo é verdadeiro, também, na esfera
mun.1clpal, devendo ser vedado ao Vereador
acumUlar o exerc1cio na funçlio de Prefeito
ou de Juiz de Paz, êste 1ncluido Illl. categoria
de Judiclárlo do MunlcIpio.

Entre as exceç6es a ConstituiçA.o estabéle-
ce a segulnte:

"O Deputado oU senador, investido na
!unçl.o de ":Ministro de Estado, Inter~

ventor Federal ou Secretário de Estaào,
nio perde o mandato."

Ao intérprete menos avisado poderá pare
cer Que a Constituição, tendo limitado as ex~

ceções, licito não lhe será ampliá-las. Parece
fora. de dúvida, porém, que a Constituição
procurou, tio~sàmente, com essll3 exceções,
dar reIllédfo legal ao dIsposto na. alfnea b do
art. 48, que profbe o Deputado ou o Senador
de "ocupsr cargo públlec do qual possa Ber
demitido ad nutum. Allás, a ordem de se
qUênc1a dêsses preceitos constitucionais, co
locados no mesmo Capitulo II e na mesma
8eçIio I, responde favoràve1mente à inter
pretação de que o art. 51 é a ex~çio ao rI
gor da letra b, n9 II do &.rt. 48.

CUmpre, também, observar que o esta.tuf
do no art. 36 e seu § 1Q deve valer como re
gra. geral.

Mas no art. 48, n, letra c, no Que se re
tere explicitamente a "mandato" a que não
alude o § 19 do art. 36; a Constituição com
pag1na uma dlspos1ção "especial", que não
se dirige genericamente ao cldaóâo, porém de
modo restritivo ao senador ou Deputado.

E o que lhes veda é o exerelc10 de outro
mandato legislativo.

Desta sorte, quando o outro mandato ou
torgado ao Senador não tdr de caráter legls
latlvo, não incidirá. êle na perda do mandato
pela :fulminação constitucional.

E' matéria a ser regulada pelo Regimento
Interno do Senado, de sorte a ser estabeleci
da a obrIgatoriedade da llcença pelo tempo
em que o Senador tiver que exercer a função
de outro mandato eletivo, estranho aos po
dêrea da 0"n1ã0 e não colldente com o art. 48,
n 9 Ir, letra c, da Constituição Federal.

Assim, se deverá proceder porque se o ar
tigo 48, lI, c, nAo 1mpede que, desde a posse,
o senador ou Deputado venha a exercer ou
tro mandato desde que não seja leg1slativo,
não InfringIria, em qualquer hipótese, o tex
to constitucional aquéle que, eleIto, tlerbí
graNa, para o cargo de Governador de E&-

tado, antes da investidura nesta funç~, obti
vesse licença ecnced1de. por sua Câmara.

Efetivamente, o senador que entrar no
gôzo de llcença, nfi.o ma,is está na. prática de
!luas !unções, nAo maJs se enecntr& no seu
desempenho, enf1m, não maia as exerce. Não
eIltá, portanto, Jnvestldo das mesttlall, Desln
vest1u-se, sim, d8.'> mesma8, tanto que o Su
plente é convocado para exercitá-las.

O Regimento Interno reza: "O SUplente
convocado pllra substitUíção do senador ...
(art. 8") ". E no § 29, falando acérea do com
promisso, adIta: "Nas segU1ntes, o Pres1den
te comunicarA à Casa a presença do Suplen
te, para MBUrnlr o exerc1cJo do mandato ... ",

Logo, o tltular, estando de llcença, desln
vestiu-se, constitucionalmente. reglmental~

men~, de,. função, embora COI:lServe o cargo.
Quem 8e investe, ipso facto, nela, é o Su
plente respectivo. E desde que nAo é vedado,
pela. ConatituJção, ao Deputado ou senador
exercer outro mandato eletIVo e desde que,
para. tanto êle se des1nvcstiu, prevlamente,
da função legislativa que exercitava, por
meio de ootenção legal da licença, nn.o ocorre,
e nem pode ocorrer, na hipótese, qualquer
caso de perda do mandare.

A vista do exposto e dado também que a
COll6tituJçAo da República e o Reg1mento In
terno do senado nl!.o llm1tam o prazo du li
cenças, preceItuando, apenas, que perde o
mandato o senador ou Deputado que faltar
âB sessões por mais de seis meses consecutl~

VOlI, sem llceIWa, espera o Requerente, con
forme soUeitou de 1nfc1o, que o Senado lhe
conceda a llcença completa. de &eS&enta me
ses ou a. de seis m~, renovável, até at1ng1r
o reler1do prazo do mandato de Governador
do Estado do Paraná, a contar de 31 de 1a
neiro de 1956.

Além do mais, invoca. o Requerente a. ju
risprudência firmada pelo Egrégio senado
Federal, em matéria. 19Ual, consubstanelada
no Parecer n9 646, de 1955, da. COmJssAo de
Constltuição e Justiça, aprovado pelo Plená~

rio, em cUjo Parecer foi estudado o assunto
e recebeU êle votos brilhantes e erudttos,
como também llustrados por outros pa-rece
res juxfdlc06 de renomados jUrlsconsultos.

.8a.lB. das ~s, em 2 de janeiro de 1956.
- Moyses Lupion.

Em 19 de janeiro do mesmo ano foi pre
sente à MesBo e lido no expedtente da JlCS
são, o requerimento n.o 31/56, do Sr. Dinarte
MarÍZ, Senador pelo Estado do Rto Grande
do Norte, oollcltando licença para exercer o
ea.tgo de Governador do mesmo Estado.
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REQUERIMENTO
N.o 31, DE 1956

Dinarte de Medeiros Mariz, Senador pelo
Estado do Rio Grande do Norte, tendo sido
eleito Governador do mesmo Estado, vem,
perante o Senado, requerer lhe seja concedi
da licença de 60 (sessenta) meses, a contar
do dia 31 do corrente mês de janeIro.

Invoca o requerente, como rundamento do
seu pedIdo, as mesmas razões aduzidas pelo
Sr. Senador Moysés Luplon, em seu Reque
rlmento n.O 4, de 1956, constantes das fôlhas
anexas.

SaIa das Sessões, em 16 de janeiro de 1956.
- Dinarte Mariz.

A Comlssão de ConstituJção e Justiça se
manifestou sóbre êsses dois casos num só
Parecer - o de n.O 78, de 1956, prolatado pelo
Sr. Senador PaUlo Fernandes, tendo voto em
separado do sr. Senador Attilio Vivacqua 
favorável i\ concessão da licença.

PARECER
N.o 78, DDE 1956 (.7)

Da Comissão de Constltuiçdo e Justiça,
sôbTe os Requerimentos n.os 4. e 31, de
1056, solicitando 60 meses de licença, a
partir ete 31 ete janeiro de 1956, respecti
vamente, dos Senadores Moysés LlLpíon
e Dinarte. Mari;:.

Relator: Sr. Paulo Fernandes.

Os Senadores Moysés Lupion e Dinarre
Mariz, eleitos governadores dos Estados do
Paraná e Rio Grande do Norte, encaminha
ram ao Presidente desta Casa os Requeri
mentos n.OS 4 e 31, de 1956, nos quais solici
tam licença de 60 meses, a contar de 31 de
janeIro de 1956, das suas funções de Senador
Federal, a fim de tomarem posse daqueles
cargos, invocando as seguintes razões:

"I - O Regimento Interno, ao tratar da
posse e do exercício do mandato de Se
na.<lOt, diz. que as vagas verlf1car~se·ão;

a) por falecimento; b) por renúncia;

c) pela perda do mandato." (art. 16).

E no art. 17 indica as hipóteses em que
ocorrerá a perda aludida.

I - nos casos do art. 48 e seus parágra
fos da Constituição Federal;

I I - em conseqüência da perda dos dl~

reitos pol1t1cos (Constituição cito art. 135, §
2.°) .

A renúncia, salvo as exceções preVistas ex
pressamente, Dào se admite, a não ser como
decorrente de um ato expresso. Exige-se da

parte do renunciante a manifestação expl1clta
de vontade, isto é, a sua comunicação por
escrito à Mesa e com firma reconhecida (art.
22 do Regimento Interno) .

Os casos de renúncia tácita estão defini
dos no Regimento e se verificam quando "sem
motivo de fôrça maior, o Senador deIXa de
prestar compromisso dentro de 90 dias, oon
tados da inauguração da sessão legislativa
ou, se eleito durante esta, C<lntados de sua
diplomação" .

111 - desde que não se cogite de vaga por
falecimento ou renúncia, expressa ou tácita,
conforme se explanou acima.. os outros casos
de extinção de mandato dependerão de pro
nunciamento Inequlvoco do Sena.<lo (art. 23
do Regimento).

O art. 48, de. COllilUtuição Federal, enume
ra as hIpóteses correspondentes nos inci.'los
I e n, cominando, na espécie, a pena da per
da do mandato pela. infração de qualquer das
5Ua.s allneas (§ 1.°) .

Ainda compendiou, C<lmo razão determi
nante para a perda do mandato, "a falta,
sem licença, àS sessões, por maJs de seis me
ses consecutivos" ou quando o deputado ou
senador tiver procedimento reputado, "pelo
voto de dois terços dos membros de uma C~

mara, incompatlvel com o decóro parlamen
tar" (§ 2.°).

IV - A Constituição Federal preceitua
que, a contar da posse, os Deputados e os
Senadores não poderão:

"exercer outro mandato legislativo, seja
federal, estadual ou municipal (artigo 48,
lI, c)".

Exercer é desempenhar, praticar, preench.er
os deveres, as funções ou obrigações de um
cargo ou emprêgo.

~ de se ressaltar, em abono das razões aqui
expostas, que o preceito constitucional vedou
de maneira iniludivel a ltCUmulação de ma1t
ltatos legi8latlvos sejam federal, estadual olL
municipal. Foi meridianamente claro ao dis
çiplinar a matéria, de sorte a deixá-la dellnl
da, quanto ao Congresso Nacional, aos Legis
lativos Estaduais e às Câmaras Municipais.
Não se Incluiu, porém, nessa proibição, a hi
pótese do Senador ou do Deputado eurcer o
msndaoo do executivo desde que afastado das
funções de legislativo.

DIr-se-á que a matéria é regulada na parte
da definição dos Podéres da União, onde, com
efeito, a Constituição determinou, como regra
geral, que "o cidadão investido na função de
um dêles não poderá exercer a de outro, so.l-

117) Publ1cado no D.C.N. (Seção lI) de 27-1~1956
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vo as exceções prevIstas nesta COl1lltitUlção
(§ 1." do art. 36l".

Trata·se, e serIa. óbvio a. afirmativa da li·
mltação do exerclclo na função de podé~s

da União. É o principio básico do regime,
consubstanc'ado na independência e harmo
nia dos Podêres.

Deduz-se, a prlori, do que ai se lê que o
Deputado ou Senador, investldo na tunçAo do
Pod,er Legislativo d'é\. União não poderá exer
cer função do Poder Executivo da União ou
do Poder Judlciárlo, também da Unlio. seria
viola.çoo indubltável da independência e har·
mania dêsses PodêreB. Nas mesmas cond1çlíes
e por Wrça analógica de tal preceito constl
tuc1onal, não pode o cidadão Investido na
função do Leg1slativo Estadual exercer a do
Executivo ou a do JUdiciário Estadual. O
exemplo é verdadeiro, também. na estera
municipal, devendo ser vedado ao Vereador
acumular o ex~(cto da função de Pre!e1to
ou de JuiZ de Paz, ê.ste incluJdo na categoria
de judiciário do MunicípIo.

Entre as exceções a COlUtitulção estabelece
a segUinte:

"O deputado ou senador Investido na fun·
ção de MinIstro de Estado, Interventor
Federal ou secretário de Estado, n~ per·
de o mandato".

Ao intérprete menos avillado poderá pare
cer que a Constituição, tendo limitado as
exceções, lícito não lfie será. ampllá-las. Pare·
ce fora de dúvlda, porém, que a Constituição
procurou, tão-somente. com essas exceções,
dar remédio legal ao disposto na alfnea b do
1nclso II do art. 48 qu<! pro1be o Deputado ou
o senador de "ocupar cargo pübllco do qual
possa ser demItido a4 nutum.." Allás. li. ordem
de seqiléncia d&sea prece.ltos COllStltucJonaJs,
colocados no mel>lno Ca.pltUlo 11 e na mesma
Beção I responde favoràvelmente à interpre
tação de que o art. 51 é a exceção ao rlgor da
letra. b, n." li do art. 48.

Cumpre, também, observar que o e.statuido
no art. 36 e seu § 1.9 deve valer como regra
geral.

Mas no art. 48, II. letra. c, no que se refere
explicltamente a "mandato" a que não alu
de o § 1." do art. 36, a Constituição compa
gina uma disposição "especial", que não se
dirige genêricamente ao cidadão, porém, de
modo restrItivo ao Senador ou Deputado.

E o que lhes veda é o exercic10 de outro
mandato legislativo.

Desta sorre, quando o outro mandato ou
torgado 8.0 Sens.dor n10 fôr de caráter le
gislativo, não fncldtrá êle na perda do man
dato pela fulminaçli.o constitucional.

E' rnatér:la a ser regullLds. pelo Regimento
Interno do senado de sorte a ser nstabele
cida a obrigatorledade da licença pelo tem
I)) em Q.ue o senador tiver que exercer a.
função <Ie outro mandato eletivo. eatranho
aos Podêres da Untão, e não cai1dente com
o art. 48, n9 li. letra c. da Const!tulçAo Fe

.dere.l.

Assim se deverá proceder porque se o ar
tigo 48, II, c, não Impede que, desde a pos
se, o senador ou Deputado venha. a. exe~r
outro mandato desde Que não seja. legislati
vo, não Jnlr1ng1r1a, em qualquer hiPÓteBe. o
texto constitucIonal. aquêle que, elelto, tJerbt
grMia, para o cargo de Gov('mador de Es·
tado, antes da investidura nesta funçll.o, ob~

tivesse Ucença concedida por sua Câmara.

Etetlvamsnte, o Senador que entrar no
g6z0 de lJcença, não maIs está na prátka de
suas funções, não ma1s se encontra no seu
del:lempenho, en!1m não ma1s as exerce. Não
está, portanto, lnveatldo daS mesmass. De~

s1nvestiu-se, sim, das mesmas, tanto que o
Suplente é convocado para exercitá-las.

O Reglm.ento Interno reza: "O Suplente
convocado ,para substituição do Senador...
(art. 8~) ". E no § 29, falando acêrca do com
promisllo, aditll.: "Nas seguintes, o PresIden·
te comunicará à Casa. a. presença do Suplen·
te, para 8.'lSumlr o exerclclo do mandato... ".

Logo, o titular, estando de licença, desfn
vestiu-se llonstitucIonalmente. reg1mental~

mente, da função, embora conserve o ca.rgo.
Quem se Investe, ip80 facto, nela. é o Bu~

plente respectivo. E desde que nlo é vedado.
pela. Constitu1çlo. ao Deputado ou Benador
exercer outro manda.to eletivo e desde que,
para tanto, êle lIe deslnvestlu, previamente.
da tunçAo leglslatfva qUe exercitava, por
melo de obtençio legal da licença.. nâo ocor·
re e nem po:1e ocorrer, na hipótese, qualquer
caso de perda do mandato.

A V18ta do exposto e dado também que a
Constltu1ção da RepúbUca. e o Regimento
Interno do $enado não llinitaln o prazo das
llcenças, preceituando, apenRS. Que perde o
mandato o senador ou o Deputado que tal·
ta.r às sessõeB por mal.s de se1s meses conse
cultivos sem. licença, eSJ)era o Requerente,
conforme solIcitou de ín1cl.o, Que o 8enado
lhe conceda a licença completa. de sessenta
meses ou a de seis meses, renovável até a.tIn·
gir o referido prazo do mandato de Gover
nador do Es\ado do Paraná., a contar de 31
de janeiro de 1956.

Além do mals, invoca o ReQuerente a ju·
riaprudência :!1rmada pelo egrégJo Senado
Federal. em matéria. igUal, consubstanc1ada
no Parecer n'l 646, de 1955, da. Comissâo de
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CDrultttuiçã.o e JWltiça aprovado pelo Plená
rIo em cujo parecer foI estudado o assunto
e recebeu êle votos br1lhantes e erudltos,
como também llWltrados por outros parece
res jurid100s de renomados jUrilleonsultos".

Despachados a esta Comissão, foi designa
do, para relatá-los o Senador Attlllo Vivac
qua, que, em brilhante parecer, concluiu con·
trà"amente r., concessão das licenças solici
tadas, por considerar Incompativel o man
dato legislativo com o de Governador do
EIltado.

Submetido a votos o parecer do ilustre re
lator fol rejeltado por esta Comissão, que,
por maioria dos Senadores presentes, opi
nou favomvelmente à. concessão das licen
ças, nos ténnos dos citados Requerímentos,
pelos motivos: abaixo expostos:

"I - O art. 36, § 19, da COnstituição, es
tatui, como regra geral, que o cidadão
investido na função de um dêles não
poder6. exercer a de outro, salvo as ex
ceções previstas nesta Constituição."

Como é evidente, êsse preceito sõmente de
termina lncompatibilldade para o exerc1cio
simUltâneo de Podêres da União, e não de
funções inerentes ou pertencentes a Podêres
diversos:.

Ora, na espécie, cuida-se de saber se o
requerente, investido em cargo legislativo da
União, pode exercer função executIva, não
da União, mas de Estado, e a resposta SÓ po
derIa ser positiva, tal como se decidiu quan~

do da. licença ao Senador LiDo de Mattos
para asswnir o govêrno do Municlpio de São
PaUlo, pois o § 19 do art. 36 fala em cidadão
investido na função de um dos Podêres, do
que se deduz que o Deputado ou Senador,
Investido na função do Poder LegislatJvo da
União, não poderá exercer função do Poder
Executivo da União ou do Poder Judiciário
da. União, o que feriria o principio da har
monta. dos Poàêres.

Aliás, em sjtuação semelhante, não pode
o cidadão, investido na função do Legisla
tivo Estadual, exercer a do Executivo ou a
do Ju<Uc1árfo Estadual, o mesmo se podendo
dizer em relação aos Municiplos, não sendo
permitido ao Vereador acumular o mandam
com a funçáo de PrefeIto ou de Juiz de Paz.

Ademais, é de acentuar que o Senador que
entrar no gôzo de licença não mais está na
prática. de suas funções, não mais se acha

, tnftetldo nelM, não mais as exerce. Des:1n~

, vestiu-se delas, t&nto que o suplente é con
vocado para exercê-las.

II - O arto 48, nl' Ir, letra c, veda ao
Deputado ou Senador, desde a posse, o "exer-

c1cio de outro mandato legislativo, seja fe
deral, estadual ou muntcipal".

O que se deve deduzir, dêsse artigo, é que
é possível ao senador ou Deputado o exercl
cio de outro mandato, estadual ou munici
pal, desde que não seja legislativo.

Asslm, quando o outro mandato outorga
do ao Senador não fôr de cariter legislativo,
não inlcidará êle na perda do mandato.

Poder-se-ia argumentar que o art. 49, per
mitindo ao Deputado ou Senador, mediante
licença prévia de sua Câmara, desempenhar
missão diplomática traDB1t6ria. ou participar,
no estrangeiro, de C(Jngressos, conferências e
mJssões cUlturalB, implica. proibições de de
sempenho de outro cargo eletivo, mas a. ob
jeção não proceclem, uma vez que essa per
missão do art. 49 tem por único objetivo
abrir exceção ao dispooto no art. 48, I, b,
que veda ao Senador e ao Deputado o exer
dela de com1ssá.o ou emprt!go remunerado de
pessoa de Direito Público.

111 - Assim, pois, o que o art. 48, 11, C.
da Coosl;itUlção, proíbe, é que o Senador ou
Deputado, desde a posse, exerça outro man
dato legislativo, seja federal, estadual ou mu
nicipal, e tsso porque não qUls o legislador
vedar Bel Deputado ou Senador o exercício
de mandatos executivos.

Se o constJtuinte tivesse querido estender
fi, lncompatibtlldade a qual.squer mandatos, o
texto constJtuclanal diria

"exercer outro mandato eletivo, seja fe
deral, estadual ou municipal",
e não como, o faz,

"exercer outro mandato legislativo, seja
federal, estadual ou munlcipal."

IV - A seu turno, o Regimento Interna do
Senado não capitula, entre os casos de perda
de mandato. o exercido de função exe
cutiva não proibida pela Constit.Uição. Lilnl
ta-se fi, reportar-se aos arts. 48, 11, c, e 135,
§ 2.° da Constituição.

Logo, Senador, estando licenciado, desin
veste-se da. função, embora conserve o cargo.
1nvestJndo~se nela, então, o suplente, para
tanto OODVOCadO.

V - Verifica·se, portanto:

a) que os Senadores Moysés Lupion e
Dinarte de Medeiros Mariz não pedem
licença para exercer funções de um
dos outros dois Podêres da União.
caso em que seus pedidos encontr:o.·
riam obstácUlo no art. 36, § 1.°, da
Consti tuição;

bi que os referidos Senadores preten~

dem exercer os cargos eletivos de Go~
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vernadores do Paraná. e do Rio Gran
de do Norte, e não "comissão ou em
prêgo remunerado", hipótese em que
IncIdiriam na vedaçi.o do art. 48, I,
b, da ConsUtulçli.o;

c) que os Requerentes não se propõem
ocupar cargo denililsivel ad nutum,
pois, não poderiam obter licença, por
fôrça do disposto no art. 48, II, b, da
carta Magna;

dj que não pretendem, igualmente, exer
cer outro mandato legislativo, o que
lhes estar1& vedado pelo art. 48, lI, c.

Diante do exposto, esta. Com1ssãQ opina
pelo deferimento dos Requerimentos n.OI! 4 e
31, respectivamente, dos Senadores Moysés
Luplon e Dlnarte de Medeiros Mariz.

8ala das Comissões, em janeiro àe 1956
- Cunha Mello, Presidente. - Paulo Fer·
nandes, Relator. - Kerginaldo Cavalcanti 
Juracy Magalhães, com restrIções constan
tes de Ata - Attílio Vivacqua, vencido con
forme seu voto - Moura Brasil.

VOTO DO SENADOR
ATI'tLIO VIVACQUA

1 - O nobre senador Moysés LuploD, de
vendo tomar posse do cargo de Governador
do ParlUlá, para o qual fol eleito e dip1omado,
solicita u'a Jlcença de 60 meses, da.s suas
funções de Senador Federal, a contar de 31
de janeiro de 1956, Isto é, correspondente ao
penodo integral ao qUinqüên10 governamen
tal.

Já havJamos elaborado nosso parecer,
quando o nobre senador D1narte Me1!elros
Mariz, eleito e diplomado Governador do
RIo Grande do Norte, fêz, em requerimento
que nos foi dIstribuído em 20 do corrente,
idêntica solIcItação, baseado nas mesmas ra~

zóes de seu Ilustre colega, as quais passamos
a sintetizar.

Preliminarmente, Invoca o art. 23 do Re
gimento Interno, o qual, como procedent<"
mente diz S. Exa., edge o pronuncJamento
do Plenãrio, sóbre o caso de extinção de
mandato quando êste não decorre de falecl~

mento ou renúncia expressa ou tácIta. Entre
os casos dessa extinção, o art. 17, inciso UI,
do mesmo Regimento, enumera o do art. 48
da ConstltUlção Federal e seus parágrafos.

Em abono de seu pedido, sustenta Gue o in
ciso II do citado art. 48, tendo vedado ape
nas a acumulação de mandatos legislulioos,
federal, estadual ou municipal, não se inclui
nessa proibição a hipótese do Senador ou
Deputado exercer o mandato exe<:uttvo desde
que se ataste aas junções do Cr:mrJresso Na
cional. Acrescenta que não cabe a im'oeação

do § 1.0 do art. 36 da COllJitituiçAo, por en
tender que o príncíp10 bálllco ai estabele
cIdo, da independência e ha1"7n07Ú4 de po~

àéres, se retere apenRll aos podêres da UniAo
e que 11. el(Ceção a éue princIpIo, no 1mblto
estll.dual e munlclpa.l, se limita à proibição
de exercer o Deputado ou senador outro
mandato legislativo (art. 48, rr, aIinea c).

Pretendendo apolar~se, finalmente, no , 1.0
do art. 36, conclui que, uma vez des1nvestJdo
das funções parlamentares, em virtude de 11
cença para assumir o govêrno de seu Estado,
não incide na. vedação do aludido § 1.0

2 - Assim, resumIdas as razoes expendIdas
por nosso llustre colega, passaremos a eu
minar o a.sl\unto sob o aspecto constltucional.

O senado, de acOrdo com O brilhante pare
cer do Senador Benedicto Valladaree, apo1s.w
do pela opinião dos em1Dente8 juristas Dl',
Francisco Campos, ProfeflSOr Pedro Calmon,
Ministro Bento de Fatia. Desembargador
Ivair Nogueira Itagiba, DI'B. JoAo de Ollve1r&
Filho, Otto Prazeres, ProfessOres Lutz Antô
nio da Gama F'llho e Oscar Btevenson, con
cedeu llcença ao senador Llno de Mattos
para exercer o cargo eletlvo de Prefeito da.
Cidade de São Paulo, considerando que "o
exercício do' cargo de Prefeito Municipal nAo
é causa de perda de mandato dos membroa
do Congresso NacJonal". (Parecer n.O 232 de
1955).

A Comissão de Constitulção e Justiça, na.
conformidade do parecer Igualmente brl
lhante do senador Lourival Fontes, apree10u
na sua últln1a reunlio a consulta. formulada
pelo Sena.dor Bernardes FUho, eleito e Ilm
possado Vlce-Q{lvemador de MInas Gera!s.
na qual se indaga:

"Sóbre $e o art. 48, Il, letra "c", da
Constituição FederaJ., ae estende ao3
ma.ndat08 de Vice-Gooernaoor de Q'ual
quer Es~ado da Federação, meamo ,uío
tendo 08 eleitos, para o referido mandato,
substituldo os respectivos Gcvernadore"."

A Comissão, após longos debates, deliberou
por maioria de votos:

aj que um senador eleito, diplomado e
eml)OSllado Vlce~Governa.tlorde um
Estado, pode exercer êsse cargo sem
perda. do mandato e independente de
licença;

/li que fb:ará privado do mandato o Se
nador quando f6r chamado a exercer,
e efetivamente exercer, como sub6t1~

tuto legal, o cargo de Governador.

,1 - A ma térla dos mencionados requer1men
tOS deve, em primeiro lugar, ser confjgurada
como hIpótese, dlstlnta que é, dos dois referi-
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dos preceden tes tratados pelo Senado. Importa
saber atê que limites se aplica ao Estado e
ao Município o cânone básico do regime cs
tatuido no art. 36 da Constltuiçã.o, slstemà
ticamente examinado em combinação com
outros preceJtos constitucionaIs, como o art,
7.", VII, aUnea b, art. 48, art. SI, e art. 197,
ao lado do art. 18 da Constituição Federal.

São distJnções que procura.mos estabelecer
em nossos pronunciamentos sóbre l) assunto
e que tentamos fixar nos seguintes têlmos;

• I} O poder de auto-organização dos Esta
dos (art. 18 da Constituição) está subordi
nado, sob pena de lntervenção do Govêmo
Federal, ao preceito orgânico do art. 36 da
Lei Magna, como estatul o art. 7.<>, vn, alf
nea 0, Que prellCreve:

"O Govêrno Federal não Intervirá nos
Estados, salvo para:

V11 - assegurar a observância dos se
guintes princípios:

b) independêncla e harmonla dos Po
déres".

O art. 36 estatui;

"8ão Podêres da União o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário, iudependentes e
.harmônicos entre sl."

"§ 1.<> - O cidadão investido na função
cte um dêles, não paderá exercer a de ou
tro, salvo as exceções prevJstas nesta
COlliltltulção" .

~ 2." - :a: vedado a qualquer dos Podêres
delegar atribuições".

O postulado da art. 36, com as exceçõe::.
admitidas na Colliltituição, não se llmIta, na
sua. obrlgatórla apllcaçl\o aos Estados, às
relações dos Podêtes Estaduais Legislativo,
Executlvo e JudlcJá.rlo, entre si, mas abrange
necessàr1amente as relações dêsses Podêres
com a União, eis que seu coordena.do e equlli.
bra.do funcionamento assegura a. unidade e
a coesão do sistema federativo, com base da
soberania. nacional representada pela União.

Como adiante melhor esclarecemos, o prin
clpio da harmonia e lndependêncla dos Po·
dêrea, a.ssUn ctefinldo, estará quebrado, se fOr
outorgada a licença pretendida.

11) No caso do Senador Llno de Mattos, a
par dos argumentos expendidos pelo eminen~

te relator, entendemos que a norma funda
mental da harmonia e independência dos
Podêres expressa no art. 86, observada a proi·
bição de acumulação de mandato legislativo
Celta na alínea c do art. 48, não se estende,
em t&'!w;; as suas conseqüências, ao munlcí-

pio, que não é Unidade Federativa, que não
possui Pocter Judiciário e cuja autonomia
administrativa e poliUca postulada no art. 7.",
VII, allnea c, como princípio "constitucíonal"
e definido no art. 28, é estruturada no Es
tatuto Estadual, não obed~ ao paradigma
da União Federal imposta aos Estados.

UI) No caso do Senador Bernardes Filho,
acompanhamos os argumentos do eminente
relator e a conclusão actotada pela Comissão
de COlliltituição e Ju::.tiça, com base nas con
siderações em seguida. resumIda:;;

"Como disse S. Ex.a "o Vice-Governador
ele Minas Gerais" é um mero suplente de go
vernador, e assim, como o suplente de Sena
dor ou Deputado não sofrendo em suas ativi
dades, as limitações dêstes, não pode éle fi
car sujeito às mesmas restrições do Gover
nador.

Pela Constituição de Mlnas Gerais (TItulo
IV - Do Poder Executivo - CapJtulo I 
Do Governador e do Vice-Governador) o Vi·
ce~Governador tem uma função ell:clusiva·. a
de substituir o Governador. Só exerce seu
cargo quando governa, ou melhor, quando já
é Governador. Fora dessa posição, não tem,
prà.tlcamente, nenhuma função. A Vice·GO
vernadoria é, poiI>, simples expectativa de
uma flmçãc, só vale, em realidade, qURDdo {/
seu titUlar deixa de ser Vice-Governador para
ser o Governador mesmo. Só então ela é
exercida.

Se o Vice-Governador mineiro presidisse à
Assembléia Legislativa, terlamos respondido
negativamente à consulta do Senador Ber
nardes Filho.

O cargo de Vice-Governador, embora admi
ticta a sua constitucionalidade (Acórdãos do
Supremo Tribunal Federal nas Repr~nta

çõcs números 93 e 97 - Revista Forense, Vai.
C:XXVI, fase. 558, pág. 401, Idem VoI. CXXV,
fase. 556, pág. 300) - não foi previsto, no
Estatuto Supremo, e não constitui órgão do
sistema governamental dos Estados e não
guarda isonomia constitucional com o cargo
de Vice-Presidente da República - órgão fS

senc\a,l do regime bicameral; é, como assinalou
o Mlnstro Orozimbo Nonato, urna JifrUra anô
mala, especialmente quando investido de sua.
função de presidir a As.sembléia Legislativa,
o que não ocorre no ca.so do Senador Her
nardes Filho.

Não serJa, portanto, eqwparàvel ao Více
Presidente da Repúbl1ca, em determinadas e
principais atribuições.

Não senrto, pois, o Vice-Governador uma
entidGde cuja e:xisténcia decorra do nosso sis
tema constitucional e que é facultativamente
introduzida na estrutura dos Estados, nào
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Ire lhe utende, obrigatóriamente, o preceito
do art. 197 da Constituição, pela analogia que
porventura se lhe reconheça com o cargo de
VIce-Presidente da República.

O art. 197 diz que "as incompatibilidades
declaradas no art. 48 estendem·se, no que
fOr aplicável, ao Presidente e Vice·PresJdente
da. República, aos Ministros .-te Estado e aos
membros do Poder Judlc1ár1o".

Jl: Imprescindível que tais lncompatibll1da
dea sejam expressamente estatuídas nas cons
tituições locais, como fizeram a de Alagoas,
(art. 146), Maranhão (art. 129). Piaul {art.
168l, e Rio de Janelro, (art. 1~3l .

A ConstituíçOO àe Minas Gerais, entretan
to, silenciou a tose reJpeito.

Não havia, pois, tumo deIxar de responder
afirmativamente à consulta em aprêço, que
foI genêricamente respondida quando, ecn·
soante nosso ponto de vista externado então,
perante esta Comissão, a terúunos respondido
em relação ao caso concreto.

4 - Fixadas as distinções entre OI> três
casos submetidos, podemos melhor destacar
o contraste das conclusóes: De um lado a da
Comissão de Constituição e Justiça da. Câ
ma.rll. dos Deputados, emitida. de e.cOrdo com
a Indicação n.O 6/55 e o Parecer, Igualmente
erudito, respectivamente dos Ilustres Deputa
dos Carvalho Sobrinho e Hugo Napoleão,
af1rnla.ndo, de um modo absoluto, a fItcom
patibllittatle ào mandato legíSlatioo com o de
qualquer dos outros PodêTe8 d« Unláo, dos
Estados e àO$ Munictpios.

Nesta corrente se encontra também. nosso
douto colega Senador Argemiro de Flguei
rêdo, voto vencido no parecer sObre o pedido
de l1cença do Senador Lino de Mattos. De
outro lado. a conclusão daqueles que, como
os nobres peticionários, sustentanào que ante
o dlsposw no art. 48, lI, c, o Deputado ou
Senador pode exercer, sem incompatibilida
de, mandato executivo, bastando que, para
tanto se deoinvista. previamente, medi4nte li
cença, da função legislativa.

mste último entendimento, levarta, 1I1i{IS, 
dlzêmo-Io, data venta. - à aberração de ad
mitir-se que o Deputado ou Senador eleitos
Presidente e Vice-Presidente da República
poderiam, da mesma forrrw, conservar o seu
manàato legislativo.

Uns exarcebaram o princípio da divisão de
podêres, outros o desprezaram, Na interpre.
tação àe uma dIsposição constitucional cabe
recorrer ti. tota.lidade da Lei Suprema. Ne
nhuma disposição constitucional deve ser se
parada da.s restantes, cumprindo entender
t/ldas as cláusulas de modo a dar-se deU·

vldade Il(lS grandes propósitos da Con.stltul·
ção e li. IleUS inlltltutos básicos, (AmerlcanJu
rlsprudence, Constitutlonal Law, pég. 662).

5 - Não caberia reviver, hoj(!, o debate
sObre a l;Ioutrma da separaçAQ de podêrea Jl\
pressentida por Aristóteles, que, como d1sae
Janet, (História de la ClencJa PolJt1ca 
tradução :de C. Escobar e R. Fuente}, Lace
reproduziu e Montesqu!eu fixou na sua bri
lhante e imortal teoria. como fundamento ~
liberdade civil e poUtica.

A Constituição norte-americana elaborada
sob a mfb1ênc1a dos famosos comentários de
BIa.ckstcne, partidário da divIsA0 de podêres,
adot<:Ju-asem deflnl~la num artigo especial,
consagrando·a através de dispoatçáeli eapar·
sas. All o Instituto sofreu importante evolu
ção. A Constltuição de 1891 preceituava. no
art. 15:

"São órglios da soberania naclonal o Po
der Legislativo, o Executivo e o Judiciá
rio, barmõnicos e independentes entre 51".

o art. 79 estabelecia:

"O cld/l.dAo tnvestldo em funç6es de qual
quer um dos três Podêres Federais, não
poderá exercer as de outro."

A COnstituição de 1934 dizia numa fórmu-
1& feliz, no art. 39:

".BAo órgãos da soberanJa nacional, den·
tro dos l1mites constltuc1onala, 08 Podê·
te8 Legislativo, Executivo e Judiciário,
"Independentes e coordenados entre 81."

O dogma dos arts. 15 e 79 do Eatatuto de
1891, antes memno de enunciado como nor
ma básica do regtme. como veto a fazer a.
Constituição de 1926, já era uma cléuauía
de IndecUnável ob6ervAnc1B. pelos Estados.
(Barbalho - Comentâ.r1os à Constituição de
1891, pág. 367-268. MIlton - A Constituição
do Brasil, pág. 333).

A Constituição de 1926, incluiu entre os
principios constitucionais, R Independência. e
harmonJa de PodêWl.

A ConstItUição de 1946 consagrou a trIa.de
dos Podêres, mas aceitou a divisão quanto
a seu exercklo, com as restrições., nela eata
tufdall, conforme a Emenda OUBtavo Capa
nelna.

6 - A Cmlstitu1ção, no art. 36, ~ 11', ve~

dou, de um modo geral, o exereldo slmultA
neo de dois Podéres. Entretanto, com rela
çIo aos membros do Poder Legislativo, ela
proiblu o exerofc1o de outro ntIUldato legl8
la.t1vo, 5eja federal, estadual ou municipal
(art. 48, n, aUnea c) e permltlu, com prévia
licença. de sua Câmara, desempenhar missão
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diplomática de caráter transitório e, inde
pendente desta licença, a de M1n1stro de Es
tado, Interventor Federal ou Secretário de
Estado (arts, 49 e 51).

Ressalvados, pelas razões anteriormente ex
pendidas, o caso de Prefeito municipal elei
to e o de Vice-Governador, as exceções esta
belecidas nos arts. 49 e 51 são as únicas
abertas ao cdnone fundamental do art, 36,
§ 19.

TOdas as Constituições estaduais reprodu
l'.1ram o texto do art. 36 da COI1lltltuição Fe
deral.

Por sua vez, o art. 197 da Constituição, já
transcrito, é norma complementar (art. 36,
§ 19), devendo assinalar-se Que até agora
não foi considerado no exame da presente
Questão. Entretanto, ela integra principio
oonstituclonal Que os Estados deverão obser
var (art. 7'1, VII, alínea b).

Assim, na organl.l:lação estadual, o Gover
nador é o Chefe do Poder Exeeutivo, não se
tendo admitido, por inconcillável com o sis
tema presidencial da Lei Maior, o Govêrno
Coletivo, adotado pela Constituição do Rio
Grande do SUl. <Acórdão proferido na res
pectiva Representação).

.As Incompatlb1lldades enumeradas no ar
tigo 48 compreendem a proibição do exercl
cio do mandato legislativo pelo Deputado ou
Benador. Determl.nando o art. 197 a exten
são, ao Presidente e Vlce-Pre51dente da Re
pública, no Que fór aplicável, das referidas
incompatibilidades, é óbvio que não poderá
exercer mandato legislativo.

A Constituição Federal não estabelece em
outro dispositivo a perda do mandato legis
lativo para o Deputado ou Senador investi
do do mandato de Presidente e Vice-Presi
dente da Repúbllca. Não precisaria fazê-lo,
dentro do próprio sistema. da Constituíção.
Entretanto, essa foi expressa no art. 197. A
rnterpretaçio sumária de que o art. 36, § 1Q

sômente prolbe ao representante federal o
exercic10 s1mUltAneo do mandato legislativo
e executivo. conduz.lria ao monstruoso absur
do de admJt1r-se que o Deputado ou Sena
dor, eleito Presidente e Vice-Presidente da
República, poderia llct:nclar-se das suas fun
ções no Congresso Nacional.

Se, porém, não se aceitasse êsse inevitâ.vel
entendimento do texto constitucional, é evi
dente que as Incompatibilidades seriam um
lne1utãvel coro1ãr1o do pr1ncipto do art. 36.
Â divialío orgânica dos Podêres não há de
Bel' vJ.9ta, apenas, no quadro das relações da
tJn1Ao ou da mesma un1dade federativa. A
harmonia e independência terâ de verlficar
.. entre os órgãos do Govêrno Federal ou

do Govêrno Estadual, como fundamento da.
unidade institUcional e funcional da Fe
deração. Não seriam compreenslvels atritos e
antagonismos entre êsses órgãos, nem tão
pouco se compreenderia que os respectivos
titulares não ficassem ao abrigo de influên
cias e situações suscetlveis de perturbar, ou
de comprometer, moralmente, o desempenho
de eminentes funções da soberania nacional.

Depois de uma orientação menos rígida, a
Câmara de RepreBentantes dos Estados Uni·
dos declarou que, embora a Constituição não
proiba. :lo wn de seus membros o desempenho
de cargos estadU8Js, é um prIncipio univer
salmente reconhecido pela Common Law que
a mesma pessoa não pode tOmar a seu car
go, o cumprimento de deveres inconsistentes
e incompat!veis, e que há uma absoluta in
compatibilidade entre as funções dos dois
postos: Membro do Congresso e Governaclor
do Estado de Connectlcut". (C.'.RLOS M. BI
llEGI\1N - El Congreso de E3tados Unidos da
América, n'l 70).

8 - Os Governadores, dentro do regime
federativo presidencial, são os agentes de
execução das leis e atos emanados do Go
vêrno Federal, e como em seguida mostra.
mos, suas funções Interferem diretamente na
esfera de competência privativa do Senado
em assuntos estaduais.

Ao Governador do Estado, conforme as
CoIl8t1tufções do Paraná, Rio Grande do
Norte e as demais, compete celebrar com a
União acôrdos e convenções sem caráter po
mIco, aà referendum da Assembléia Legisla
Un" solicitar a intervenção federal, nos ca.
sos previstos na Constituição Federal (ar
tigo 48, IX e XII, da Constituição do Pa
raná. e art. 45, V e VI, da Constituição do
Rio Grande do Norte),

9 - No tocante As relações das unidades
federativas com o senado, evidencladoras da
irredutível incompatibilidade, entre o cargo
de senador e o de Governador, reproduzi
mos palavras nossas proferidas em parecer
emitido na Comissão de Constituição e Jus
tiça.

"Ao senado, a par de seu papel na elabo~

ração legislativa, com a mesma faculdade de
iniciativa da Câmara dos ~putados, ressal
vado apenas o disposto no § 19 do art, 67,
competem relevantes atribuições privativas.
:t juízo politico nos crimes de responsabili
dade do Presidente da Republlca e dos Mi
nistros de Estado, dos Ministro do Supremo
Tribunal Federal e do Procurador-Geral da
República <art. 62). Exerce a função de Ma(l
num Concilium do Estado na aprovação da
escolha de M1n1stros do Supremo Tribunal
Federal, do Tribunal Federal de RecUrsos, do
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Tribunal de Contas, dos Membros do Conse
lho Nacional de Economia, do Prefeito do
D1'itrlto Federal. dos Chefes de MIssão Di
plomática de caráter permanente (arts. 63,
IJ. Ê órgâo de unificação e fiscaliutção no
plano nsclOnal, de 1mportantes setores da
pollt1ca econÔmica. e financeira das Unida
des federadas, em virtude de sua compet.ên
da para autorizar o aumento de impostos
de exportaç!o (art. 19, § 69). emprésUmos
externos dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios (arts. 33 e 63, II), allenação
ou concessão de telTIul publicas com área su
perior a dez mil hectares lart. 1~. § 2.)

Incumbe-lhe uma. das mais graves res
ponsabilldades na vida. da Fedemçáo e na
preservação da unidade nacional - a de
suprema instÂncia, na solução polítlca das
dívergêncías ainda remanescentes, entre os
Estados, sÔbre a demarcação de suas linhas
de tronteirll. (art. 69 do Ato das Disposições
TransitórIas) .

o POder conferido ao Senado para suspen
der a execução, no todo ou em parte, de lei
ou decreto declarados InconstltucionaIs, por
decisão definitiva do Supremo Tribunal Fe-·
deral (art. 64). abrangendo tóda a leg1sla
ção federal, estadual e municipal e os pró
prios regimentos dos tribunaiS, exalça-o li;

proeminência na. vigilância. e contrOle da
constitucionalidade das leis. Trata-se de
prerrogatlva exerclda, não apenll.6 sob a. in
junção de ordem jurfdlca, senão também por
motivos de interêsse público e nacional, que
são soberanamente apreciados".

O exercício do cargo de Governador con
fUta com o mandato de Senador, numa. es
ferll importantlsslma de ininterruptos lnte
rêsses IntergovemamentaiS. O mandato de
Deputado ou Sermdor coIoeado na gúvema
doria do Estado, não poderá por sua vez, flcar
devidamente preservado. o que objeU"I'a,
precipuamente. a regra do art. 36 da Cons
tituição Federal. integralmente aplicada
aos Podéres do Estado.

Não seria posslvel restringir-se o prlnclpío
cardiHI da harmonia e Independência. dos
Podêres a mera interação no plano estadual
dos Podêres Legislativo, Executivo e Judi
ciário. 1!:sse princ1pIo terá de abranger, 00
penosa e Indlspensàvelmente, as relações
entre os podêres estaduals e os da União.
Observou WILLAJlD HURST, a divisão de poder
é mais uma matéria prática, isto é, da. rea
lidade insUtucloDlü do que da própria. dou
trina. {R~v.u:w o," nu: DI6TRIlrU1'lON OF NA

TIONAL POWERS - In Supreme Court and
Supreme Law, pág. 15S. Indiana Un1vers:ity
Press - 1954) >

Embora possa-mos penetrar a fundo e se
guramente no terreno da doutrlna conat1tu
donal, não há, porém, como nepr que den
tro da nossa realidade lnstitUC1onal, estarta.
gra,vement;e vuInerado o poatulado do art. 86
com a concessão das ltcençaa pretend1d.aB.

A Comissão de Justiça. já antec1IX/u sua
opinião sObre o caso da. !lOlução dada. a Con.
sulta feita pelo Senador Bemardes Filho. ao
concluir que o Vice-Governador em atl8umm
do o cargo de Governador perde o mandato.

la - A controvérsia. que se levantou em t6r
no dêsse problema. jurldlco. e que tanto 118
reflete na tida do Congresso NacIonal, acon
selharia. tr,nspor~se a matéria para o plano
do Regimento Comum, eis Que ela é também
essencialmente pertinente ao funcionamento
do próprio regime bicameral, que nio pocle
ficar subor<Ilnado a regras conIDte.ntf>,s sóbre
o exerdcio do mandato.

11 - Dada a incompatibllidade do mandato
legislativo com o de Governador de Estado,
a Comlssão de Constltu1Çâo e Justlça opina
contràriamente & concessão das IJcençu
constantes dos Requerimentos n.08 4 e 31,
solicitadas :respectivamente, pelos nobres Be
nadores Moyses Luplon e Dlnarte de Me
de1ros Ma.r1Z.

Sala. das Comlssõe.s, em 24 de Janeiro de
1956. - AtWio Vivacqua.

Submetidos à deliberação do Plenãr1o, na.
sessão de 2$ de janeiro de 1956, os requeri.
mentos foram aprO"l'ados.

DEBATES
Durante a discussão dos Requertmentos

em tela os Senadores cunha. Meno, DomU'l8O!l
Vela.sco, Attllio Vlvacqua e Xergina.]do Ca
valcanti, pronunciam. 08 discursos abaixo
transcritos :

O SR. CUNHA MELLO (Para declaração
de voto) - Sr. Presidente, quero trazer ao
Senado as razões pelas quais votei cont.m
ê5SfS dois requerimentos. Sou coerente.

Repito hoje o voto que anteriormente pro
feri na Casa, com relaçio· à Ucença do Be
:-lador Lino de Mattos. O ato do Senado
concedendo li. Ucença. já constituiu objeto de
decisão judioiária. no F.<ltado de Sio Paulo,
e aQuêle Tribunal, que 1uJgou a. matéria,
considerou o· Sr. LIDo de Mattos sem quais
quer ímmudades, POis Que o senado náo lhe
P:Jella- ter concedido a licença.

Hoje, há uma decisão Judlclárla. que se so
lidariza com o ponto de vista daquele:J que
aqui negaram ao Senador Lino de Ma:;to3, 9.

referida lIcença e estão, agora, de melhor
vantagem para também negar a. licença 80-
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licitada pelos SCnadores Moysés Lupion e
Dinarte Mariz.

O Sr. Juracy Magalhães - Segundo con
cluo da declaração inicial, Vossa Excelência
reconhece que a concessão da licença pelo
Senado M Sr. Lino de Mattos constitui, re
almente, um precedente.

O SR. CUNHA MELLO - Desacertado e
infeliz.

O Sr. Juracy Magalltães - Com qualquer
qualificativo que se lhe dê. continua sendo
um precedente. Era o que desejava ouvir de
V. Ex"

O Sr. VivaÚÜl Lima - Mas não autoriza
a repetição.

O SR. CUNHA MELLO - A repetição do
êrro não faz verdade. O desacêrto do Sena
do não pode constituir hermenêutica cons
titucional.

O Sr. Juracy Magalhães - Estou de acôr~

do com V. Ex", porém, se o Senado concede
l1cença a UDS e nega a outros, não está fa
zendo justiça.

O 8R. CUNHA MELLO - V. Ex" não se
opôs à l1cença. do Sr. Lino de Mattos.

O Sr. Juracy Magalhlles - Baseado no
parecer da Comissão de Justiça de que V.
Ex'" é ilustre presIdente.

O 5R. CUNHA MELLO - De que foi re
lator correllgtonã.r1o de V. Ex" um dos mais
dignos representantes do seu Partido - o
senador Argem1ro de FJgue1rêdo - cuja au
sência deploro, neste momento, porque te
nha a certeza de, se presente, S. Ex" conti
nuaria a defender o mesmo ponto de vista,

O Sr. Juracy MagalMes - O ponto de
vista do Senador Argemiro de Figueirêdo é
certo, estou diSso convencido: dei minha
opinião perante a Comissão de Constituição
e Justiça Il& presença de V. Ex\'

O SR. CUNHA MELLO - Era o certo_
O Sr. Juracy Magalhães - O precedente

criado pelo Senado, ao votar a concessão da
I1ceIlÇ& requerida pelo nobre Senador Lino
de Mattos forçaram-no a rever essa Iicen·
ça ou a estendê-la aos novos requerentes.

O Sr. Moura Andrade - Aceito a primeira
hipótese, a única compatível com o Senado.

O SR. CUNHA :MELLO - sempre é cedo
para se corrigirem erros. E' o Que o SeIl&do
devia fazer na decisão de hoje.

O Sr. Juracy M agalMes - De inteiro
acõrdo com V. Ex\'

O Sr. Kerpinalão Cavalcanti - Preciso que
os professôres me ensinem, para convencer-

me do contrário. Enquanto nada aprender,
não posso dar a mão à palmatória. Queria
justamente ouvir a opln1ão dos doutos cons
titucionalistas da Casa.

O Sr. AttUia Vlvacqua - A matéria foi
examina.da em tômo de muitos argumentos,
inclusive de grandes jurfscoll8ultos, mostran
do-se que não há semelhança nem correla
ção com êste caso, pelo seguinte: os Municl·
pios, embora autônomos, não possuem os
três Podêres, de modo que, o principio da
harmonia e independência dos Podêres, re
ferido no art. 36 da COll8tituição, não seria
quebrado.

No caso do Vlce-G1;lvemador, chegamos S
esta conclusão; tra.ta-se de caso não pre
visto na- Constituição, de tal ordem que o
Mirustro Orosimbo Nona.to o considerou fi
gura anônima nas COll8tituiç<íes estaduais.
Concluo, pois, que, não exercendo S. Ex~

qualquer função além daquelas que aguar
dam o advento da COll8tituição, não se po
de estabelecer a incompatibllldade.

O Vice~Governador é elegível para todos
os POllOOs, de sorte que é uma figura, den
tro daquela profissão constitucional.

O Sr. Vivaldo Lima - Em expecta.t1va.

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não bá
expectativa. A função é suí generls, mas
existe, reaimente. O Vice-Presidente da Re
pública tem a função inclusive, de prealdir
as sessões do Senado, e o Vice·Governador
embora. não presida à Assembléia Legislati
va estadual, nem por isso deixa de ter fun
ção.

O Sr. AttfUo Vivacqua - No voto que
proferi, Il& Comissão de COnstituição e Jus
ça., assms.lei, precisamente que se ao Cons
titUição tivesse dado ao Vice-G1;lvernador a.
função de presidir os trabalhos da Assem
bléia Legislativa, eu consideraria existente a
incompatibilidade. Contudo, a Carta Magna
não o faz.

O Sr. Kerglnaldo Cavalcanti - Vê V.
Exa como () assunto é delicado. Eu não che
garia ao essa conclusão, pois sustento a tese
de que o Vice-Governador tem função, e
tanto tem que toma posse no cargo. ora
ninguélll- se empossa em coisa nenhuma,
desde que alguém é empossado no cargo,
ipso jacto e -I.P80 1urn, tem função.

O SR. CUNHA MELLO - Sr. Presidente,
quero escusar-me do dever po.rlamentar de
responder 80S apartes dos nobres colegas,
JlQrque, na verdade. S. Exa.s não me apar
tearam - apartearam-se reciprocamente.



256 REVISTA DE INfORMAÇÃO LEGISLATIVA

Passo a ler a minha justificativa de voto
contrário à licença sollcitada.

"Sr. Presidente:
A Corn1sslo de Constituição e Justiça do

Benado. a que tenho a honra de presfdlr,
votou em suas duas últimas sessões, dois
pareceres, cUjas conclusões estão em colidên
cis., em man1testa de8annonfa.

Num dêles. respondendo à consulta do
senador Bernardes Filho opinou que o re
ferido senador, diplomado Vice-Governador
de Minas Gerais. assumindo as funções de
Governador, no caso de impedimento ou
sucessão do titular eleito, perderá o manda.
to de senador; noutro, no mais recente, se
manifestou favorável às licenças de 60 me-'
se:>, soIfo1tadas pelos Senadores Moysés Lu
plon e Dinarte Mariz para que, sem perda
do mandato que têm, possam dêle afastar
se para exercer as funções de Governadores
dos seus Estados - Paraná e Rio Grande
do Norte.

Como se vê, 08 dois pareceres, embora fo
calizando situações de fato um pouco dlfe
rentes, similares, mas que não são ldêntl
CM, concluem de fonna diversa. apesar de
aos dois CMos apUca.rem os mesmos dl8po
sltlvos constitucionais. Nega o pr1meIro aqui
lo que o segundo concede. Para negar e pa
ra conceder, os dois, ambos, têm em essência,
08 mesmos fundamentos.

DIr-se-á e nAo negamos que essa versati
lfdade de orientações é muito comum nos
órgãos coletivos.

ExpUcam...se, muito compreensivamente,
pela diferença de quorum e pela própria di
versidade dos membros que votam num ca
so e noutro.

Foi lsto que, na realidade, ocorreu nas duas
últimas reuniões da Com1ssão de Constitui
ção e JUstiça, em que os membros vencidos
na. decisão da primeira espécie, mantendo o
seu ponto de vista. na segunda, em que outros
Sena.<Jores compareceram, em substituição de
colegas ausentes, conseguiram com êsses fa
zer vencedor o seu ponto de vista.

No primeiro caso, relatado. pelo Senador
Lourival Fontes, o parecer vencedor tem as
assinaturas do Relator e mais dos Senado
res Antônio Novaes Filho, Attillo Viva.cqua,
Fernandes Távora, RuI Palnieira e Sylvio
Curvo, (seis), sendo votos vencidos os Sena
dores Kerginaldo Cavalcantj, PaUlo Fer
nandes e Moura Brasil: no segundo caso, fo
ram vencidos o Relator Attillo Vlvacqua e
Mourão Vieira, substituto do senador Lou
rival Fontes e vencedores Paulo Fernandes,
KergineJdo Cavalcanti, Juracy Magalhães
(substituindo o Senador RUi Palmeira) e
Moura Brasil (quatro).

Pedimos vênia aos meus nobres Unstrea
companheiros da Comissão de Constituição
e Justiça, tigne.tárlos, em maioria, de quatro
contra dois, do segundo parecer, de divergir
de sua conclusão, manifestando-mo pela con
clusão do primeiro.

Aliás, não tendo votado nos dol8 caBOB, face
à divergência dos pareceres nêle emitidos,
neste momento, em plenário, devendo votar
temos Que nos decidir por um ou por outro.

Fazemo-lo baseado nas seguintes razOes,
que já orientaram voto nosso quando do en
sejo da licença. concedida ao Senador Lino
de Mattos para ser Prefeito de São Paulo.

Nesse ca!O, de ontem e, neste caso, de hoje,
temos o mesmo ponto de vista, agora, acres
cido doutros fundamentos.

De lnfcio, como preliminar, entendemos que
o Senado não tem a fa.culdade Que se lhe
pede de cOJl,Ceder licença para o exercido de
funções elettvas - estaduais ou mu.nfctpmia.

O Senado ex vi da Constituição e do seu
Regimento Interno, só pode conceder as li
cenças 11. que se refere o artigo 49 daquelB. e
24 desse.

Se a Constituição só admite licenças &oIl
Senadores ou Deputados, nos têrmos que
menclona, outras licenças não lhes podem
Senado e C'ámara conceder."

O Senador Cunha Mello passa. a ler o voto,
que emitira quando da apreciação do Reque
rImento de licença Itpresentado pelo Senador
Lino de Mattos e cujo texto já transcreve~

mos anrertonnente.

Em aparte, diz o Senador Moura Andrade:

o Sr. Moura Andrade - A Constituição
não é apenas um instrumento politJco ou
urna carta jurfdlcll., mas também, um instru
mento ético, e principalmente ético, porque,
no Instante em que organiza polltJcamente
o Estado e declara juridicamente organJzada
a Nação, ela. o faz tendo em vista, &.ntes de
mais nada, as normas morais, sem as quais
não podemos conceber a simples exl.stêncJa
do direito.

O SR. CUNHA MELLO - Sr. Pre6l.dente
- Em! tlndo um parecer SÔbre o assunto, aqui
já debat1do, e, data vênia, mal rf6olv1do, con
cluiu muito bem o Deputado Hugo Napo~

leão:

"Debaixo da lei poIJtlca de cada. pais exis
te uma subestrutura de idéIas gerais
Que ela propõe, uma Inflnldade de rela
ções imanentes que ela não define, uma
base comum, uma rêde lntrlncada e sutil
de prlnciplos que a apolam. qUe orien
tam, mas que ela não particulariza".
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~te conjunto de princlpios constitui, e.
respeito da lei fundamental do paÍS, a
fonte superior de sua interpretação, e às
conclusões que dela decorrem estão su
bordlnada.s em sua Inteligência, tódas as
cláusulas constitucionais. RUY BAlUIOSA
Com. à Consto Bras., volume m, pág.
411),

Na realidade, as inúmeras leis vedativas
de acumulações de cargos e funções dos
servidores públicos, fIXadoras da. tradição
do nosso Direieo, sObre o assunto, bem
como 05 princípios contidos nos disposi
tivos constitucionais invocados impõem,
no nosso entender, as conclusões a que
chegamos.

Não será. deme,js s&l1entsr que das nor
mas gerais, reguladoras da proibição da
acumulaçào de manda.tos poUtlcos, de
cargos e funções. constantes da Consti
tuição, ressalta, inequIvocamente, à preo
cupação do constituinte de 1946, em in
fundir um conteúdo moral à. cUlIcipllna
ção da matéria.

Assim, em SÚltese e em conclusão, além
de injurídico, de Uegal, de inconstitucio
nal é, também, senão imoral, pelo me
nos atentatórIo da pureza do regime que
o cidadão investido nas funções de qual
quer dos podêres exerça as de outro."

Os Senadores Argemiro de F'lgue1rêdo, Lou
rival Fontes e AtUll0 Vlvacqua, fundamen
tando os seus pareceres na Comillsã.O de Cons
tituição e Justiça, flrmaram-se nas melhores
razões de dlrelto, de hermenêutica constItu
cional e de ética politica. Não é possivel que
se dê à Lei Magna do Pais uma interpretaç10
para resolver casos políticos regionals, ferin
do-se os principios básicos do reglroe nela
adotado.

Pelos fUndamentos que já expendl no caso
Lino de Mattos, pelos pareceres daqueles
eminentes colegas, voto contra a Ucença
solicitada pelos nobres colegas senadores
Moyses Lupion e Dinarte MariZ.

Sr. Presidente, Senhores senadores:

1: esta a minha declaraçâo de voto, em
Que sou coerente, votando como votei no caso
Uno de Mattos:.

Não esperamos, não temos a veleidade de
ver o nosso ponto de vista vencedor.

Hoje, a matorla, não é só maciça, é mescla.
da.

1: um verdadeIro rôlo compressor. 1: de gre w

gos e traJanos.

O SR. DOMINGOS VELASCO - Sr. Pre
sidente, peço descUlpas a Vossa Excelêncta e

ao Senado por ocupar a atenção da Casa
neste :in5tante; prometo, porém, que não o
farei por ruals de 10 minutos, tempo sufI
ciente para expor meu ponto de vlsta.

Sabem V. Ex~ e o senado que não sou
jurista, mas simples bacharel em Direito.
Todavia, quando estudei li matéria. já pos
suia formação matemática. Acostumei-me a
estudar as qUestões de Direito com o método
com que estudava as questões de matemá
tica, sobretudo de matemática superior. A
mim mesmo, quando ouço discursos noláveis
aqui no Senado, faço a pergunta que o Ma
rechal Foch fazia a si próprio: "De que se
trata?"

Trata-se de saber quais são as incompati
bilidades expressas na Constituição, entre I,)

exerc1clo de funções legislativas CQm outras
funções do Estado.

A mim mesmo me pergunto: por que se
criaram tais Incompatibílldades? Que razão
levou os constItucionalistas li. estabelecerem
nas?

Ver1fícs-se que a Constituição pretende
resguardar o exercícIo da função legislath'a
de quaLsquer seduçóes e da pressão de outros
ínterêsses que pudessem tolher ou macular fi.
ação do Deputado ou do Senador,

Não desejo entrar na apreciação de que o
Estado, fazendo parte da União, 1100 pode
ter seu govêmo exercido por pessoas perten
centes aos podêres da União.

Quem ler os debates travados na Conven
ção de Filadélfia, em 1787, Quando se forjou
a Federação, em que os pais d& independên
cia americana de onze anos antes, criaram
seus gênios políticos, verificará, fàellinente,
que as condiç~s da federação brasUêlra são
muito diferentes das que determinaram a
fonnação dos Estados Unidos da Amé:dca
do Norte.

Lá. - como V. Ex. Sr. Presidente sabe
melhor do que eu - eram treze eoIÕnlas in
dependentes. Tinham os próprios Governo..i
apenas submetidos à metrópole. Fizeram a
Guerra da Independência e declararam-se
independentes em 1776. Para que pudesse a
União ser governada criaram a Federação.
Cada Estado cedeu à União Federal o estri
tamente necessário para que vivesse, reser
vando para si mesmo aquêles podêres nio
expressamente dados à Un1ão.

No Brasil, sabemos multo bem, os Elsts.dos
eram provincias de um reg1me unitário. Não
tJnham direito de espécie alguma, a não ser
os que vJnham gozando desde o tempo das
Capitanias. Quando se forjou a Federação, aa
provlnc1as não possuiam a. independêncta ne-
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cessárla nem a autonomia de que desfrUta
va.m as unidades norte-lIdlleriC$Ilfl8.

A meu ver não procede a tese de que aquI
lo Que é vedado à União o é também aos
Eatadoo. Salvo so a Constituição expres
samente o proIbir.

No Que tange ao exercicio dos podêres da
União, ver1flca-se Que são exercIdos atra
vés de 6rgãos especUicamente detennlnad08
na Carta Magna: Congresso Naclonal, 61'810
do Poder Legllllatlvo. Deputaõos e Senado~

res não podem, ao mesmo tempo, exercer de
terminada t'unçAo ou receber determinados
favores, porque o princípio consUtuc1onal
procura resguardá~lo8 das seduções OU pres
sões que possam sóbre éles ser exercidas. El:l
o objeUvo fundamental do lnsUtuto jurldico
da incompatibilidade. A ConstitUlçAo de 1891
enumerava todos os casos Que tornavam lJS
Membros do Congresso incompatlvelll para o
exerelcio do mandato. O mesmo acontece
COm a de 1943. Contém tódas essas determi
nações.

Sr. Presidente, pretender criar 808 Depu~

tad05 e Senadores restrIções, além das pre
vistas, alegando pontos de vista. morata e
éticos, não me pa.rece procedente. A Cons
tituição, como não poderia deixar de ser, e,
antes de tudo, fnstrumento de Govêrno.

Sempre que nl10 corresponde 8(15 anseIos,
nem às exigênctas do govêrno de um povo,
tem Que ser emendada., revogada, ou até
meamo destrulda.

Sr. Presidente, não vejo absolut1\mente, na
atual, qualquer disposição qu.e 1Inpeça de se
conceder licença. a um Benador para exeT·
cer o cargo de Governador do &eu Estado.
Nem mesmo o princípio ético; nem mellIllO o
motivo de ordem moral. Ao defender esta
posição, nâo o faço pelo meu prezado amigo
Senador Dlnarte Mariz, ou pelo Senador
Moysés Luplon. F&ça·o por motivo multo di
ferente. Penso nas prerogativas do meu man
dato, temendo que, amanhA., surjam novas
violências às minhas prerrogativas e ao meu
dlI'eito de cidadão braalleiro.

senhor Presidente. Quando se apresenta o
argumento, por vêzes repetido aqui, de que 00
mente as exceções d09 artigos 49 e 51 per
mitem a acumUlaçli.o das funç6es de legis·
lador e outra, lembro-me que não se !'ffe
rem à proibição da letra c, aUnea 2, do a1'
tígo 48 da Constituição. Referem-se, sim. ê,
letra b do Inciso que ass1m dispõe:

"OCUpar o cargo públlco do qual lJOSSa
ser demitido ad nutum".

Por que se preíbe ao legislador ocupar ca:
go do qual POSSfL ser demitido ali nutum? -

Precisamente para exc1U1r a poss1bWdade de
se corromper o voto do legislador.

QuaJs 0$ cargos que o Senador ou Depu
tado podem exereer?

Missão dlplomstlca em caráter tranaltó·
no; partlclpaçAo no estrangeiro de Coa·
gressos, Conferénctas ou MIBs6es Cultura1/s, e
as enumeradas no art. 51, da COnstltulçio;
a função de MInIstro de Estado, de inter
ventor Federal ou Becretál10 de Elltado, por·
que todos êsses são cargoa demi8afve1ll ad
nutttm.

Precisamente a essas exc~ é que se
retere a proibição expre&'l& na letra ll,
item 2, do art. 43, e que nada tem fi, ver com
o prlncfpI0 de independêncIa e harmonIa. de
Podéres.

O art. 3G da Constltu1ç1o Federal é claro
quando diz que não podemos estender essa
norma aos 6rgiíos estadmúll, porque (l8 Ea·
tados se regem, a l!sse respeito, por sual
própr1as Constituições:

"São podêres da UDIAo o I4lalatJvo, o
Executivo e o Jud1c1ár1o."

Benhor PresIdente. Podêrea nio &Ao ór
gãos; os Podéres da União conatltuem al~

guma colsa de multo dlferente doa 6rrAoa
que o execlftam.

Ninguém .classtJ'ica o SenAdo Federal de
Poder da União; éle é o órgão exeeutor <10
Poder Leglsla.tlvo.

Há, como' se sabe, teoria do D1reito CODa
tltuelonal qUe define multo bem o que seja
a noção de Poder.

Benhor Presidente nâo é possivel que o ci.
dadlo, invettido de um dêles, exerça o do
outro. O parágrafo 19 prolbe que o deputado
seja ao mesmo tempo, presidente da Rep11
bllca; tampCluco pode ser mlnl8tro do Su
premo Trib11tl&1 Federal, porque são pode·
res da União, não dos Estados.

Por Que jUlgo que um governador eleito
pelo povo POde llcenclar-se do senado sem
perda de mandato? Porque não encontra
para l&so incompatibllldade. Pergunta-se: é
demlssfvel a4 nutum? Como nli.o é, como o
cargo é de governador, pode·se modificar o
voto do Senador ou Deputado, como seria no
C&SO, por exemplo, de celebrar contra.to com
pessoa jurldlca de dtrelto públlco ou entida
de autárquic/t. SerIa um melo de o Poder
Executivo obrer votos a seu favor de mem
bros do Poder Legislativo.

Evldentem6Il.te um governador do :ato
Grande do NQrte, do Paraná, de MJnas Qe
ra.Js ou de 8lo PaUlo, eleitos pelo povo de
cada um dêst>es ~ta.dos, não pode ser for-
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çado no seu voto de senador. Nem é demis
slvel ad nutum.

Não vejo lncompatlbtudade moral, sequer,
no exerc.ic.lo do cargo de governador, nem
perda do mandato.

Dir-se-á que é prove1to pessoal. Mas se
êle, durante o exercicio do Govêrno, náo faz
parte do Poder Legislativo, não tira 05 pro
ventos disso, pergunto: qual a vantagem de
ordem material que há na concessão dessa
llcença, para que se diga que é imoral o
fato?

.Senhor Presidente, Quero defxar bem claro
que voto conscientemente, como sempre, com
aquela absoluta l.ndependênda que o sena
do me faz honra de acreditar, sem olhar in
terêsse pessoal de quem quer que seja. intei
ramente convencido de que, se votasse con
tra a licença dêsse Governador, estarla fe
rindo um leg!t1mo direito que êle tem como
cidadão da República.

Desejo deixar bem claro o ponto de vista,
de que, embora- não seja- jurLsta-, ma-s sim
ples bacharel em Direito ...

O Sr. Kergtnaldo Caval-cantf - Jurista e
bastante notável.

O SR. DOMINGOS VELASCO - ... a
minha ignorAncia- não vai ao ponto de des
conhecer êsses elementares prlnciplOll do Di
reito Constitucional, que se aprendem nos
primeiros anos de academIa-.

O Sr. Apolônio Sailes - Os argumentos de
V. Ex'" fOl'a-m br11ha-ntea.

O SR. DOMINGOS VELASCO - Quando
se pensou nas lncompatibilidades do mM
da-to de legislador com outras funções; quan
do se criaram essas lncompatlbllldades, não
se esta-beleceu êsse lnstltuto, senão com o ob.
jetlvo de Impedir que o senador ou depu·
tado fOssem desviados através de favores, de
proplna-s, de contratos, de CargOS demlss1veis
ad nutum, de exercfc10 de seu mandato.

Tanto assim, que a Constituição de 1891,
que estabelecia- tMa-s aquela-s restrições para
os que exerc1am o ma-n~ato de deputado, ad
mitia que podiam exercer outras funções pá
blicas, COlIlO bem lembrou o nobre Senador
Kerglnaldo Cavalcanti. Não proIbia- que &ew

nadores e deputa-doo exercessem outras fun.
ções públicas fora. das sessões legislativas.

Pena0, sr. presidente, que já excedi os 10
minutos para os quaLs havia pedido a to·
1erAncla. da Casa.. Quero, porém, deIxar bem
claro, absoluta-mente esclarecIdo, o meu voto,
qlMI é um voto de conscIêncIa, de um homem
que tem rudlmentos de direito e exerce o
mandato de senador com absoluta, completa
1nàependêncla.

SOu favorável à conces.sAo de I1cença aos
dois colegas eleitos governadores do Paraná
e do Río Grande do Norte."

O SR. A'ITíLIO VIVACQUA - Sr. PresI
dente, na Comissão de Constituição e Justi
ça, fui voto vencido, tendo sido di'ltlnguldo
com o honroso apolo do meu Ilustre colega
Mourão VIeira. No Plenário ouvimos 011 bri
lhantes discursos dos eminentes Senadores
CUnha Mello e Moura Andrade, sustentando
a denegação das licenças requerIdas pelos
nossos dignos colegas. A tese favorável a essa
pretensão toi, a-qUl, versada também com ele
vada profIclênc.lapelos nobres colega-s Ker
glna-ldo Cavalcanti, Dom1ngos Vela-8co e Pau
lo Fernandes, êste na que.lidade de Relator.
Embora lhes sobejem lnteligêncla- e cultura
não enfrentaram, data venía, as principais
teses do meu Inodesto estudo.

O adiantado da hora nM me pennite, po
rém, desenvolver considerações sôbre o de~

batido assunto, que tanta repercussão tem
tido no seio da opinIão pública.

Sr. PresIdente, se o Senado assumir a res
ponsabllldade da. concessão das licenças 5Oll
citadas, restar-nas-á, ante a consclêncJa
constituciona.l ferida, o consôlo de continuar
mos a ter COIno membros desta Casa os prew

zados e ilu.stres colegll8 licenciados, aos qua!B
estamos vlnculados pelos laços de amlzade,
de admiração e de aprêço."

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI 
Sr. PresIdente, volto a tratar do assunto 
e sem paixão, sem animosidade pessoal, sem.
que no meu espírito exista contra Quem quer
que seja, mesmo à. dlstl1ncia, wn laivo de anI.
mosldade ou de má votade.

Falo com a mais absoluta Insu.spelção. Não
tenho, por mínimo, qualquer interêsse em
causa. Quem quer que sopese seus. sent1men~
tos. reconhecerwme-á, nesta tribuna, a isen
ção de ânimo para o debate.

Não me 1mporta o ca-so do Sr. Moysés Lu
pion; não tenho qualquer "trica" com o sr.
Moysés Lupion; os Interêsses de S. Ex.'" nio
me a-floram à pele, em qualquer sentido que
seja.

Não tenho, também, contra o Sr. Dinarte
Mariz - al1ás, meu adversário no Rio Gran
de do Norte - outro sentimento que não o
de enqua.drã.-l0 nos prlncipios da Justiça, da
coerência em que já uma vez me encontrei,
quando, desta a-lta- tribuna, com o assentI
mento do Senado, advoguei a concessão da li
cença para. que wn nosso precla-ro colega
exercesse as funçõe.9 de PrefeIro da Capital
de São Paulo.

Compreendo perfeitamente o regime, com·
preendo o sentido da federa-ção - o fraclo-
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namento dos Estados em unIdade política.
Vinculam-se, entreta.nto, à fôrça nuclear da.
Naçào. Na sistemática os Podêres trJparU
ram~se, entretanto, nem essa circunstAnc1a,
Sr. Pusldente, é çonsectárla jurldico-polítlca
porque, mesmo no Império, quatro eram os
Po<1êre3, em vez de três; e já houve quem
negasse ao poder judiciário sua significação
de outro Poder pol1t1co dada sua dependência
ao Poder Executivo, pelo fato da nomeação
decorrer do Pres1dente da Repliblica.

Vê V. Ex.,., Sr. Presidente, que pelo Direi
to Constitucional, quem quer que procure es
merilhar assunto de tal mágn1tude, encontra
rá oportunidade para oferecer ao debate o
conhec1mento das teses jurídicas que fasci
nam os espíritos, que conduzem as opiniões,
sem que para Isso desmereçamos de uns para.
que o mesmo não ocorra. no conceito públlco.

Sr. Presidente, ainda há pouco recU5áva~

mos, peLo que se sup6e da. rig1dez da Const1
tulção, a possibll1dade de normas .implícitas;
mas sa.be V. Ex." que os podêres impllcitos
sempre exerceram para debate sedução irre p

&1BUvel. Nossos mestres do Dlrelto - para
que nlo falar dos tratadistas alien!genas 
suscitaram discussões amplas. havendo pá~

gina..<; lmorta1s de Ruy Barbosa. que nos poP
deriam servir de estendaI luminoso para que
sôbre êle lançáasemos as pequenas luzes da
nossa inteligência.

Sr. Presidente, o que está em exame é, re
almente, se concedemos ou não llcença. a se
Dadores, para que exerçam funções de natu
reza executiva: e a matéria não é tão sim
ples. Reconheço sua complexidade. Náo é
passlvel, apenas pejo magt3ter dixit, arrastar
alguém à convicção Imediata.

V. Ex.... Sr. Presidente, jurista que é, sabe
que na vida forense nenhum advogado com
o senso das suas responsab1lJda.des, poderá.
afirmar, em consclêncla, que uma causa é
IIlmples, que não ex1Bte nela quase o que de·
ba.ter, porque tódas as teses de Direito e mes
mo os temas humanos, temas de fato, apre
sentam aspecOOIl mültlplos para o advogado
e para. o juiz; para o hermeneuta, como para
o parlamentar.

Sr. Presidente, dizia eu, há pouco, não é
possível compreender a investidura de quem
quer que seja no c&rgo de vice-governador
de um Estado em que tmporte, êsse mero fato,
no exercício de uma função. Essa função, pela
própria condição excepcional do nosso D1re1to
Público e pela própria s1tuação excepcio
nal que cria., dentro do Dire1to ConstitucIo
nal, rever.te aspecto quase desusado, o qual
no l1nguajar jurídico, poderíamos conceituar
de sui generis.

:t 1ITecu.sável que ninguém se empotltla em
nada; não há função que n10 tenha wn&
definição e não existe cargo que não corre8~

ponda a ~a funçlo ou ao exerc1c1o de uma
atiVidade. lsto é tão elementar que não en
contra contradita razoável; qualquer racIocl
nador Bente que é bás1co o que estou esptl
mIndo.

Dai por que, Sr. Presidente, declaro Que o
více-govenuLdor do Estado, mesmo quando
não exerce 11 funçAo de presidente da AMem
bléla Legislatlva. - como acontece em a.1gU.
mas unidadles da. Federação - nem por lsBo
deixa de tec' função ou de se encontrar no
exercício de um cargo. O caso que há pouco
aprectamoa: encontra fOrça Jnterpretativa na
própria ConstitUIção do ~tado de MJnaa
Gerais.

Vejam o que diZ & Carta montanheza, no
seu art. 48:

"Decorridos trinta dias da. d.ata fixada
para a posse cons1dera-se renunciado o
cargo se o governador ou v1ce p governador
náo lhe houver assumido o exerclclo, &a.1
vo motivo de fOrça. ma1or, reconhecido
pela Justiça EleItoral."

Temos de admitir que as leis nA.o conduzem
ao absurdo. Essa, allãs, é máxima de natu
reza Jurldlca. que, ninguém Ignora. Não estou,
portanto, dizendo novidade nem praticando
heresia; esteio-me apenaa numa concettua
ção compreensível, porque encontra fOrça no
Direito ConstJtuclonaL

Ademais, jfr. Pres1dente, o Vice-GoVerna
dor de M1Da,ll ~rais percebe subsldios. Aqui
está. o art. M, que diz o segu1nte:

"O Governador e o Vice-Governador per
ceberão OS subsíd1oa: fJx&dos pela Auem
bléla Legmlat1va, no úlUmo ano da. le
gislatura anterior".

Tudo Isso C9ITobora a assertiva Que fiz, em
bora me opondo 8 mestres eruditos; o cargo
de Oovern~r de Estado, embora nlo sendo
o vlce·Governador Presidente da Assembléia
Le«.lBlatlva, tem exerciclo virtual, incontes
tável. O conttArio seria admItir que o órglo
não tivesse fUnção, o Que até em f1lotlofJa é
tese errônea e a.bsurda.

Va.1ho·me dos enslna.mentos do nobre Se·
nador VivaldO LIma. 11: pena não esteja S.
Ex." presente. Mestre no particUlar, elucIda
ria. completAmente o assutlkJ.

Em nossa orvanlzaçi.o po1!t1ea adotamOlJ
com efeito, o flIDJlna.mento trlpa.rtido de Mon
tesquieu, no Jasp1rito das Leis, que serviu de
Insp1raçáo aoll coIDJUtuclonallsíaa norte-ame
rIcanos, em que nos abeberamos.
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Não há mister retroceder aos tempos de
Aristóteles para mostrar que já na sua "Po
iltlca" ou no seu "Estado", como que lan
çaVil êle a Inspiração dessa divisão de podê
res. E eSBa divlsão, fIOb certc.5 aspectos, cor
responde à divisão de trabalhos, a uma situa
ção entre a filosofia humana e a poUtlca, no
seU conceito extenso e mesmo, mais positivo.
Regime presidencial como é o nosso, até anos
atrás quase rígido, oferece êle, hoje, aspectos
mistoll inçado até partlcUlas parlamentaris
tas.

De fato, .falar no regime atual, e, na nossa
ConstitUIção, que o traduz como sendo uma
.fórmula ou uma .forma maciça, é não ter
requerido os textos dessa mesma Carta para
encontrar nêle.s profunãidade que lhe em
preste vida.

Aliás, Sr. PresIdente, seja dito de passagem,
nos Estados Unidos da América do Norte,
onde a Constituição apresentava, nos seus
prlm61'ãios, feição mais hierárquica do que
a nossa, a Suprema Côrte, através de julga
dos consecutivos, pela palavra daquele gran
de jurista que 101 MarshaU, como que ini~

clou uma fase de l'essurglmento, empl'estan~

do-lhe tons vitais, sem os quais estaria en
travando o progresso e o desenvolvimento da
grande nação do setentrlão americano.

Dal por que um dos mais notáveis comen~

tadol'etl inglêses, acompanhando o desenvol
vimento da "Common Law" proclamou que
as leis constitucionais eram os juízes., porque
o juiz era o órgão que dava eJtterlorização à
Constituição.

Não podemos, portanto, ao examinar ma
téria constitucional, cJngirmo-nos à asseve·
1'aÇão de que é mister - como se fõssemos pi
lares, como se fOssemos almas esteriotipadas
- .impedir que a Constituição seja um orga~

nismo v.ltalizado, capaz de atender à.<l exl~

gência.s da clvUl2.ação.

Sr. Presidente, o caso, porém, é que se pl'e·
tende ver nos textos constitucionais um .im.
pedlmento ao que pede o requerimento de li
cença.

Quando examinamos assunto dessa nature
za, não podemos, de maneira alguma, restrin
gir dtreItos, porque, quando li Constituição
declara li matéria que llrnlta, não é lícito
Ir-se mais diante. 11: que devemos entender a
lei não .Isoladamente, mas em correspondên~

ela com seus dispositivos, de modo a enten~

der-lhe o espirlto e fazer, conseqüentemente,
sua aplicação ao fato.

A Constitu.lção, no art. 48, trata da lncom~

palJblUdade funcional. E, no diZer do emi
nente mestre, ChIlI.OS M/lXDUI.IANO, em eada
estado a incompatIbilldade depende do.s pre-

celtos do códigO fundamental respectivo. Quer
dizer que a' incompatibilldade para o exercí
cio de certas funções, não é, como se supõe
à primeira vista, matéria que já estando pre
viSta na Constituição Federal dela ninguém
possa arredar pé, de vez que, sendo como é,
de incompatibilidade de exerclc1o, poderá
também ser lançada, limitada ou adotada
pelas constituições estaduaIs.

Diz ainda o mestre:

"Quem aceita outro mandato perde aquê
le que aceitou em primeiro lugar. A es
pécie entra no art. 48, lnciso li, letra c,
que supõe exercício, portanto, li posse de
um mandato exclui que se tome posse
de outro, sem perder o primeiro" (Obr.
cit., V, cito pâg. 256).

Nota-se, pois, que O espírito da Constitui
ção foi sempre o de 1mpedir a acumUlação de
funções, o exercício acumUlado dessas mes
mas funções.

Assim foI no Império e assim foi na Cons-
tituição de 1891, quando diz:

"Art. 25 - O mandaw leglslativo é in
compatível com o eltereício de out1'a fun
ção, durante as sessões".

A incompatIblIldade era apenas duronte as
sessões. Cessadas estas, o Senador oU Depu·
tado retornava ao exercício do cargo de que
era titular.

Foi para evItar a acumulação, que as
Constituições :re1teraram. exceção da de
1937. essa matél'la, teorJa do nosso direito,
pelo qual os nossos tratadistas e os nossos
leglsladores se orientaram. Pretendeu-se
justamente evitar a acumulação de funçõe8,
o que verificamos, aliás, quanto ao próprio
:fUnclon:illsmo.

Ainda há pouco, quando um dos nossos
preclaros colegas, aludindo à rigidez da
Constituição, não admltia situações de or
dem bnpIfc1ta, passavam~me pelo pensa
mento algumas linhas, que eu lerei, de um
dos comentadores da Constituição atual, o
senhor 'I'EJúSTOSCLES CAVALCANTI.

Diz aquêle grande jurista:

''Ê vedado também exercer outro outro
mandato legislaUvo, federal, estadual ou
municipal" .

E, adiante:
"A elelçlo para D.ÕVO cargo importa na
perda do primeiro, estabelecendo-se uma
opção tácita, não podendo preferir aquê~

le cargo já exercido".

1: o que êle chama de "opção impliclta",
donde se vê que os comentadores da Cons-
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tltu1ç1.o admitem !dtuaç6es de ordem 1mpli~

cita na própria CBrta MBgna.

Nio é, portanto. com easa r1g1dez total,
absoluta, que podemos dar Interpretação ao
texto constitucional. Podemo! achar que
nlo é recomendável: Que não seria desejá~

ve1; que nenhwn senador devia pedir licença
de um ano, de doJa, três ou cinco anos, mas
Isto é apenas pensamento de cada um. Te
mos de examinar, realmente, em face da
Constltu1ç1.o, se podemos ou nw conceder
essa Ucença. Temos necessidade de verif1
cal' se, em face do Regimento Interno desta
Casa, podemos ou não conceder licença.

O outro lado é inteiramente marglnaJ.. lt
um desvio, uma distorção, que não nos com
pete emmJnar nem 11. respeito deefd1r.

:li: inconstitucional ou não. Tanto é cons~

tltuclonal conceder por um, dois ou três
meses. como por qUII.tro, cinco, seis, alto,
dez ou doze meses. Se há razões para se
conceder '8 Ilcença por um ano, também o
há para. a concedermos por três, qUII.tro ou
cinco anos, ou então n10 há nenhuma
razio.

EDuARDO SPiNOLA, nos seU!! comentários A
ConstituiçA.o de 1946, também, 1\ certa altu
ra, - creio que no Volume I - às páglnas
272 e 273 - apreciando a matério, diz:

"AdmIte-se também Que um individuo,
que exerce as funções de um Poder, se
afaste, temporàrlamente para exercer as
de outro".

Pouco antes, nas páginM 269 e 270, repas 4

sando a matéria, com referência. ê. regra.
que se BUp6e r1g1da, diz:

" . .. mll.8 a regra deve ser entendida
cum grana "alfa".

Quer dizer, é preciso emprestar-se um
pouco de maleabllldade á interpretaçAo das
regras. Il: preclBo, realmente, compreendê~

las, sobretudo em função polItica, como es
tamos fazendo.

Sr. Presldente, não temos no nosso Regi
mento dJapos1tlvo que nos vede essas 11cen
ças.

.As disposições do nosso Regimento que
regulam as licenças, oferecem caráter om1s~

slvo neste particUlar, donde encontrar-se o
senado li. vontade para uma dec1Blio.

SPfNOLA, nos Comentários à ConsUtuiç40
Federal, se expressa:

"O te'mporárlo ocorre pela Ilcença da
Câmara, para que o repNsentante fique
autorizado a faltar à.s sessões por algum
tempo, atentas as várias exceções pre-

vistas np, "Constltu1çAo e RegImento In~
ternol.t.

ar, Presidente. se estivera na m1nha. von
tade, propugnaria pela ctlaçAo, no DOMO
Regimento, de impedimento maior para ca·
806 desta natureza. :ll4u nAo P<l8BO antepor
8 minha pessoa aos que eDD1ino e aos qua1a
tenho de aplicar a lei.

Pode, lá fora, ser apresentada uma teM ~
Direito ConstltucJOllBI i\ luz de In~
divenoa. Babemos como é fâcll incender-ae
a oplniAo pública, que nlo Ile deu ao tra
balho de um exame metlcu!QS(), arr&lltan
do pelas ruas das amarguras 08 que tive
ram apenas um objetivo: o de ofeNCer, eom
sinceridade. o seu pensamento tlID redor de
um problema da atualidade.

Nilo pretendo estar certo; pena0. apenu,
em estar certo. Nio quero nem desejo e ja
ma1Il preteDtlerel que a mInha palavra. tenha
o vigor de convencer 08 homens; mala QUe~

1'0 e pretendo que se tenha a mJnha opinião
como frUto cioll meU!! sentimentos.

As mes, tenho que rasgar o pr6prlo peito,
1molar-me a sentimentos que, talvez, devesse
deixar de lado, mu outro caminho não me
resta que o de servlr dentro do compromis
so que toml!ll nesta Casa.

Compreendo que os que apóiam os re~

quer1mentos B40 levados por nobres seDU
mentos.

NI!.o é ~vel, porém, Impor a. outrem,
com a rapidez do raio, convJcçAo num ter
reno que oferece tamanha ampUtude.

O Benado, Sr. Presidente, a .meu ver, de 4

\terá votar 88 llcenças.

Sr. Jo4.o VllaBMaa - QulaerB. que V. En,
com seu grande conhecimento, nl!.o só da
COnstltuiç!o, como do Regimento, me m
formSSBe onde o Senado pode encontrar a
au1buiçA.o par-a conceder essas l1cenças.

O SR. KERGlNALDO CAVALCANTI 
Realmente declarel que o Benado podia. en
contrar~se à vontade porque, de fato, o Re
gimento lê mn1sso; e sendo~o, temos coro~

pe~ig, par4 decidir acêrCIl. da matétla.
Por isso sugeri, & fim de que J)OIIlIJlllnO$

crlar obatácutaos 8. BitUII.çio dessa nature
za, uma refonna no Regimento, mediante a
qual se decla11&ll8e que nenhum Benador po
de obter licença para exercer cargo de qual
quer natureza, salvo os expressos na Cons
tituição. Seria. providência. adequada para o
Senado adotar.

O Sr. Jo4.o Vi148bóa8 - Pedtrla a V. Exa
que atendeBge ao caso em que o Senado,
pela COIl8tituiçio, só tem atrlbuiçl!.o para
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conceder Ucenlja, no caso de senador cha
mado fio exercer funçio diplomática.. Mes~

mo para. OB outros CIlSOB previstos na Cons~

tltUlçio. do exerclcl0 das funções de Secre
tário de Estado, Interventor. secretários de
Governos esta.duaJs, IlAo há. atrlbU1ção do
Senado para. conceder llcenças. O senador
1nvestldo de uma dessas funções comunIca
ao senado; e êste CQnvoca o seu substituto.
Neste caso, se se patenteia que o Senador
pode exercer o cargo de governador, não
compete ao senado conceder llcença, mas.
apenas, recebida. fio comuntcação da investi
dura daquele senador, convocar o suplente.

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI 
Nobre colega, quando um Senador é convIda
do para Mln1stro e aceita, assume a Pasta.
Bem pedJr licença ao senado. Quando, po~

rém, é dea1gnado para mJssão diplomática,
não pode arredar-se do País, mesmo desig
nado pelo Executivo pnra eBSa atribuição,
sem que preceda fio I1cença do Senado.

Dai fio razão por que entendo que também,
neste caso, o senador precisará da licença
desta eMa, sob pena de perder o mandato.

Sr. Presidente, já é tarde e não quero
alongar-me. O senado está esclarecido e a
matéria já debatida. Dar-lhe-á a soluçil.o
maJa convemente, na certeza de que seja
qual fOr fio decisão, recebe·la-el com o maior
respe1t.o, fio major roDBJderaçêo e até mesmo
me julgareI fel1z se fÔr vencido, porque será
uma homenagem que presto aos di'lUntos
colegas Que se colocaram em oposlçêo ao
meu modesto ponto de vista.

A PROPOSTA DO CANCELAMENTO
DAS LICENÇAS

Em '1-2-56 foI apresentado, pelo Sr. ;Moura
Andrade e outros Senhores Senadores, o
Projeto (le Resolução n 9 6, de 1956, no sen
tido de revogar as deliberações Que haviam
concedIdo licença aoo senadores D!narte
MarIz e Moyséll Luplon para exercerem os
cargos de Governador dos Estados do roa
Grande do Norte e Paraná, respectivamente.

PROJETO DE RESOLUQAO
N.o 6, DE 1956 (18)

O Benado Peâers.l resolve:

,drt. 1'1 - F.Icam revogadas as Resoluç6es
que concederam licença aos Senad.ores DI
narte Mar1Z e Moysés Luplon para que os
mesmos pudeBSeDl exercer, respectlvlUnente,
os cargos (le Governadores do Rio Grande
dI) Norte e do ParanA.

Art. 21' - À Mesa do Senad.o dará posse
def1n1tiva ao Suplente do Benador Dlnarte
Mar1z e comuntcará ao Trtbunal Buperlor

Eleitoral a. verlflcaçll.o (le uma. vaga na re
presentação do Estado do Paraná.

Em 7 de fevereiro de 1956. - Auro Moura
Andrade. - Cunha Mello. - Mourão Viei~

Ta.

Juat11lcando o pl.'01eto, o Sr. Senador Mou
ra Andrade assim se expreSlia: (19)

Sr. Presidente, Srs. senadores, vou enca
minhar, hoje, li Mesa, para que seja subme
tido à apreciação do Senado, projeto de
rl'solur.ão. no qual proponho a revogação
das últimas llcenças concedldll.S BOI! Srs.
Senadores Dlnarte MariZ e Moysés Lupíon,
para que exerçam os cargos de Governado
res do Rio Grande do Norte e do Paraná,
respectlvamente .

O Sr. Ne1Mm Firmo - Não dei meu voto
à conces.são dessa.'! I1cenças.

O SR. MOURA ANDRADE - Agradeço
o aparte de V. Exa.

Sr. Prealdente, assim justIfico a provi
dência.

(Lendo) Ao conceder aos senadores Di
narte MariZ e Moysés Lupion llcença por
cinco anos, ao f1m de que os mesmos pu
dessem assumir e exercer 08 cargos, respecti
vamente de Governador do Rio Grande do
Norte e do Paraná, o senado Infringiu e
violou a Constituição, pois o mandato de
Governador é tnconcillável com o de sena
dor.

O Sr. AssÍ8 Chateaubriall.d - Apoiado.
Multo bem.

O SR. MOURA ANDRADE - Além das
ra.z:6es doutrinárias Já invocadas, que evj,
denotam o conflito da. solução adotada Cfim

os pr1ncfplos básicos da nossa organização
constitucional. uma razão existe - nitIda,
evidente e irrecusável -, que vulnera. e
compromete deUnIU';amente a validade das
Resoluções .

Senão vejam08:

Begundo dJsposiçio expressa da ConsU-
tuiçio (art. 45):

''Des<ie a. expedição do diploma até a
Inauguração da legislatura seguinte, os
membros do Congresso Nacional não
poderão ser presos, salvo em f14grante
ina/ÜInçável, nem processados crimi1UZl
mente, Bem prévia licença de sua Clima-
ra. l

'

Ora, o principio consIgnado nesse precei
to constitucIonal, que é o principio da imu-

(18) Publlcado no D.e.N. (SeçAo lI) de 8-2-1953
(19) D.e.N., Seçf.o li, de 8-2-19~6, pãg. 3ll3.
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nfdadtl pTOCeuuaI dos membros do Poder Le
gislativo, durante o perlodo que vai desde a
expedição do dIploma até a inauguração da
leg1slatura. segu1nte, colide frontalmente com
o principio da sujeição prDCe8~l, que é
:Imanente no sistema presldenclaltsta, como
corolArJo do dogma da plena responsabilida
de dos agentes do poder públ1co.

Assim., enquanto O senador, nAo pode ser
processado crimInalmente sem prévIa. llcen·
ça do Senado, o Governador - por Im.poal
çio terminante da leI - há de ser cr!m1nal
mente pl'OCefi"SQdo sempre que atentar con
tra. a constltuiçOO: contra o Ilvre exercício
dos podête8: contra. o exerciclo dos direitos
poUtlcos, lnd.1vidua1s e socla1s; contra a se
gurança interna do pais., a prob1dade na
admfn1stração, a lei orçamentária, a guarda.
e o legal emprêgo dos dlnhe1ros públlcoa e o
cumprimento das decls.Oes judic1a1s.

Deslocado o problema do campo amplo da
hermenêutica para o plano seguro e direto
das conseqÜêncJalI, a contradição se expõe
com malor ênfase e se Impõe com maIs ve~

emênela.

SUponha-se o Senador-Governador, inves
tido cumUlativamente nas prerrogativas e
naa responsabilidades de sua dupla cond1çlo
de membro do Congre&lO Nacional diplomado
e de chefe do Poder Executivo Estadual.

Suponha-se, em seguida, que se vertnque a
hipótese premta no art. 75 da Lei n" 1.O'l9,
de 10 de abrll de 1950 - que define os cri
mes de responsabWdade e regula o respectivo
processo de julgamento. O senador-Gover
nador é pois denune1a.do à Assemblé1B. Legis
lativa por crime de responsabilidade.

Pergunta-se: instaura-se o processo com
observância da regra constltuclonal, isto é,
mediante prévia Ucença do senado, ou p1'1!6
clnde-se dessa autortzaçfu)?

O Supremo Tribunal Federal, julgando o
habelU corpu,3 impetrado pelo senador-Pre
feito JU'I1m&l Uno de Mattos, decidiu muito
recentemente, que o membro do Congresso,
a1nda que Ilcenclado. nAo perde a frnunIda
de processual. As81m sendo é imprescindivel
Ucença do Benado para. que seja instaurado
o processo. Colocadas essas premJ8sas 
quo não podem ser lnflrmadas - examlnem
se as alternativas lín1cas e obrlgat6l'11U1, a
aaber:

1t alternativa - O Benado concede a U
«:nça e o processo se instaura, e o Benador
Governador é julgado, e C()1ldenado. A con
seqUêncJa !medIata é aquela. prevista. pelo
art. 78, ou seja, "perda do cargo. com Ina.
billtaçAo até cinco anos para o exercicfo de
qualquer IU1U}ão pública. A oonseqüênc1a

rnedlata seria a cassação de mandato le·
g1sIatlvo federal, de mandato de senador,
por ato das assemblélll8 legfslatlVM ou do
órgAo competente pata !Ulgar o govêrno.
segundo ali Constltulção estaduais.

A concl'JSâo é lógica e neeessárta. Maa,
nem por tsso, deixa de representar uma ob
servaçAo constttuclonaI. um desprop6s1to po
lftlro e um dJslate jurídico.

2" alternativa - como B anterior levaria
a oonc1U868s Igualmente abBUrdllB. O Benado
- admita-se - no exercíclo legftimo dali
8Ua& prerrogativas const1tucJonais. n40 con·
cede licença paTa a ImtalaçfJo do processo.
Con&eqUêno1a direta.: ffca derrogado o prln
pio !ta 8Uf~o proce3nuzl doe Governada-.
res. por crime de responsabil1dade, e impe
dIdo o LeJJsIatlvo Elltadual de exercitar, U
vremente, 08 podêreB 'lue regularmente lhe
competem.

O dogma da responsabllídade crlm1Dal ê
sublltituido pelo art11fclo da 1rrespoDaa.bilida
de poUt1ca, e da impunibilldade cr1mlna1. A
conseqÜênc!& Jnd1reta é a anulaçAo da auto
nom1a doa Estadoa pela indébita. interferên
cia. do Benado no e:lerclclo livre e na Jnde
pendênc.la dos Podêres estadua!a. Berta a
JntervençAo federal l.Djuetl1icada e JIegftl
ma, contrária à letra e a.o espfr1to da COns
tl.tUlçAo da lr,ePÚbIJc.a.

O presente Projeto de ResoluçAo - 1nB
pirado noa motivos que acabamos de expOr,
traz como jUBtIf'Jcatlva fundamental o em
penho de restabelecer o lmPérto da norma
eonstituc1onal. O Sena.do. 'lue tem sabido
allcerçar a lI\11l. autoridade no invarl,,,el
acatamento à lei, nAo faltará com o seu
exemplo para cotlSOlldar na consclênc1a do
povo braslletro, a noção dos deverea de ea~

da um para com o RegIme e pare. com a
RepQbUc&.

O Sr. Cunha Mellc - Suponha-se o 0&80
- pouco provável, mas ocorrente, a1nda
agora, no~ - do Benador suplente.

O SR. MOURA ANDRADE -:&ate assunto
objeto de minha segunda QUestAo. Peço 11~
ceoça a.o nobre Senador CUIlha Mello para
dêle tratar no momento oportuno.

Br. Presidente, é o seguinte o projeto de re-
solução que tncam.1nho à Mesa:

"O Senado Federal resolve:
Art. 1.9 - Ficam revogadas as Resolu
ções que concederam licença aos Sena
dores Dinarte Mariz e Moysés Luplon
para que os mesmos pudessem ezercer,
respectivamente, os cargos de Governa
dor do Rio Grande do Norte e do Pa
raná.
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Art. 2.° - A Mesa dCl Senado dará posse
definitiva. ao Suplente do Senador Dinar
te Ma.r1z e comunicB.l'á ao Tribunal Su
perior Eleitoral a ver11lcação de uma va
ga na representação do Estado do Para
ná",

O Sr. Vivaldo Ljma - O Ilustre colega con
ta, desde já, com o meu apCliCl.

O aR. MOURA ANDRADE - Grato a
v. Ex.·.

Sr. Presidente, desejo, agora, levantar ques
tão de ordem pertinente à matéria de que
vinha tratando com base no Regimento In
terno e na ConstitUIção Federal. Dada. sua
natureza complexa, tomo a liberdade de pre
viamente fundamentá-la.

A Constituição, no art. 60, declB.l'a compor
se o Senado Federal de representantes dos
Estacl08 e do Distrito Federal, eleitos segundo
o pr1nclplo majoritário.

No § 1.9 do mesmo artigo estabelece a Cons~

tltUlção o regime igualitário na representa
ção dos Estados e do Distrito Federal, fixan
do o número de Senadores em três para cada
uma das Unidades da. Federação.

ll:, assim, imperativo constitucional. que os
EBtadoo se representem Igualmente no Sena
do Federal, garantindo-se o equilibrio numé
rico das representações, pela in.stltuição da
sUplência.

O registro do candidato a Senador deve ser
feUo com o do seu Suplente Partidário.

O Suplente partldát'lo substituirá ou suce
derá o Senador, sempre que ocorram as hi
póteses de ltcenclamento ou vacância do car
go (art. 52 da constituição).

Com isso, fntegra permanece a representa
ção dos Estados, pois do contrário, não hou
vesse a suplência, e acabaria ocorrendo, no
curso da legislatura, que Estados passassem
a ter representações numericamente inferio
res, em detrimento de seus mais legitimos in
teré&ses e também da própria característica
que se procurou dar ao Senado, através da
representação majoritárta e não da propor
ctonal, e da constituição igualttária, que o dis
tingue na formação do Poder Legislativo Na
cJonal.

Nio havendo Suplente para. preencher a
vaga. tais são os têrmos expressos do pará
grafo único do art. 52 da. Constituição, o Pre
s1dente da Câmara interessada comunicará
o fato ao Tribunal Superior Eleitoral para
que providencie a eleição, salvo se faltar me
nos de nove meses para o perlodo.

A eleição há de fazer-se para o cargo de
Senador, poLs, no Sistema co:ostltUcJonal bra-

slleiro, não se concebe a prática dêsse ato
para a escolha de Suplente.

~ o que diz a Constituição:

"O Deputado ou o Senador eleito para a
vaga exercerá o mandato pelo tempo res
tante".

A ConstitUIção nunca diz o Suplente de
Deputado ou o Suplente de Senador e, sim o
Deputado ou o Sena,d()r, eleito para a vaga.

Seria, de fato. exdrúxula a eleição de Su
plente para o cargo de SUplente. Só pode ha
ver Suplente quando há. o Senador. E só pode
haver Suplente se inscrito com o Senador
(art. 52 do Código Eleitoral) .

Suponhamos e. hipótese por inteiro absur
da, que o Senado Federal, num momento de
irreflexão, viesse e. entender que a autoriza
ção dada a um senador para exercer o cargo
de Governador f6sse maior do que a Lei, mais
forte do que a Constituição e pudesse garan
tir, através de Resolução interna, um man
dato que a Constituição do Brasil declarasse
perdido.

Suponhamos, ainda, que êsse Senador por
uma circunstância qualquer não tivesse Su
plente.

Estaria o Estado que o Senador~Governa

dor representara anteriormente reduzido em
113 de sua representação.

Quebrado se acharia o princípio 19ualitárfo
das representações, pois enquanto as demais
unidades fe<ieraUvas concorreriam com três
senadores cada uma, para a. composição do
Senado, um Estado brasileiro haver1a em con
dições de inferioridade, tendo o direito cons
titucional a três senadores, mas se mantendo
com dois apenas. E tudo porque o Senado
teria colocado, acima daquele direito constl~

tuc1onal, () obstácUlo de wna simples resolu
ção 1nterna..

Foi o que se deu com Estado do Paraná.
na legiSla.tura em curso. O Sr. Moysés Lupion
não possui suplente partldârio. Candidatou
se e foi eleito Governador do Paraná. Claro
é que todos viram nisso uma opção tlf.Xatlva,
expressa, pública, notória, mais do que sim
ples manifestação intencional, wna verdadel
ra declaração de renúncia, formallzada pe
rante o povo, o Congresso Nacional e o Po
der Judiciário do PaÍS. Era. Senador, decidiu
ser Governador.

Na sua inscrição de candidato a. Governa
dor já havia urna opção; no recebimento de
seu diploma de Governador, confirmara-se
a opção; na. posse do cargo de Governador
cristalizava-se a opção.
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Renunciara êle, efetivamente, 80 cargo de
Senador, Nem êle quisera continuar no se·
nado, nem o povo do Parana. desejara que
êle continuasse.

Na realidade, quando nesta Casa penetrou
pela última vez, para requerer uma llcença
inconstitucional ja. não era o senador que o
tazla, mas o ex-Senador o atual Governa
dor, que procurava milagre da ressurreição de
Lâ.utro, pela tentativa de fazer ressurcltar
seu cargo de senador, através do "Levanta
te e Anda" de parecer da Cotn1&são de Jus
tJça do Senado.

Autor1zcu o Senado que êle exercesse o car
go de governador. Inócua é a autor~ção.

NAo podia o Senado impedi-lo disto. EleIto
estava, diplomado estava, e a Constituição
atribuí, não ao Senado, e sIm ao Trlbunal, o
conhec1mento da legltlml.dade da inveatldu
ra.

Nio é o Senado órgAo de purltlcaçio elei
tom, nem lhe cwnpre cassar mandatoa de
membros de outro poder.

Com a posse do Sr. Moysés Luplon no car
go de Governador do Paraná, vaga se acha
urna cadeira no Senado. Sem suplente para
assumI-la, vlu~se o Senado reduzido a 62 Se
nadores, viu-se o Paraná reduzido a 2 aen.,
dores.

Surgiu, BlI!ilin, a hipótese prevista DO pará
grato único do art. 52 da COnstituIção.

O Pres1dente do Senado está. constttuclo
naImente obrlgado a comunicar o tato ao
Tribunal Superior Eleitoral, a f1m de que o
mesmo mande proceder à eleição para. o pre
ench1mento dessa cadeira, de modo a que
nos têrmos da Constttulção, - o Slm4dor
eleito exerça o ma1tdctto pelo tempo restante.

Equivocam-se os que supõem que a elei
ção deva dar-se apenas para a suplência.

Há. eleições pata. preenchimento de cargo,
e não para dar conteúdo ao vazl.o de uma
expectaUva.

Além do mafB, segundo a Lei, o suplente
é sempre partidárIo. Tal é o que exige o art.
52 do Código Eleitoral quando preceitua que
o registro do candidato a senador 8e1a feito
com o do seu suplente partidário.

Pa.ra. admltix~se que a eleição se taça ape
nas para o suplente, ou se infringe a Iet, dan
do oportunidade a que um suplente não PlU'
tIdário do senador seja eleito, ou se impede
que os demais partidários pleiteIem, a fim de
que um suplente partidário do Sr. Luplon
seja eleito.

Não há outra alternatIva.

E quem, entre nós, detenderá Que oe de
mais partlaoa devam t!car e:ll:cIuidoll do plei
to eleitoral?

A tais absurdos nos levam as resoluç6es
do Senado, no que se reteriam aos Jnterê&!es
pessoais do nobre Senador l!& UDN e do
nobre senador do PSD, Dinarte Mariz e
Moyséa Luplon.

A prevalecerem aquelaa nlSOluç<lea, chep.·
rIamos às mais dlsparatadll8 conclusões:

11') Acumulação de mandatos, lmpusna
da pela opin11o pábIJca e contrária
à sistemática const1tUclonaI;

29 ) Del"rOg1l.çâo do pr1nclpl0 da reepoJUa
bllJl1ade processual, base do reg1Jne
presidencialista, pela crlaçAo de um
nOvo tipo de govemadorea Jm.une.,
lrre,ponsáveill criminalmente, fora
do alcance dos órgloll flscaJiadoree
do Poder Executivo Estadual, lna1Ja.

pectdveill de terem apuradas as WM
responsabWdades no exerclclo do car
go de governador;

3°) Del'll'Ogaçáo, conseqüente, do prlnc1p1o
da ~utonolIUa estadual, pela. aujetç10
das BBBembléJaIi l~lsIativas ao Be
nado, pois na dependêne1a dêste '61
t1mo flcarla conceder, ou nIo, au.
torlZaçio 1 a.saembléta para proces

sar I) Governador.
49) HIp6teses de vJr a assembléia JegIa

la.Uvi\ a. poder cassar mandato de e
nadqr, aplicando-lhe a Lei D.O 1.079,
de 10 de abril de 1950, ao declarâ-lo
impedido do exercício de tun~ pá
bllca.s pelo prazo de até e1nco lUlO8,
se conseguis.se pro<:essá.-Io.

5~) InstitmçAo de um n6vo tipo de elei
ções no pafs, ou seja, a ele1ç1o ape
nas d.e suplentes, n10 prev18ta na lei
eleitoral:

69) DeBtflpelto frontal ao art. 1S2, pará
grafo ünioo, da Constitulção Federal.

Pergunto po senado: Valerá a pena? 
Compensario' tantos sacrlUc10a de ordem ju
rldica, tanto!! atentados à opln1Ao pdb11c&,
tanto desres~to às tradIções da Casa, tan
to desn1vel~to ético, tanta perturbat;Ao
ao funcionam.ento do regime, - e tudo para
atender imJcamente ao Interê&se pessoe.I de
quem optou por outro cargo, renunciou ao
senado, pleiteou o outro cargo? Qu& D08
conclaves partidárIos e nos cOmfci08 popula
res pedIu para. ser gulnda.do ao outro cargo
e foi para êle afinal eecolh1do? E impugnou
'.1tD8.8 que lhe eram destavorávela e podiam
prejud1ca.r-lhe a conquista do outro cargo? E
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téz recursos judicIats para se garantir no ou
tro cargo? E nomeou procuradores para de
fender-lhe o outro cargo? E lmobtlizou fiscais
para vigiar as apurações, e recusou mesários
que lhe pareciam Imped1dos ou adversos, e
a.té 80s cegos, nos têrmos do art. 87, § 79 , cha
mou para. que nêle votassem para outro car
go?

E, dêslle modo, até os cegos bons gabem que
êle optou pelo outro cargo. Só não o sabe a
Com1ssão de JustJça do senado, a cega má,
a pIor das cegas, - aquela que não quis ver.

Requeiro, pois, a. V. Ex", SI', Presidente,
em obedIêncIa ao art. 52, parágrafo único
da Constituição Federal, que V. Ex", se cUgne
ofIciar ao Superior TrIbun&1 EleItoral para
que êste providencie a realização de eleições
no Estado do Paraná, devendo o Senador que
vier a ser elelto exercer o mandato pelo tem
po restante, conforme determIna expres
samente a Constituição."

O SR. PRESIDENTE FAZ A SEQUINTE
COMUNICAÇAO: (21})

"O Tribunal Superior Eleitoral, quando o
suplente do Senador Clodomlr Cardoso re
nunciou à suplência, decidiu que, havendo
senador, não se tllz eleição para suplente,
se a suplência ficar vaga.

No caso do Sl'. Senador Moysés Luplon, ao
ser concedida. a l1cença requerida por S. Ex",
a Mesa, não havendo suplente a convoea.r,
d1rlglu-se ao referIdo TrIbunal, comunican~

do achar-BC desfalcada a representação do
Estado do Paraná no Senado, a fIm de que
aquela Alta Côrte decida se deve mandar
fazer eleição para a. suplência.

O otlclo expedIdo pela Mesa atende às ob
servações do nobre Senador Moura Andrade."

OFíCIO

Em 30 de janeiro de 1958.
Senhor Pres1dente:
Tenho &. honra de comunicar a Vossa. Ex

celência que o senado Federal, em sua. ses
são extraord1nária de 26 do corrente, conce
deu ao Sr. Moysés Lupion licença pelo prazo
de 60 meses, para o fim de exercer o cargo,
para. que fol eleito, de Governador do Estado
do Paraná.

2. De acôrdo com o Regimento Interno
delita eMa (art. 25) sendo a. licença supe
rior a. 90 <lias, deve ser convocado o respec
tivo suplente.

3. Acontece, todaVia., que o suplente do
Benador Moysés Lupion, Sr. Alô Guimarães
tol, também eleito, no mesmo pleito, Sena
dor pelo referido Estado, tendo B1do empos~

sado em L" de fevereiro de 195&, desde quan
do ê titular de wna das cadeiras da represen
tação do Paraná nesta Casa.

Não havendo, assim, suplente a convocar,
ficará desfalcada &. referida representação,
durante a ausência do Sr. Senador MOY~ll

Luplon, a não ser que êsse Egrégio Tribunal
julgue acertada mandar proceder a eleição
para preenchimento da suplêncIa. vaga,

5. !: verdade que, em 4, de setembro de
19l)(), pela. Resolução n.O 3.686, o Tribuna.1
SuperJor EleItoral, conhecendo de comunIca
ção feita pelo Senado, da. renóncla do su
plente do então Senador Clodomir Cardoso,
decidiu que, havendo Senador, não se pre
enche a sua. suplência, qua.ndo vago.r.

6. Trata-se, porém, de caso nôvo, que pa
n::ce merecer o estudo dessa. Colenda Côrte.

Aproveito a oporturudaõe para renovar a
Vossa Excelênc1a os protestos de minha alta
estima e mais dJ:>tinta consideração. - Carlos
Gome8 de Oliveira.

O SENADOR MOURA ANDRADE. PELA
ORDEM, ASSIM SE PRONUNCIA:

"Sr. PresIdente, agradeça a. V. Ex~ a comu
nicação em que procura soluc1Onar a ques
tão de ordem por mim levantada, a qual, po
rém, se orlginou exatamente, da clrcunstân
cla. de haver a Mesa do Senado rollcltado ao
Superior Tr1bunal Eleitoral, a determinação
de eleições para. suplência, no Estado do Pa
raná..

Minha questáo de ordem, sr. Presidente, é
referente à 1nvtabWdade dessa comunIcaçiW,
à. impossibilidade constitucional e legal de se
proceder a elelç6ea de suplência. Derendo-se
v. Ex~ na mJnha questão de ordem, notará.
que Impugnei, com base na Constituição, a
as.sertiva daqueles que supõem posslvel wn
pleito, no atual regime, para cargo de ex
pectativa, qual o de sUplêncla. A eleIção é
para preenchimento do cargo. A Carta Mag~

na declara, expressamente, que o suplente é
partidário do titular do cargo. Não pode
haver eleição de suplente de outro partido
não registrado conjuntamente com o Sena
dor. Ocorre, em tôdas as eleições, que <) su
plente de Senador eleito, tem votação muito
inferior à de outros suplentes de Senador.
As vêzes, acontece não ter, sequer, um único
voto; mas é eleito pela ónlca condição de
partidário do titular. Ê eleito, não pela. vo
tação, ffia.'l, sIm, por ser partidário do eleito,
condição para sua investidura na. suplência,
na excepec:tatlva..

(20) Vide, a respeito, a documentaçiW "Su
plência" In "Revleta de In!ormaçll.o Le
gislativa. 0.0 22, pâg. n.
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Não ha competição de suplente. :!: comple
tamente inútil e deaneeesá.rlo votar-se no
suplente de Senador. Um pode obter cem mil
votos, o outro, zero. se o que obteve zero é o
auplente do senador eleito, Bera o w1Jstltuto,
ou sucederá o senador, porque a votaçl.o dês
te a êle se transmite. Na realJdade, é o suces
sor, o partidário do senador - partidárlo,
vejs bem, V. ElI:,., sr. Presidente, esta a a
pressA0 empregada no Código Eleitoral. art.
52.

Assim, pedir à Meaa. do senado, ao TrIbU
nal Superlor Eleitoral, a convocação de elei
ção, para que suplentes dlBputem, entre 81, é
contrariar todOl!l os prlnclplos da legIslação
eleitoral v1gente no País. Como podem su
plentes disputar entre si? Como pode haver
eleição para se saber qual o ma.ls votado para
efeito de assumir uma suplência, quando nOO
é partidário, quando os QUe competem nAo
são correllglonár1oll do titular? Poderia acon
tecer que wn suplente nA.o partldárto viesse
a ser eleIto, e estarIa, a.sslm, quebrado o
principio de legislação.

Foi no sentido de opor-me, de contra.r1ar,
de contestar, de não me conformar com a
maneira. como foi provocado o TribUntrJ, para
tal pmunc1amento, que levantei & qUf!3tAo
de ordem, à qual peço a V. Ex', que acrescen
te, agora, esta despretencloaa d1llsertaçAo sO
bre a lrnp08s1billdade da eleiçAo de suplente.

O suplente nunca. é eleito; suplente.! noo
competem entre sI. Quem é eleito é o titular
do cargo. O suplente jamais está sujeito l\a
preferências ele1tora1.ll.

Sr. Fran.clsco Gallotti - ApeIlBll para
esclarec1mento. Suponhamos que o senador.
A tem o suplente B. Falece êste. SUstenta,
entio, V. Ex" que nl.o deve haver eleição
para o preenchUnento da vaga de suplência?

O SR. MOURA ANDRADE - Suateuto, e
o Tribunal Superior Eleitoral também já o
sustentou.

O Sr. Francisco Gallotti - E se o 8en.a.
dor vier a falecer?

O SR. MOURA ANDRADE - Par-se-á
eleição parti0 preenchimento da vaga de se
nador.

O Sr. Cunha Mello - Perfeitamente de
Benador e de suplente.

O Sr. Frand8co Gallotti - Parece-me um
tanto esqu1s1to.

O SR. MOURA ANDRADE - ar. Presi
dente, sollclto-lhe nA.o decida, de plano, tio
complexa questão de ordem. Espero possa
V. Ex" trazer a soluçA0 adequada à hipótese.
Tenho certeza de que o flU'á.

MInha questão de ordem é no eent1do de
que a Meea do senado of1c1e ao Tr1bUtlAl
Buper10r EleItoral, nos têrm08 que eetabeleço.
Proponho geja convocada eleiçAo pam o pre
enchimento da vaga ooorrlda, Desta Caea.

Faço ~ breves COl18id~ na cer
teza de que V. ElI:,., Sr. Pres!dente, demoran
do-se no estudo do assunto, compreenderA
sua gravid.,o:e e, sobretudo, o equivoco em
que Incorre a Mesa do 8eDado, quando
of1ciou ao Trtbuna.l Buperlor Eleitoral, ao11
citando pura, aJmple8 e 1nSênuam~te 
perdoe-me V. Ex', elelçAo de suplente, que
nAo tem Cabimento na. noaaa a1atemt.tlca
legal."

O SENADOR APOLONlO SALLEB, PELA
ORDEM, ESCLARECE:

"Sr. Presidente. deseJava também pela. or
dem, trazer mala um esctareelmento ao dJs
Cura0 e li questão de ordem levantada. pelo
nobre Benador Moura Andrade. QUando en
tende 1mpoll8fvel fazer-se elelção para ,su
plente, de vez que, como, di88e B.~ l) su
plente não é eleito, como o senador.

Rel&tarel apenas, para. conhecimento c1e
V. Ex", o que se pasaou, certa vez, em Mato
0r0880: o nobre senador P11Jnto KtIller,
tendo seu suplente a elelçAo anUlada provi
denc10u que se proceaasse nova. eIelçAo de
suplente. O Trlbunal autorIZou, lUas doter
minando qu~ em vez de reglatr&r-lIO um BU
plente, reg1Jtrassem~ae três. A escolha foi
feita. entre lles. IsID prO"i'a Q.ue h6. ele1çA.o
de suplente."

O aR. PRESIDENTE eBClarece que s. Mesa.
do Senado nAo pediu a reallzaçAo de elelçio.
Apenas comunicou o fato ao Egrégio Trlbu
nal superior Eleitoral. para que desae ..
soluçA0 ma.ilI adequada.

Encaminhado o projeto à ComissAo de
Constituição e Justiça, esta se man1festou
pela sua aplJovaçlo, nos t!ml.08 de sublltltu
tivo que ofexeeeu:

PARECER
~ 204, DE 1956

da C01nts$tto Ik Camtltulç40 e J",tf.
ça $6m o Projeto de Ruoluçdo n.o
6, de 1956. que revoga (J8 licença.! conce
clfd4r lIaS Senadoru Dfnarte Mariz e
MOV"ü Lupfon. para ezercerem cumu
14tffJameste 08 C4Tgas de governadoru,

Relator: Benador Argem1ro de 1"lguelrêdo.

O Projeto llIe Reao1uç40 nO 6, de 1956, é da
autoria do nobre senador Auro Moun. An~

drade e vem apoiado por outros ilustres re
presentantes desta Ca.sa do COl:ljTeMO . O
Projeto revOl& as licenças UllJmamente
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conced.ldas, aos Senadores D1narte Mariz e
Moysés Luplon, para exercerem, sem perda
do mandato de Senador, o cargo de governa
dor, respectivamente, dos Estados do Rio
Grande do Norte e Paraná.

Não é desconhecido do senado, o nosso
modo de pensar relativamente à acumula
ção de mandatos eletivos. Já no caso da
licença solicitada pelo honrado Senador Li
no de Mattos para exercer as funções de
prefeito de São Paulo, tivemos oportunida
de de emitir parecer verbal e escrlfu, em
franca oposição ao pedido, que reputamos
evidentemente Inconstitucional. :l!:sse ponto
de vista foi vencido pela maioria dos no
bres Senadores que entenderam /ler consti
tucional a licença e a deferiram, por ex
pressiva superioridade de votos. Igual foI a
IilOrte das licenças requeridas pelos nobres
senadores Dinarte Mariz e Moysés Luplon.
Tiveram ambos permissão do Senado para
governarem os seus Estados, sem perda do
mandato de Senador, em cujas funções esta
vam investidos. Continuamos, data venia,
sinceramente convencidos da inconstitucio
nalIdade das licenças concedidas.

Na verdade, os que interpretam a Cons
tituição através de sua exp:ressão gramati
cal, pura e simples, arrimam-56 na tese
de que as restrições às liberdades e direlros
politicos não podem 11' além das expressas
no Estatuto Fundamental da República.
Nenhuma dispo.sjção constitucional veda, ex
pressa e claramente, a acumUlação de man
datos, nas hipóteses ventiladas neste plU'ecer.
:Isso não oferece margem a dúvIdas. Mas,
06 que fazem interpretação lógica, il. luz
das boas regras de hermenêutica, não se iso
lam no exame dos textos. Vêem o Estatuto
Básico como um todo, constituído numa
coordenação de ptinc1pioo s1stematu.ados. ÀS
vêzes até, para manter o sistema, impõe-se
Que se illeguem textos isolados da Consti
tuição quando éles se contrapõem ao senti~

do e à estrutura do regime. Não é demais
inVOCIU', nesta parte, a autorldade de FR.m
ÇOIS GENY, citado por Carlos Ma.x1miliano,
quando enumera interpretações vitoriosas
nos tribunais, em desacórdo com a letra dos
textos (Constituiçao Brasilefra, voL I, pág.
135). HA'01l101J, o grande constitucionalista
francês, citado por Victor Viana em seu lJ·
vro A Constituição Francesa, pág. 69, eluci
da. o assunto com segurança: "J!: um érro
acreditar que a superlegalldade constitucio
nal compreende apenas o que está. IUl. Con.s
tituição - ela compreende outra coisa, e
por exemplo, os priTlCip/os fu1t4amentais do
regime. .. 1:sses principias fonnam uma es
pécie de legitimidade constitucIonal que se
coloca acima da própria Constituição escri
ta".

Isso vale dizer. que a cfrcunstâncla de não
haver texto expresso vedando a acumUlação
de mandatos eletivos não vale como argu
mento sério, se a proibição decorrer lmpll~

cltamente dos principloa 1undamenta.u> do
regime. No sistema político de qualquer
povo não é possível, portanto, sobrepor tex~

to constItucional lIOB princípios substan
dais. que estruturam a !onna de govémo.
O govêrno liberal, democrático, repele tôda
idéia que venha ferir, extinguir ou compro
meter o prlncipio da separação de l'odéres
ou venha permitir a acumulaç&l remune
rotaa - BAftBALHO Comentários à cónstituu;úo
de 1891, pág. 267). 1t método fa.l8o invocar
disposições isoladas da CODlltltuição oU a.
inezí8Uncia de textos, regulando determI
nadas relações jurídicas para se concluir
contrariando àqueles principlos constitucio
7UIis. Niío há, no sistema da. CODlltituiçáo
Republicana, qualquer texto permissivo da
acumUlação de mandatos I.'letlvos. E o siste
ma, repetimos, é todo e.struturado no senti
do de vedar essas acumUlações. Não é dUlcll
demonstrar. Vejamos:

A Constituição Federal, quando regula a
composição e funcionamento do Poder Le
gislativo, dlsclpUna de logo, eMas de incom
patibilidades funcionais dos Deputados e se
nadores, estabelecendo que, desde a. posse
nao poderão éles e3:6tcer outro mandato le~

gislativo, seja federal, estadual ou municipal.
Ai està uma vedação expressa.. Melhor
seria, como já tivemos oportunidade de ana
lisar no caso LiDo de Mattos, que houvesse
o legislador constituinte empregado a expres
são mandato eletivo, coerente com os prln
cipios do regime, ao invés de mandato legis
lativo. Dal, admitirem que a vedação COllS

tuctonal SÓ atinge às acumUlações de man
datos fnerentes ao me8mQ ramo do Poda" %.
bllco. Entretanto, malores razões subsIstem
contra a acumUlação de mandatos de podê
des diferentes. Realmente, se a primeira
modalidade de acumUlação de mandatos é
proibida, por ser contrária ao espirito do re
~e, a segunda se nos afigura mais agres.
SlVa, por se chocar evidentemente com o
principio constitucional da ãil1lsão dos
podAres. Proibtr que o Senador acumule o
seu mandato federal com o outro legislativo
estadual ou municipal, e permitir a acumu~
Iaçl.o quando se trate de mandatos de podê
res de ramos diferentes, Legislativo e Exe
cutivo, é, data venia, disciplinar a matéria
contra as luzes do bom 8el1llo. SerÚl. ..lolar
a grande regra de hermenêutica. traçada
por CHARUS HVGHES, o notável juiz da Cór
te Internacional de Haya:

"A ConstItuição não destrói a sI próprta..
Eln outros têrmos, o poder que ela confere
com a mão direita não retira, em seguida,
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com a esquerda". Carlos Max1rnlllano &&sim
traduz o dogma do Mestre:

"Concluiu-se, dêste postulado, nAo poder
a garantIa indivIdual, a competência, a
faculdade OU fi, proibição exarada num
dJ.spos1t1vo ser anulada pràticamente por
outro: não procede ezegese mcompatfvel
com o espfrito do estatuto nem com a
indole do re(Jtme:'

O art. 36 da ConstltulçAo consagra o
princlplo unlversal da divis40 dos Podéres e
estabelece que o cldadllo investido fUI.B lun~

ç6es de um dl!les não J)Oàerá uercer lU
de outro. salvo lU exceções pretlistas.

Aqui. se veda express&mente a a.eumuIa~

çã.o de mandato.s inerentes a podêres de ra~

mos dtferentes, leg1slativo e exeeutlvo. DIr
se-á. que a vedaçlo se re&tr1nge fIOS Podê
res da Un1A.o. A regrll., porem, consubs
tancla principio cardeal do regime, Intangí
vel, portanto, no estatuto dos Estados.

Ademais, como se vê do texto já analtlla
do. ou seja, do art. 48, as lncompatibll1da
des funclonals dos senadores e Deputados
s§.o apreciadas também em relação ao 1e
g1slatlvo estadual e municIpal.

!: absurdo admitir que a Constituição
pIl'Olba (como o faz expressamente), a
acumulação de mandatos eletivos federal8, e
pennIta, ao mesmo tempo, essa acumulaçAo,
quando os mandatos se referirem a1mUlta.
neamente a. podêres da UnJ40 e doa EBta
dos ou da. Un110 e dos Mun1clptos - SeTl6
a Comtftutç40 destTUf1Ufo a .d pr6prl4.

Quando se veda no art. 36 a aeumUlllç!o
de mandatos entre os três podêres da União,
está bnpllcltamente compreendido que a ve
daçAo é extens1va aoo mesmos podêres, Doa
Estados e nos Municlplos. A c1rcunstê.ncla
de ser um mandato federal e outro estadual
torna a hipótese da acumuIaç.&o de manda
tos ma.Js agressiva aoo prlnclp10s tunda
mentais do regime. Nlio é possfvel, à luz do
regime, conciliar a acumulação do mandato
de Senaõor Federal com de Governador de
Estado da Federação.

Nio é de se dispensar também, no exame
dessas incompatibilidades constitucIonais, o
disposto no art. 185, que veda ao 6CUmu14ção
de cargoo. :s: bem verdade, como o dJssemos,
no parecer sôbre a licença Uno de Mattos,
que o texto do art. 186 tol incorporado ao
titUlo referente aos funcfonárlos públicos.
Mas, vaIe a cltaçAo para evidenciar que o
sistema da Constituição. todo êle, é con
trário às acumulações, seja de mandatos ele
tivos ou seja de cargos páblloos. E nl.o é
demtlo1s releIl1brar QUe a origem daquele
texto (o art. 185) ora 1ncorpora.do ao titulo

referente aos funclonárlOB pdblJc08. estA no
art. '13 da Const1tulçA.o de 91, nlo, como
d1lIelpllna., especial do func1onaJJsmo pdbllco.
mas, como parte integrante da Decl4rClQ4o
de Direft08. E al, o artigo vedava as acumu
la,çfles IeIr,lunerad908 em lIeral, em têrmoe que
estendiam Elo proibição aos Deputadoa e se
nadores. NAo tenhamos dúvfdalJ - 08 prln·
clplos constitucionaIs, a. indole do reg1me
e o B1stema da Carta. Magna, nAo autor1Zam
a acumultLç!o de mandatos eletivos. Res
salvam-se' as exceções prevIstas na Le1 Básl
ca, no que tange fi separação doa Podêrea,
Quanto • pluralidade de mandatoa, a re
gra deve Bl'r a que PONTal De MmAND" define,
com preckiA.o, relativamente aos znandatol
leg1s1atlV06 :

"Quem aceIta. outro mandato perde
aquêle que aceitou em primeiro lugar. A
opção :deve ser ver1!lcad& no momento
em que se tolIl$ PQ&'le do segundo man
dato",·

Assim, pprém, não entendeu .. malem do
Senado, cancedendo lIcença aos nobres se·
nadores DInarte MarIZ e MoYBé8 LUp1oD, pa.
ra. que, sem perda do mandato de Senador,
pudessem exercer o mandato àe Governador
de Estado, Agora, o Projeto de Reeoluç40
D.o 6 ret;ogcz a licença concedf4a M pouco
tempo. Data venl6 dos llustrea e honrados
autores do Projeto, SOIDOIl coDtrár108 ao Me8
mo nos seUB estritos têrmos. tIe aflniflear1a
uma 8UJ'Prêsa violenta e áspera violadora.
das boas nlgl'as parlamentarea. O Benado
tem o dever de Impor confiança em 8Uall
declsõeB. Tem culpa da licença concedida,
A anomallà constItueional da acumu1aç1o
do lIl$ndatQ de senador e Governador petl&
sob sua re$ponsabUidade. Autorizadoe pelo
Senado, os doia Senadores, em plena con
fiança, emPOB3&ram-.se naa funç6es de 0<1
verne.dor. A revogaçio da llcença terã o seu
reflexo imedIato na perda de um cro" man
dato.!.

Daí, porque, jUlgamos constitucional o
projeto e Apresentamos ao emenda que ae se
gue que, de f&to, satlstaz o aspecto moral da
questão, facUltando-se aos Interessados o
prazo de 30 d1aa para optarem entre 08 ca,r
gos de Senador e Governador.

Impõe-se, por outro lado, que a revoga·
ção se tome extensiva. à llcenÇ& eoneedl.da
ao nobre Secador Llno de Mattos.

DIr-se·4 QJle deverl!Un08 anall8ar (li! efe!
tos Jurld1cos dali licença, ta conctdt4fu e a
8ua lrrevogabll1dade. Mas. COll31d.etam08 ea
88S Ilcenças 1nconst1tuelona1a. E nio é pos
sl.ve1 invocar direitos adqU1ridos IIOb a ég1de
de lels ou resoluçõea que se contam com a
Conatltu1ç1o Feder&!.
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EMENDA SUBa'firO'I'NA N9 1·0

Art. 19 - Ficam revogadas as Resoluções
que concederam Ucenças aos Senadores· IJno
de Mattos, DJnarte Marlz e Moysés Lupion
para que os mesmos pudessem exercer, res
pectivamente, 08 cargos de Prefeito da Ci~

dade de São Paulo e de Governador do Rio
Grande do Norte e Paraná.

Art. 29 - :t concedido o prazo de 30 dias
para os referidos Senadores optarem entre
OB maIldatos de que Be acllam investidos.

Art. 39 - Revogam-se as disposições em
contrário.

11: o nosso parecer.

Sala das Comissões, em 3 de abril de 1956.
- Cunha Mello, Presidente. - ArgemiTo de
FigueirMo, Relator. - Gílberto Marinho 
Nelson Firmo - AttiUo Vivacqua, vencido 
Daniel Krleger - Moura Andrade - Lou
rival Fontes - Lima Guimarães.

RENONCIA, PELO SENADOR UNO DE
MATTOS, DO CARGO DE PREFEITO DE

SAO PAULO

Em 12 de abril de 1956 foI Udo no expe
diente do senado oficio do Senhor Lino de
Mattos, comunlcando que até o dia 16 reas
sumtrla a sua cadeira no Senado.

Feita a leitura., foI à tribuna o Sr. Sena
dor Moura Andrade, susll1tando dúvidas
sObre se o Sr. LiDo de Mattos voltaria ao Se~

nado sem renunciar ao cargo de Prefeito
de São Paulo e sollcitando e. remessa do
ofício à Coml.ssão de Constituição e Justiça.

Usou da palavra. o Sr, Senador AnMnio de
Barros, para. esclarecer que o Sr. LiDo de
Mattos naquele dia encaminharta à Câmara
MUDíclpal de São Paulo a sue. renúncia.

Respondendo ao Sr. Moura Andrade, o Sr.
Presidente (Apolônio Salles) manifestou o
seu ponto de vista, segundo o qual a decla
ração do Sr. Uno de Mattos, de que reas
sumiria o exercício do mandato, do qual
fOra llcenciado para exercer o cargo de Pre
feito de São PaUlo, importava confirmação
do .seu intuito de desistir da.. J1cença e dei
xar o cargo.

Se Suo. Excelência.. reassumisse o mandato
sem deixar o clU"gO de Prefeito, seria caso de
se promover o processo de perda de manda
to de Senador.

Nessas condições, a Mesa.. entendia não
caber a remessa do oficio à Com1&sáo de
COnstituição e Justiça e, sim, esperar o pro
cedimento futuro do Senador Lino de Me.ttos.

OFíCIO

Do Sr. Lino de Mattos enviado ao Presidente
do Senado Federal

Sr. Presidente do Senado Federal:

Cumpro o dever regimental de comunicar
a V. Ex."' que até a sessão do próltimo dia
16 do corrente mês, reassumirei a cadeira
de Senador pelo Estado de São PaUlo.

Desisto, conseqüentemente, do restante da
licença que me foi concedida.

Faço-o por entender que o Senado Fe
deral não deve correr o rlsco de um recuo,
comprometedor para a sua respeitabllldade
de mais alto Parlamento da Nação.

Não pennitlrei que o reexame da m.Inh&
licença possa, sequer, ensejar êsse recuo.
Esforcei-me para. consegui-la. Bate.ihei para.
man~-la, nem tanto por mim, mas pelo Se
nado, cuja declsão deveria ser acatada. Duas
vêzes fui ao Supremo Tribunal Federal bus
car o remédio legal, contra os que deseja
ram invalldá-Ia. Sai vitortoso. Nesta augus
ta Casa, além de alicerçado em 32 votos de
Uustres Senadores, sõbre a mesma diversos
colegas falaram em resumo, o seguinte:

Senador Moura Andrade: "Por mais que eu
tivesse proc.urado em todos os artigos da
Carta Magna Brasileira algum que proibisse
expressamente concessão de licença. ao Se
nador, para desempenho de função desta na
tureza, não encontrei. .. Assim, não vejo co
mo negar-se ao Senador LiDo de Mattos a
licença que sollcitou ao Senado... Senador e
Prefeito S. Ex."' sê-lo-á, e. um tempo s6, não
por fôrça da nossa decisão, ou em virtude
da nossa deliberação no dia de hoje, sê-lo-á,
isto sim, por fôrça da Constituição de 1946."

Senador Lúcio Bfttencourt: "Por mais que
procura.sse, por mais que esquadrlnha.sse, no
texto da. Constituição, um argumento po~

deroso, vivo, capaz de autorizar o meu voto
contrário, não pude descobrt-lo."

Senador Domingos Vellasco: "Não foi
apontada uma só norma que proíba e.o cida
dão Lino de Mattos sollcitar licença, afastar
se do exercício do mandato de Senador
paxa a.ssumir o cargo de Prefeito de São
PaUlo."

Os Senadores Benedito Valladares - Jar
bas Maranhão - Gilberto Marinho - Ker·
ginaldo Cavalcanti - Lourival Fontes e AU
liD Vivacqua aprovaram, na Comissão de
Justiça, a conclusão seguinte:

..... conclufmos não conter o requerl
menro em apréço nada de infrIngente da
Constituição. somos pelo seu defertmento,
concedendo e.o Senador LiDo de Ma.ttos 22
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meses de l1cença pare. exercer o cargo de
Prefeito Munl.clpal da Capital de SA.o Paulo".

Fora desta Colenda Casa, prestigIaram a
minha l1eença, jur1stas eméritos, com pareceM
res dos maIs doutos, conforme se ver1!lcará

da seguinte Bíntese:

Francisco Campo,.' (Catedrátlco da Pa,M
cuIdade Naelonal de Direito - ConsultorM
Geral da Repúbllca - ex-M1n1atro da JUS M

tJça) - "". l1m1to·me a comunlcarMlhe a
conclusA.o a que cheguei: nã.o se encontra na
Constituição qualquer d1Bposltivo que ex·
pressamente ou de modo impltc1to determine
a perda do mandato de um senador que é
Investido, por elelçAo, popUlar, do cargo de
Prefe1to Municipal".

Pedro Calmon.' (Catedrátlco da FacUldade
de Direito da Universidade do Distrito Fe
deral) - "Em conclusão: O f 19 do art. 36
da Constltuiçio da República prolbe lI.l) &.
nador exercer as funções de outro Poder. A
função do Prefeito MunIcipal de SAo PaUlo
nA.o se caracteriza como um Poder, de acOrdo
com a Constltu1çio do mesmo Estado. Logo,
o Bena.dor eleito para o cargo de Prefeito
daquele Munlcipio não perde o seu mandato
como representante do Estado na C4mara
Alta do Congresso Nacional".

Bento de Faria: (Mfnlstro aposentado do
Supremo TrIbunal Federal): "As8Jm sendo,
o Senador Lino de Mattos pode a.ssum1r o alu·
dtcto clU'go de Prefeito, sem perda do man·
dato de Senador, deixando, porém, o efetivo
exerelc10 dessa funçA,o, afastamento êsse que
deve ser preced1do de licença da Cl1ma.ra a
que pertence".

João de Oliveira Filho.' (Jur18consulto e
membro do TrIbunal Regional Eleitoral do
Distrito Federal) - "NossaB conclUsões: 1,°)
O exercíclo do cargo de Prefeito Mun1c1pal MO
é causa. de perda de mandaoo dos membros
do Congresso Nacional; 29) O Senador LlM
no de Mattos nAo virá a perder o mandato
de Senador no caso em que assuma. o cargo
de Prefeito da cld9.de de SAo Paulo, para o
qual acaba de ser eleito".

Lu~ Antdnlo da Gama e Sjlva: (Catedrá
tico da Faculdade de Direito da Universidade
de São PaUlo - "Respondemos assl.m. que o
Benador Lino de Mattos pode exercer o car
go de Prefeito Municipal de São Paulo, sem
perda do seu mandato legislativo federaL,,"

lvair Nogueira ltagRJa (Desembargador
aposentado do TrIbunal de Justiça. do DisM

trlto Federal): "Ass1m, em não havendo
texto consUtuclonal, que prolba o Senador,
sublItltuido pelo Suplente, de se investir na
função de Prefeito elelto pelo povo, parece-

me que a licença requerldll. deve ser c0nce
dida",

Miguel Rea:le (catedrât1co da P'aculdade
de DIreito da Unlvers1dade de 8Ao P&.u!o e
seu ex-Magtrlfico Reltor): ".,. nAo me pareM
ce que, no caso em a~, seja IÔfJcamente
possível, à luz doa textoII conatJtuclona.la in
vocados, para concluIrM&e que, nAo obat&nte
a falta. de preceIto expresao, esteja lmplfctt4
a proibiçlo de um Senador llcenclarM 8e para
exercer o cargo de Prefeito",

A recapltl.11açAo de todos êsses elementoll,
que foram a minha Uunça de bale conatltuM

clolla1, deveria conduzir-me a aguard&r a deM
cls60 flnal do Benado. Já afirmei, porém, de
inicio, a rado da m1nha aUtude, TomOMQ.
coIlBCÍentemente, pois sei que o Benado terá.
que adotar uma das decl!M'lea seguinte!:

19) Rejeitar o projeto de ResoluçAo do
Uu.stre Se~or Moura. Andrade;

29) Aprovar êMe Projet<l sem aiteraç1o;

39) Aprovar o Substitutivo da Com..lsdo
de Justiça.

Nos dois prlmefros casos eu contlnua.r1a
I1cenc1ado atA! o término de meu mandato de
Prefeito de Bão PaUlo, porque o Projeto de
Resolução do ilustre Senador Moura. Andra
de trata apenJl8 das lIcenças dos Qoverna
dores MQYllés Luplon e D.Inarte Marlz.

A tercelra. declsão dar-me-Ia SO diaa para
opçio, Na h1pótese de opçAo pela Prefeitura
restarta. a JI(l8S1b!lldade de fi anca de admI~

niBtração municipal, com a aprovação, multo
provável, da. coincldência doa mandatos,

Em tais condiçõe8, o razoável seria eu
B~ll;rdar o veredicto da maioria desta casa.
Repito Que bA.o o fiz porque prefiro contri
buir para o prestfglo do senado.

A atitude que adoto representa serlas1mo
e dM1080 percalço na minha vida de homem
público. AdOto-a porque, no meu modesto
entender, suspeita alguma deve pairar lIÓbre
o comportalnento do .Benado.

Certo ou errado, legal ou UepJmente. as
llcenças foram concedidas.

RepIto:

Certo ou errado, legal ou llepImente, as
1icenç,a& for?,m oonee<Udaa.

Devem ser mantldu.

Quanto ê. DlJIlhs., de81sto dela.

Qua.nto às futuras IIcençaa, que se refor
me a ConstJ:tu1çAo da Repübl1ca.

Senado Federal, em 12 de abril de 1966.
- Ljno de Mattos,
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QUEBTAO DE ORDEM DO SENADOR
MOURA ANDRADE

"Sr. Presidente, o nobre senador IJno de
Mattos. envlou ao Senado o oficio que acaba.
de ser lido, no qual comunica desistir da li
cença de que se achava em gôzo, para o efei
to de, até a próxima sessão do dia 16, reas
sumir seu mandato de Benador. Não escla
rece, todavia, se renunciou ou não ao man
dato de Prefeito da Capital do Estado de
São Paulo, no qual eatá Investido.

Burge, desta forma, llÓvo aspecto a ser
coDS1derado: se se trata de pura e simples
omissão do Senador-Prefeito, não informan
do, no Oficio, SÔbre sua renúncia à. Prefeitu
ra - se já a soUcltou, se jã a declaroU, in·
clus1ve, perante a nobre Câmara Municipal
de São Paulo - que se S. Ex. reassume,
mantendo-se no exercido do mandato de
Prefeito da Capital daquele Estado.

Aas1m. sendo, cabe-me, Sr. Presidente, le·
vantar a presente questão de ordem. Já
agora, não se trata apenas, de renúncia, de
lleenlla pura e simples do Senador. Há as·
pecto jurldico a ser considerado. O Oficlo
do nobre Senador LiDo de Mattos deve ser
encamlnhRdo à Com1ssão de Constituição e
JUBUça, para que estude e se pronuncie 00
bre o aspecto consUtucional da Investidura,
no mandato de senador, de quem, ao
mesmo tempo, exerce o cargo de Prefeito, ou,
verlficada a renúncia ao cargo de prefeito,
58 S. Ex." estã optando pelo exercIcio do
mandato senatorial.

li: o requertmento que formUlo, Sr. Presi
dente, a fim de não incorrer o senado em
censuras idênticas às contidas no OfIcio do
1nteressado. Declara S. Ex." que, mesmo
quando se ettu, deve·se manter o êrro.

Esquece-se o Uustre colega de que a gran
de virtude do bom senso está, exatamente,
mesmo quando erramos. na revisll.o dos
nossos enganos para. o restabelecimento da
verdade juridica.

Para evitar, Sr. Presidente, iDc1d.amos em
nôvo equivoco de amanhã verl11ca.nnos ter
o nobre Senador criado condição que impli
c8rla a perda do seu próprio mandato de
senador, requeJro a V. Ex.a repito, se dJg
ne de remeter o Oficio do Sr. LiDo de Mattos
à Comissão de Constituição e Justiça, para
QUE! sóbre êle op1De, nos têrmo.s do Regimen
to Interno."

QUEBTAO DE ORDEM DO SENADOR
ANTONIO DE BARROS

"Sr. Presidente, informo a V. Er.' e, prin
cipalmente, ao nobre Senador Moura Andra
de, que o Senador IJno de Mattos seguiu

para. São PaUlo e ainda hoje encamInhará
à CAmara Municipal da Capital bandeirante
seu pedido de renúncia ao cargo de Prefeito."

O SENADOR MOVRA ANDRADE VOL
TA A FALAR PELA ORDEM:

"Sr. Presidente, verifica o senado a inteIra
procedência da questão de ordem Que levan
te1. O nobre senador Antônio de B8.rros
acaba de lnformar à Casa que ainda é propó
sito do Senador Lino de Mattos env1a.r à
CAmara MuntcJp&.l de São Paulo seu pedido
de renúncia ao cargo de Prefeito.

Parece-me, que, enquanto isso não ocorrer,
não pode esta Casa, o Senado, deliberar SÓ
bre a :reB&SUD.ção de S. Ex...

AssIm, sr. Presidente, mantenho minha.
questão de ordem no sentido de que V. Ex."
encaminhe o Olicio à COmissáo de Consti
tuição e Justiça.

Mesmo porque, nesse lapso de tempo, de
acórdo com a 1n!onnação do nobre Senador
Antõn10 de Barros, o Sr. Lico de Mattos terá
oportunidade de completar 08 requisttos es
senciais à desistência da sua licença."

DECISÃO DO SR. PRESIDENTE:
"Antes de resolver a questão de ordem le

vantada pelo nobre Senador Moura Andra
de, desejo prestar um esclarecimento.

O a.to de desistência. de uma licença é uni
lateral. ~ o licenciado Quem desiste.

segundo a praxe, requerimento como êsse,
servirá apenas para dar conhecimento ao
senado de que o licenciado desistia da. sua
Ucença. Há porém, no caso, aspecto a pon
derar. Ê que 11. licença foI concedida para o
nobre Benador Lino de Mattos assumir o
cargo de Prefeito da cidade de São PaUlo.

Lê-se, entretanto, no requerimento de
S. Ex..., que reassumirá o cargo de Senador
até a sessão do próximo dia 16. Esta é. sem
dúvida, a contlrmação de que desiste da li
cença e vai providenciar para deixar o cargo
de Prefeito.

O Regimento do Senado prevê parn os C1\

sos de perda de mandato, um pronuncia
mento, uma provoca.ção, uma denúncia. se o
nobre senador Llno de Matt.()B reassumisse o
seu ca.rgo, sem renunciar ao de Prefeito, C1\

beria uma denúrlcla; e, nesse caso, promo
veria o processo de perda. do seu manda.to
de Senador.

Parece-me, salvo respeltâvel decl.sã.o em
contrário do Plená:rl.o, que não é case de
se encaminhar ° requerimento à Comillsáo
de Constituição e JUllt.lÇa., mas de se aguar
dar o proced1mento fUturo do nobre Sena
dor L1no de Mattos.
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A Mesa entende ser esta a soluçl.o da
questA.o de ordem levantada pelo senador
Moura Andrade."

No dia seguinte teve o senado conheciM

menta de nOvo oficio, em Q.ue o sr. Llno de
Mattos -comunicava que, havendo renuncia
do ao cargo de Prefeito, reassum.1r1a o exerM

cicio do seu mandato de Senador na mesma
data, o que, realmente se deu.

OP'J:CIO: (21)

Benhor PresIdente do Senado Federal:

Em aditamento ao oficio que ontem tive a
honre. de encaminhar à Mesa do senado, co
munico a V. Ex.- que, tendo renunciado ao
mandato de Prefeito da Capital de B10 Paulo
e, transferido as funções do cargo ao meu
sucessor legal, reassumo, no 1nfcIo da sessA.o
de hoje, a minha cadeira de 8eIlB.dor pelo
Estado de São Ps.Ulo.

Bala das Sessões. em 13 de abril de 1966.
- Llno de Mattos.

O CA.NCELAMENTO DA.S LICENÇAS

Na sessão de 13 de abril de 1956, o Projeto
de ResoluçAo n.O 6, de 1966, figurou na OrM

dem do Dia.
No expediente da sessAo foi apresentado,

pelo Sr. Moura Andrade e outros I3l's. Benac
dores, o requerimento n." 1'71-56, solicitando
urgência, nos têrmos do art. 156, O ••" do
.Regimento, para o projeto.

De acOrdo com o RegimentA::!, êue requerlM

menta, 1100 no expediente, devia ficar para
ser votado depois de C8gotada a Ordem do
DIa. Se aprovado, a matéria seria imediata
mente submetida ao Plenárto.

Destinava-se o requerimento a permitir
que o Projeto, se f&se emendado (como rea1M
mente foU, pudesse ser ultimado na mesma
sessAo, dando a CornfssA,o, oralmente em PIeM
nário, o seu parecer.

Chegada a hora da Ordem do Dia., foi
anunclado o Projeto de Resolução n." ~1I6,

tendo o Sr. Gaspar Veloso env1ado à Mesa
requerimento (n." 172~), solicitando o adiaM
menta da d1scussAo para o dia 18 do mes
mo mês.

Falaram s~bre o requerimento, a. favor, os
Sra. Gaspar Veloso, Att1l1o Vlvacqua, F1l1nto
Müller e PaulO Fernandes e contra os Brs.
Moura Andrade e Daniel Krleger. RejeItado o
requerimento, pusou-se à dtacusa10 do proM

jeto, sendo envladu à Mesa dU&!l emendaB,
assinadas pelQ Sr. Gaspllot Veloso e outros
Sra. Senadores - a de n.O 1, mandando sUM

prim1r do texto as refer!nciM ljI,() senador
IAno de Mattos, visto já haver S. Ex.- re
nunciado à Prefeltura de Bêo PaUlo, e a de

n." 2, mandando aumentar para 80 d1aa o
prazo para opçAo dos tnteressad08.

Encerrada a d1scussão, e retirada a matéM

ria da Ordem do Dis., pusoUMfIe a votaçlo
do requer1mento de tlrKêncla. encam1Dhado
pelos 6r8. senadores Gaspar Veloso e M.oUl'&
Andrade. O requerlmenta foI aprovado.

Em seguida. paasou o senado a tunclonar
em sessAo secreta, durante a qUal foi apro
vado o projeto com a emenda n." 1, sendo
rejeitada a de n." 2.

Reabertoe os trabll.lh06 da &e8Il6o p'C1b11ca,
foi lida e aprovada a redaçAo final do proM
jeto.

DEBATES

DIsCU3'ão única do Projeto de ResoluM
çdo n.O 6, de 1956, qlUJ revoga us Ifcen
çus concedidas ao" Sen4dcru Dínarte
Mariz e MOV8é8 Lu.pfon-, JIIIra. eufcerftm
cumulativamente 08 c{f.rt1~ de Go1lern4
lÜWes, tendo Parecer 11-.0 204, de 1'56, d4
Comissão de Crmstltulç4cJ e Jus~, o/eM
recendo nost!tutioo.

O BR. PRESIDENTE - SObre a mesa. um
requer1mento que val ser lldo.

REQUERIMENTO
N," 172, DE 1956

Nos tênnOll do art. 1&1, letra b, do ReI1M
menta Intel'lllo, requeiro adiamento, para o
dia 18 do corrente, da dJscUll8Ao do Projeto
de Resolução n.o 6, de 191)6.

Bll.1a das sessões, em 13 de abril de 1968.
- Gtlapar Velo80.

O SENADOR MOURA ANDRADE PALA
EM QUESTAO DE ORDEM:

"Br. Preal.dente, há llObre a meu. requeri
mento de Ul'géncIa para a. matéria.

Desejo indagar de V. Ex,- qual o mo
mento oportuno para sua apreciaçlo."

DElCISA.O DO SR. PRESIDENTE

"O requerlrnento de Ill'lréncls., a que V. Ex.
se refere, seri. votado no fim da Ordem do
Dia.

Na hipótese de Bel' já aprovado o requeri
mento de urgência, mesmo que o Benado 141
nha. de11beradp neste momento, o arlhpn el1
to de apreclaçAo do projeto, voltará a Ple
nário, llO8 témlos do O t,", do art. 15& do
Regimento Interno."

O SENADOR MOtrRA ANDRADE FALA.
EM NOVA QUESTAO DE ORDEM:

"Sr. Presidente, com a devida vênia de V.
E:z', tomo a lJberdade de tecer breves con.a1
deraçõcs.

(21) D.e.N. (seclo ll) de 14-4-56. pás. 7G
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Entendo que o requerimento de urgência
pretere qualquer outro. Não seria possivel co
locássemos com prioridade, sObre um reque
rimento de urgência. o seu antagônico de
adíamell to.

O Sr. Nelson. Firmo - Muito bem!

O SR, MOURA ANDRADE - se o reque
rimento de urgência visa, exatamente, a 1m
pedir qualquer protelação e a fazer com que
o mais cêdo, desde logo seja discutida a ma
téria, como concebe, como ra.zoável e proce
dente. que unta vez concedldo o adiamen
to. 1&se a matérIa revertida à Ordem do
Dia, através da votação de urgência? Pare
ce-me que a apreciação de requerImentos
dessa natureza é preliminar à d1scussão des
sa matéria."

o SENADOR GASPAR VELOSO
LEVANTA A SEGUINTE QUEBTAO DE

ORDEM.:

'·Sr. Presidente, merece-me, consideração
tôda especial o nobre Senador Moura An
drade. Os argumentos de S. Ex;'I< podem ser
lógicos e impressionar. porém, acima da sua
argumentação, do respeito e acatamento que
s. Ex'l< nos merece pela sua cultura, inteligên
cia e brtlhantlsmo, deve estar, tenho certeza.
o Regimento Interno do Senado Federal. Dis
põe o art, 155, Capitulo lI, da Lei Interna:

"Art 155 - A dl8cUSBio ou votaçll.o pOde
rá ser adiada, mediante requerimento,
para os seguintes 1ins:

aj audiência de uma ou mais com1ss6es;

bJ discUllSão ou votaçi.o em dia determi
nado ou por prazo fixo;

c) dUlgéncia consJ.dera.da imprescindível
00 esclarecimento da matéria.

§ 1,° - O requerlmento de adiamento
para Qualquer d06 fins das letras a e l>
será apresentado e votado como prell~

minar, 00 se anunctar a matéria e não
poder€\. ser renovado, no mesmo turno,
Quanto aos llns da letra b, ainda que por
autor diferente".

O caso da letra b é o do requerlmento por
mim formulado.

Quanto ao § 1,° do art. 155 do Regimento
é o mesmo t&u.tlvo: o requerimento de tl.dla
mente será. apresentado e votado como pre
liminar.

Declara o art, 156, que se refere à urgên
cia, no caso do requerlmento formulado pelo
llustre Senador Moura Andrade:

"A urgência dispensa. interstícios e for
maUdades regimentais, salvo parecer das

comissões, quorum de votação e têrmo
normal das sessões".

A urgência requerida, se não me falta. a
memórIa, é a do , 4.° assim redigido:

"se o plenã.rio entender que se trata de
assunto que ficaria prejudicado se não
f6sse resolvido imediatamente, a dis
cussão e votação da matéria serão no
f1na.l da Ordem do Dia da mesma sessão
em que a urgência foi concedlda.",

Sr. Presidente, uma dJsposíçoo se refere
ao requerimento formulado pelo or&dor 
§ 1.° do art. 155 - sC'gUndo a qual, o re
querimento de adIamento será votado, como
preliminar, antes, portanto, da discussão da
matéria.; outra - o § 4.° do art. 156 - de
termina que li! matéria será discutida e vo
tada no final da ordem do dia da mesma
sessão em que a urgência foI concedJda.

Não há como, portanto, por mais brilha.n
te que seja a argumentação do lIustre sena
dor Moura Andrade, maneira. de se aten
der ao Pedido de S. Ex"', que fere, frontal
mente, o Regimento Interno.

Entre esíar com a. Ex~ - o que eu gos
taria., desde que estivesse com o Regimento
- e estar com a Lei Interna., fico com esta
última.

Era o esclarecimento que desejava prestar
à Casa antes ele V. Ex"', Benhor Presidente,
decidir a questão de ordem tão maravilho
samente formulada pelo nobre Senador
Moura Andrade."

o SENADOR ATnLlO VIVACQUA, PELA.
ORDEM, ASSIM SE EXPRESSA:

"Sr. Presidente, sob o ponto de vista regl.
mental. trago mtnha adesão à sustentação
feita pelo nobre Senador pelo Paraná.

Evidentemente, em face da letr~ do Regi
menro, trata-se de wn requerimento de ma
téria preliminar.

Dentro das praxes desta Casa. não co
nheça, na verdade, recusa de adiamento. Res
peito o ponto de VIsta. dos ilustres autores
dos requerimentos de urgência, que eu tam
bém podel1a acolher, em outras circunstân
cias.

Desejo. porém. pedir a atenção da Ca&t\
para. o fato de estornar dtante de matéria.
que envolve decisão sõbre direitos em jOgo,
compreendendo prerrogativa de mandatos.

O retardamento pedJdo sigDifica collcessão
de prazo, .a f1m de que a defesa daqueles
atingIdos pela Resolução em causa se possa
fazer com maiores esclarecJmentos.
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Só por esta. consldera.ção, 81'. Presidente,
eu concederia a prlmazla ao requer1mento que
acaba de ser lido e me colocarla BClma até
do texto regimentaI, não f&se êle t10 claro
como o é, neste caso."

DECIBAO DO SR. PRESIDENTE:

"Decldindo a questão de ordem levantada
pelo nobre senador Moura Andrade, escla
reço que o requerlInento de urgência, a que
S. Ex\' se retere, basela-se no art. 156, § 4.°.
Detenn1na. essa. d1Bpo8ição, clara e expres
samente, que a disCU$llQ e vot.açJ.o do Ire
quer1mento e, conseqtlentemente, da maté
ria nêle prevJsta, serão no final da ordem
do Dia.

Há também o requerimento de adiamento
da dJscU8SAo da matérts., cuJa apreeta.ção cla
ramente deIa trata o Regimento.

Se o nobre senador Moura Andrade hou
vesse feito seu requeI1mento baseado DO § 2.Q

do art. 1M, entlo, sim, interromper-se-Ia
qualquer trâmite legislativo, para, Imedia.ta~

mente, tomar-se conhec1mento do requeri
mento. Acontece, no entanto, que, como aca
bei de intormar, o § 4.° dêsse artigo assegura
ao requerente, seja. o projeto de lei tmed1ata~
mente apreciado.

VerU'lca, portanto, S. Ex" que, no caso o
adiamento será de alguns minutos e nAo
prejud1carA. 08 propósItos do nobre Senador
de ver votado, nesta 1leSBAo, o Projeto de Re
solução n.o 6, de 1966.

Assim, salvo melhor JuJz.o do Plenãr10 
que sempre acato com muito prazer - a
Mesa. resolve seja votado o requerimento de
a.dlamento, sem prejuJz.o de, na hori> opor
tuna, votar-se o requéI1mento de urgéncla
do nobre Senador Moura Andrade."

Para. encaminba.r a. votaçio, uaa.m da pa·
lavra os senadores Moura Andrade, Gaspar
Vel0s0, F1llnto MUller, PaUlo Fernandes e
Daniel Krleger.

O SR. MOURA ANDRADE - "Sr. Prea1
dente, não po88O me conronnar com o pro
nunciamento do nobl'$ Bena.dor GUpar Ve
1080. Motivos da mais alta relevAnc1a impe
dem-me de com êle concorQ,ar, e o maJs
acentuado é a ocorrência verif1cada hoje, em
conseqüência da. comunicação feita ao Se
nado, onrem, pelo nobre Senador L1no de
Mattos.

Há várlos <Ua.s tem aldo protelada a. 1nc1u~

llão, na ordem do dia., do Projeto de Reso
lução n.O 8, em virtude dos reiterados apélos
dos :Interessados em favor d&te retarda
mento. Os comprom1sao5 tomadoo extraple
nárl.o devem valer, para nós, como entendi
mentos entre cavalheiros. O que f toou as-

sentado. de votar-se hoje, sexta-fe1ra, o Pro
jeto de Resolução, nós desejamos cumprir, in
tegralmente.

sr. Presldente, o nobre senador Llno de
Mattos era PrefeIto de São Pa.Ulo. Renundou
ti. PrefeItura e velo assumir a SUB. cadeira no
Senado, por conseqüência da. IncIUBAo, na or~

dem do dia de hoje, do retendo projeto. Pala
bem, uma vez verlrtcad& a renúncia do nobre
representante paUllsta, no lnstante em que
se vai dJsCutir a propósIto doa mandatos doe
nobres Benadorea-Governadores, o senado
ad1a., proteJa o debate.• claro que DAo fi
camos bem numa. resolução desta. ordem.

O Sr. N6l8On Firmo - Protela. abeurda·
mente.

O SR. MOURA ANDRADE - Protela Bem
just1t1caçlo. Nlo há. motivo, dentro do se·
nado, 1Dsplrado nos pr1nclpioa da Constitui.
çAo, para determInA-la.

Indagava eu, M pouco, do nobre Benado1'
G88par Veloeo, qua1s 08 motivos que o leva·
raro a sol1c1tar adiamento. E o fiWltre colega
respondeu-me que nAo podia ser o 8IlJW1to
votado, porque o Senador MolBés Luplon n10
tinha ainda ooncIuJdo entendJmento& poU
tlcos, que considerava lnd.IBpenaá.velll, sDbre
o assunto.

Entlo, o Senado Irá. decld1r, nlo pel06 mo
tlV08 da Constituição, superior a tudo, mas
peloa do 1nterê63e polftico looa.l, reg1onal, de
um Governador, que a1nda. deseja completar
composlç6ea pol1tJcas, com as QuaiIJ compense
a dec1sAo que se vai tomar.

a Sr. Freit4s Callalctmtl - Nutro a eepe~

ranÇA de que o nobre representante do Pa
raná, Sr. Gaspar Velasc, transmitJrá aQ SC
na.dl>, tão logo V. ~ deixe a. tribuna, as
necessárias expUcaç6es a. respeito da. ll'l'8ve
revelaçAo que Vossa. Excelência acaba de
fazer. Il: evidente que o senado nAo podertá.
!lcar ao sabor de 1nnuénc1a.a estranhaa, ao
tomar dellberaçA.o que tanto lntere6S& ao
seu próprio fUncionamento e à preservaçl.o
de sua Busterlda.de e tradição, colocados tio
alto na. vida republfca.na do Pata.

O SR. MOURA ANDRADE - Agradeço o
aparte do nobre Senador Fre1taa Cava.lca.ntJ..

Acredito que não preciso J)r08SeIUJr nesta
tr1buna, poJs tenho certeza de que o Sena
do está, a. cada mJnuto, a cada segundo, com
preendendo, mata que nunca, a necessldttde
de decidir Imediatamente s6bre o caso de
Arapoti e MJss6es, que nAo pode ser poster
gado, através de adiamentos.

A Conat1t~ prec1aa .ser ressalvada; de
vemos clecld1r de acôrdo com sua letra. e seu
espirIto, a fim. de merecer, sempre, o COD.-
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celto, a consideração e o respeito da opinião
do povo brasUeJro."

O SR. GASPAR VELOSO - "senhor Pre~

sldente, 8011cltei a palavra para. duas col8&8:
uma., o encaminhamento da votação, e, outra,
uma. exp11c&ção pessoal.

Quanto mais se vive, mais se conhece 00
homens. Continua., porem, se enganando
sempre. o que é uma. pena. De cada vez que
se engana e sente na humanidade uma trls~

tem, o homem não deve abater-se. Essas
circunstâncias demonstram que êle deve lutar,
mais e mais, para. firmar sempre aquilo que
julga ser digno, nobre, de sua destinação na
terra - melhorar sempre.

Não me lembro de haver dito ao nobre se~

nador Moum Andrade que o govérno do meu
Estado necessitava de trêtl ou quatro dias
para mantfestar-se.

O Sr. Moura. AndTa.àe - V. Elt"" pediu cinco
dias.

O SR. GASPAR VELOSO - O nobre co
lega irá ouvir o que ainda tenho a dizer.
Repito: não me lembro de haver feito tal
referência a V. Ex~.

O Sr. Moura Andrade - Não faz. meia
hora.

O SR. GASPAR VELOSO - Não me lem
bro, e minha. memória. é multo boa.

Se o di.'Jsesse - o que não ocorreu - não
deveria V. ~ tnmsmltl-Io, por ser desele
gante e não ootar de a.côrdo com a. tradi
ção do Senado. Não é de homem púbUco vir
ao senado e utll1ze.r~se de expressões usa
das em conversas partlcUlares, para delas
tirar partido.

O Sr. Nelson Firmo - Em assunto de
tanta importância?

O Sr. Moura Andrade - V. Ex'" ceIlllU1'e
me neste segundo ponto, mas não negue a
assert;ão que me fêz. Pelo segundo, eu ad
mitiria a censura provinda do intImo de
V. Ex'"

O SR. GASPAR VELOSO - Não censu
ro. Apenas continuo enganado.

O Sr. Moura Andrade - Devo, porém, de
clarar a V. Ex'" que 6. gente se engana...

O SR. GASPAR VELOSO - E se engana
muito.

O Sr. Moura Andrade - '" principal
mente quando procura enganar e ludibriar 08
outl'os. E o interêsse nac1on&1 está acima de
questõe3 pessoa.is, de qualquer membro dest&
Casa, ainda que licenciado e no e:z:erclcl0 de
poder estadual.

o SR, GASPAR VELOSO - Chega.rel já
&OS interêsses naclonaJa.

O SR. PRESIDENTE (FlZ2eMo soar 03
timpanos) - Lembro lWS senhores Senadores
que, em encam1nhamento de votação, não são
permitidos apartes.

O SR. GASPAR VELOBO - Sr. Pre$1
dente, continuarei na expllcaçAo peasoal que
vinba dando.

JUlgando tratar com Ilustre senador da
Repúbli.ca. incapaz de usar qualquer expres
são minha. em conversa part1cular no Ple
náJ10 desta Casa, afirmei a 8. ~ que o
Governador do Estado do Paraná tratava, no
momero, de fazer um a.córoo poUtico que
estava bem encam1nhado. Nem por um ins
tante, porém, neguei ou a!irmei que o adia
mento da ltlscussão do presente projeto po
deria orlgJnar B uItJmação daquele acôrdo

Tanto isto é verdade, Que o fato e SU&8
conseqUênclaa - e está Deus presente para.
reafirmar &8 verdades que a. gente diz -,
corroboram em meu favor. O llustre Gover
nador do meu Estado se encontra na Capital
da Repúbllca, daqui não pretendendo afas
tar-se hoje. Não poderia 8. Ex', portanto,
em 24 ou 48 horas, Ultimar o acórdo poUtlco
em andamento no meu Estado.

Vai isto, S1'. Presidente, à guiza de desa
bafo. Não desejava para tanto usar a. tri
buna. mas, por fôrça do meu tempera
mento, tive de abusar da bondade dos meus
Ilustres colegas, obrigando-os li me ouvirem.
Não foi, entreta.nto, êsse o assunto que me
trou:z:e à tribuna, mas. sim, o encam1·
nhll.mento da. votação.

Perguntou-me o nobre Senador Moura An
drade, ao encanúnhar a votação, o motivo
por que requerera. eu o adiamento.

l!:ste. Sr. Presidente, não precl.sa ser dito.
pois o Regimento Interno da Casa dêle não
cogita.. DiZ Q

"Ârt. 155 - _.

b) d1scWBáo oU votação em dia determi
nado ou prazo fixo";

Não cog:Ita, não fns.l.nua e não exige o lDo~

tivo.

Firmado nesse artigo, não dei os moti
vos pelos qua18 solIcitava. o ad1amento, e
não precisava faZê-lo.

Devo, entretanto, declarar ao senado que,
antes de formular o requerimento, consultei
dtvel'805 Senadores; o lider da minha. ba.nca
da e vários membros de outros partidos
os quais a!1rmaram ser Mbito constante e
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tradição do Senado adlar uma dtscussA.o
sempre Que um senador o solicitasse. Fiado
nessa tradiçoo da Casa, e no caV&1helrlsmo
dos Senhores Senadores, formulei o requeri
mento.

O assunto nlo é de ta.l monta. e gravidade,
que não possa esperar trêB ou quatro dIas.
Poderá ser apreciado na sessão de quarta~

feira, e, não há de ser nesses três ou quatro
dias, que pereça a NaçA.o, sofram 08 homens
ou haja uma hecatombe no mundo. Não,
nlo e nlor

Poderá ocorrer, isto sim, a negativa do
requerimento, ferindo as tradições da Casa e
em desacOrdo com tudo aquilo que tem sido
decidido até agora. Nlo vem ferir a pessoa
do requerente oU o petltórlo do Estado do
Paraná por mIm representado; ficará, Isto
slm, em desabono daqueies que, apaixonados
e vingativos, querem resolver já e já a
questão dos Governadores dos Estados do
Paraná e Rio Grande do Norte.

A&'radeço, Sr. Presidente, o tempo que
tomeI de V. Ex." e da Casa. Peço ,descUlpas
aos Uustres Senadores.

Se faleI num tom de dIscurso Inflamado,
nA.o o foi - podem crer Voasas Excelências
- como o senhor do engenho a que se refe
riu o Senador Novaes Filho, mas sim como
um proletário que âs portas do Tribunal vem
pedir jUlldça só e só jUlltlça.

O Sr. Moura AndrlUU' - NAo à cuata da
COIlllt1tulção e de acôrdos polftlcos ao seu
Estado.

O 8R. GASPAR VELOSO - Era. O que eu
tinha a dizer, Sr. Presldente:-

O SR. FILINTO Mtl'LLER: "Senhor Presl·
dente, o nobre orador Que acaba de deixar
a tribuna, Senador pelo Paraná, referiu-se à
consulta feita ao lider de seu partido. Atra~

vás das palavras aqui pronunciadas ta.m
bém pelo nobre Senador Moura Andrade,
verfficamos que houve interferência Junto à
Mesa para o adIamento da dlscUllllAo dO'
projeto em tela. Sou parte nesse adiamento
e quero trazer ao plenário os esclaroolmen~

tos que me considero no dever de pr;estar.

Logo que :fu1 dado conhecimento à Casa
do Parecer da CornJssao de ConstituIção e
JUllUça a respeito do Projeto de Re801uçlo
que cassa as licenças de senadores, fui pro~

curado pelo ilustre Senador Attlllo Vlvacqua..
Pediu 8. Ex." minha Interferência junto à.
Mesa para Que não entrasse, imediatamen
te, em d1scuss!o e votação o parecer. Cha
mado ao Espírlto Santo, viajaria no dia se
guinte e estarIa prêso a Interêsses do seu
Estado por dola ou trêB dias fora de8ta Ca-

pltal e Queria estar presente ao debate do
assunto para nêIe interferIr e dar o seu vo
to às reaQ1uç6es.

Entendi justas as ponderações do emlnen~

te representante capixaba. Dai a. mInh& prl
me!r& lnterCeréncla. 11JD.to fi. Meaa, como U
der, para pedir que O Projeto nA.o f&se pOeto
em debale e votação no dia seguinte ao da
leitura do parecer.

O Sr. Atílto VivtICqua - Quero conf1rmar
as palaVl'a8 de V. Ex." e também dJzer que,
consUltado pelo nobre senador Qupar Ve
1080, declarei a S. Ex." que eat&V& de inteiro
acÔrdo com o adiamento.

O SR. PRESIDENTE (fauruJ,o roar 08
tfmponos) - Lembro li08 Brs. Benadorea que
nA.o do permitidos apartes no encamInha
mento d. votação.

O SR. FILINTO MULLER - Sr. PrefI1
dente, o aparte do nobre Senador AttWo Vl
vacqua - penntte-me V. Ex." - era nece8
8ár1o, porque estou Wl&I1do seu nome,!&Iendo
referêncIa.s a entendimento que 8. Ex." teve
junto a Dúm. Eu ped1rIa, mesmo, a B. Ex."
que con!1rma.sse minhas palavraa, pois, nes
te momento, não desejo que patre a menor
dúvtda sflbre a maneira de prooeder do l!der
da maioria desta Casa.

Sr. Pre&dente, fui procurado poster1or
mente pelo Senador Gaspar Veloso, do Para
ná, que me declarou ter necessidade de es
tudar a fundo, do ponto de vUita constitu
cional, a matéria. Intormou-me B. Ex." que
seus llvroa de Dire1to não estavam aqui, mas
no Param\.; procurara 11& Blbl10teca algUns
livros m8ll nio encontrara os su'bs1d108 de
Que necessitava. Pedlu~me, entAo, que con
segu1ese a dilatação do prazo p&ra a en
trada do projeto em Ordem do DIa.

P'ale1 ao Senador Moura Andrade e S. Ex."
concordou, mas me pediu que o Projeto' en
trasse em debate hoje, sexta-feira, de vez
que S. Ex.- tem que viajar amanhA para
Mato GrQllSO e só em meadOll da outra se
mana estará de volta ao 8enado.

Nesse ínterim, o Sr. Gaspar Veloao foi cha
mado 11. CUrttlba por motivo de doença em
pessoa da sua famllla. Ao regressar, decla
rou-me que ainda. nl10 havia. completado
seu estudo SÓbre o assunto; e me consultou
como devUl. proceder em rels.çlo a um l]OIlBB1
vel adiamento do debate do Projeto. Respon
di-lhe que h&vla tomado compromlsso com
o Senador Moura Andrade no sentido de
o Projeto entrar em d1scussio hoje. B. Ex."
então, Indagou se lhe serla posaivel usar o
remédio prevUito no art. 1Qli do Regimento
Interno, que perm1ttt o adiamento Com
prll.ZO marcado. Perguntou-me, ainda, S. Ex."
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se havia necessIdade de apresentar as raz5e.s
dêsse adfa.m.ento. Respondi-lhe que não.
S. Ex." poderia. requerer ês&e adfamento e
que o 8ena.do, por I1berallsmo, jamais havia
negado aprovação a. requerimento de pror
rogação. com prazo marcado, para discussão
e vota.ç~ de qualquer projeto.

Fot, Sr. PreBIdente, o que se plJ.55ou.
Quanto a mim, aproveito o ensejo de estar
na tribuna, para declarar, em nome do meu
PartIdo e em nome do Govêmo, que o Pro
jeto de Resolução em causa, não constitui
matéria de 1nterêS$ polltlco. Os membros
do Pa.rt1do Social Democrático e os da Maio
ria podem e devem votar de acÓrdo com suas
convtcç6ee. jurídicas, depois dos estudos
que venham a fazer da. matéria, a fim de
que seus votos representem, de fato, votos
de consclêncla.

NAo há. pressão politica; é questão aberta
par& o meu Partido. Por l5to, sinto-me à
vontade para esta dec~ão.

O Sr. Daniel Kmger - A atitude de V.
Jj:x:." muito recomenda a liderança de V. Ex."

O SR. FlLINTO Mtn.LER - Agradeço o
ap&rte do meu nobre colega, senador Da
mel Krleger.

Desejo afirmar que meus pontos de vLsta
coIncidem com os do Senhor Presidente da
República. E porque a matéria está colocada
neste pé; e porque não é questão polltica,
não é questão fechada; e porque em tôrno
dela. têm plena liberdade de agir, de acôrdo
com suas convicções, todos os Senadores que
ocupam poltronas nesta Casa, eu me sinto à
vontade - repito - para afirmar e reafir
mar aqUilo que declarei ao Senaàor Gaspar
Veloso antes de haver S. Ex." apresentado
seu requerlmento. Não conheço fato de ha
ver o senado negado adiamento de discussão
de um projeto, pedido por um de seus mem
bros, quando alega., como alegou o Senador
Gaspar VelO5O a mim, pa.rt1cUlannente, que
necessita melhor estudar a matéria., a tlm
de defender o ponto de vista. do Governador
do seu Estado.

sr. Presidente, assumi o compromtsso pe
rante o Senador Moura Andrade de ped1r à
Mesa incluísse o projeto na pauta. dos tra
balhos da sessão de hoje. :t.sse compromisso
está cumprido. Eu não podia impedir o se
nador Gaspar Veloso de requerer o adtamen:
to, com da.ta fixada. li: dtre!tQ seu; e ereio.
Sr. Presidente, - neste ponto divirjo do pen
samento brilhantemente exposto pelo nobre
Senador Moura. Andrade - que não há im
perativo constitucional, regimental ou legal
de qualquer natureza que Impeça o adia
mento.

Creio, também, que o tato de o projeto ter
sua votação retardada por tres ou quatro
dias não fará pericllt&r a ordem pública.;
não ofenderá à dignidade do senado, não
diminUirá essa dtgnJdade que todos respei
tamos e queremos vê-la respeitada.

Ao tenn1nar estas palavras de encami
nhamento de votação, reafirmo em nome do
Sr. Presidente da. República e aos membros
do Partido 80ctal Democrático e das agre
miações poIfticas que apolam a maioria, que
Suas Exce1ênc1as têm plena liberdade de
votar, porque, já dl.sse, nlio se trata de que.s
tão política, mas de questão de convicções ju
rfdicas e de respeito à Constituição.

De minha. parte, não renegarei o preceito
liberal de aprovar o a.dla.mento solicitado pe
lo nobre Senador pelo Estado do Paraná."

O SR. MOURA ANDRADE - (Para ex
plicação pessoal) - "senhor PresIdente, ouvi,
com a máxlm& atenção, o discurso do nobre
líder da maioria. S. Ex." foi rigorosamente
fIel no relato doa fatos.

O Sr. Filinto Müller - Muito obrigado a
V. Ex.&

O SR. MOURA ANDRADE - DivIrjo, é
claro, das conclusões a que chegou, no sentí~

do de que a tradição desta Casa aconselha
adiamento de tal natureza.

Realmente, o nobre Senador Filinto Müller
comprometeu-se comIgo, e está visto que
cumprIu plenamente a palavra, de fazer
incluir, na Ordem do Dia da sessão de hoje,
a proposIção ora em debate.

Se o nobre Senador Gaspar Vcioso nAo de
clarou, no seu requerimento, os motivos do
adIamento, legitima lhe é a faculdade. Que a
Casa conheee plenamente, neste Instante, os
motivos dêsse adiamento, não tenho a roe
nor dúvida. Tenho a consciência de que ela
os conhece. Se conceder êsse adiamento, sabe
para que fim será, e também da sua inutili
dade.

Até mesmo para a composição dos acOrdos
do Senhor Governador do Estado do Paraná.,
éste adiamento é apenas protela.t6rlo, pois a.
emenda substitutiva da Comissão de Consti
tuição e Justiça atribui prazo de trinta dias
para a opção do Sr. Moysés Luplon.

Se S. Ex'" já dispõe dêste prazo, não subsis
tem, então, os temores do nobre Senador
Gaspar Veloso. O caso pode ser resolvIdo, vo
tando-se imediatamente a matéria, uma vez
que não prejudica, de modo algum, nem mes
mo os lnterêsses do próprio Governador do
Estado do Paraná.

Em trinta. dias poderá S. Ex. concertar sua
posição politica; entim, desenvolver as ativi-
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dade.s que deseje, a não ser que a oomposl
çl.o política dependa da coexistêncla dos dois
mandato.s; a não ser que o nobre Governador
do Paraná pretenda jogar com a posslbJU
dade de doi.<; mandatos simultâneos, de modo
a negociar ora com o govêmo, ora com a se
natórla.

Não exJstlndo o desejo de abarcar o mundo
com as pernas, nem depo!S de ter acumUla·
do mandatoo, querer acumUlar acOrdos, então,
terá 6. Ex" dentro do prazo concedIdo, plena
po.ss1bllldade de reallzar os entendimentos
polltlC06 tio necessárIos a S. Ex" no seu Es
tado.

Estas, Sr. Pres1dente, as considerações que
queria fazer, apelando ao Senado para que
negue o adiamento de natureza protelat6r1a.
M mesmo tempo, confirmo com prazer as
honrtLdas pe.1avns dêste homem que sabe
respeitar a verdade, dêste homem que sabe
repetir fato por fato, sem falhar um instan
te sequer à dlgnIdade da palavra - o nobre
Llder da Maioria, senador FIlJnto Müller, a
quem rendo minhas homenagens, pelo seu
caráter.•.

O Sr. FUtnto Milller - Obrigado a V, Ex,"

O SR. MOURA ANDRADE - ..• pela
devoção que põe na reproduçAo exata. e
única da verdade absoluta, porque só eBta
sUbs1$te, só ~ta vale. Assim c&m.1nham os
homens que nl.o querem ser enganados."

O SR. PAULO FERNANDES - "Benhor
Presidente, Senhores Senadores, o Uustre
lider da minha o&DCada já situou, com des·
taque, a poalção de seus Uderados. Nada me
caberia acrescentar ao que afirmou S. ~
Devo, entretanto, ocupar a tribuna, ràplda
mente, para Que o debate não se atenha ape·
nas a um setor dando a tmpre.ssio, mesmo,
de que eatam08 aquJ - como se tomou ne·
cellSárta até que S. Ex" explicasse - paro.
defender um ponto de vista polftlco-partl<1á
rio, ligado aos. interêas~ do P.S.D. Estamos
a<J:uJ - é mister se BCentue - julgando das
licenças de do1s Benadores pertencentes ale.
gendas dJversas wn do meu partIdo e outro
da Urnêo DemocrátJca. Nacional.

Não há, no debate, qualquer elv& de par.
t1darlsrno, qualquer lnterêsse sUb&lterno. Há
necewdade, entretanto, de firmados na tra.
dlçl.o de liberalidades desta Casa., e, ma1s
ainda, no respeito e consideração dos mels
pares, de que se conceda o aCUamento re
querido pelo senador Gaspar Velaso, pare.
que os Senadores, afsstados com autorJzaçAo
da Casa., tenham tempo de refletir 8Ôbre as
razões que levaram a COmlssAo de Consti·
tuição e Jlliitlça 11. reformar seu ponto de '
vista e negar a licença então conced1da. li:

necessário que se conceda kte pl'1l.ZO, mesmo
porque o adiamento será. felto dentro de 11
mites reduztdoB. que nada afetarão li estru~

tura constItUcional do PaúI. Hé. necessidade
de, ao nos lembannos da conslderaçlo e do
respeito que n08 merecem êsses ps.rea, Ih.,.
concedermO$ um prazo pera que arrolem u
suas razões de defesa, jé. que as licenças que
entAo sendo cassado pela deliberaçAo da Co
missão de ~t1tU1çAoe Justiça, afetam pro·
fundamente - e nAo poderia ser de Outza
fonna - os tnterêasea pol1t1coB d06 E&tad06
que, no mQDlento, S. Ex."& governam.

Etlotas as palaVl'a:l llgeru, Sr. Prea1dente.
Srs. senadores, que eu desejava pronuncJar."

O BR. DANIEL KRIEOER - "sr. ~
dente, invocou·se a tracUçlo em favor do re
querimento do ilustre representante do Es
tado do Paraná, senador Gaspar VelOllO.

Há~a.ae8~sdetrad1~:a~ao
viva e e. tradição morta. A primeira trnpUl~

siona., a segunda, panillsll. A primeira CClDB·
trol, a .segunda destrói.

A tradição que se invoca hoje para~
wna decJsAo de .suma Importa.ncla do l3en&
do da. República, é d~uel&li que nAo cona·
troem, mas destroem.

Tenho, pelo Uustre representante do Ell·
tado do paraná, a. mais viva, li ma1s cordJal
das simpatias.

O Sr. Gcupar Veloao - Obn,ado a V.~

O SR. DANIEL KRIEGER - Creio, mea·
mo, que S. Ezfo está no peno.so cumprimento
do dever a que nenhum de llÓ8 fUgIrIa, por
que é do feitio dos homenli dlgn05 nunca.
desertar 806 amlgo.s nas horas em que êlea
necessitam.

Não é possível, porém, Que B. Ex" J)eÇr.
um adie.m.enÚl por cinco cU&/i, sem dar &8
!'aMes, apenas por que o Reglmento o per
mite.

Trata·.se de assunto de real Iml)Ol1Anc1&,
de extrema gravidade. A própria Nação está
inquieta em tOrno de nossa dectsAo.

O Sr. Georgmo Avelino - Muito bem.

O SR. DANIEL KRIEGER - D~en

te a imprensa focaUza 11 matéria, e no Se
nado da República conversa-se a tõda hor&
sObre o assunto. Os Senadores n10 podem
realizar outras atividades, porque nio que.
rem estar ausentea na hora decJslva do cum
primento do dever.

Br. Presidente, senhores senadores., o caao
está. assaz esclarec1do, eXll.UBtlvamente deba~

tido e tão debatido está Que o UWltn! Bena..
nador Uno de Mattos, cujo nome declino com
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a devida vênia e admiração, já. nos dá. o pra
.zer de sua presenÇiil. no Senado da. República.

A Comissão de Constituição e JustIça loi
cautelosa e previdente, Estabeleceu o prazo
de 30 dias paJ:'a que os Governadores e os
Prefeito, pudessem optaI" por um ou_outro
cargo. Não os co1heu de surprésa, nao co~

meteu nenhum ato de fal&ldsàe ou de des~

lealdade; fêz retroagir a situação anterior,
dando-lhes a liberdade de optarem por um
ou por outro mandato,

Nossa situação é !Ao Umplda e translúcida
que entre OS Senadores que ocuparam duplo
mandato, temoa o nobre Senador Dinarte
Mam, da União Democrática Nacional, tão
caro aos nossos coral,'iÕes, companheiro de
tOdas as horas, de todos os momentos.

O Sr. Jura.etl MfJ{1alh4~ - Um dos tnaIo
re& valõtes do nosoo partido, uma tradil,'lâo
das mais autênticas.

O SR. DANIEL KIUEGER - Um dos
matores valõres do nosso Partido, como afir
ma o nobre Senador Juracy Magalhães, te
moa a certeza de que SUa Excelência há. de
compreender o nosso gesto, porque outra
coisa não queremos senão reafirmar a in
tanglbil1dade de principio constitucional.

Era o apêlo que desejava fazer ao senado.
Nenhum fato nõvo vai surgir em três dias;
nehuma situação nova vai aparecer. ~
mos, como dizia Vivianl: "acima os corações"
e juguemos hoje essa situQ.Çlão, que não é
politJca, mas de direito e de Direito Cons
titucional. "

O requertmento de adiamento é reJeitado.
Pôsto em votação o projeto e o substitutivo,
são enviadas à Mesa 8& seguintes emendas:

EMENDA N.o 2
Ao Projeto de Resolução D.O 6, de 1956

Art. 1.° - Suprimam-se as palavru.s:
"Llno de Mattos" e "Prefeito da Cidade

de SAo PaUlo e da".

Jwtlfteaçilo
Corno é notório, o Senador Lino de Mattos

já renunciou à Prefeitura de São Paulo.
Não cabe, po1s referir-se tio êle o projeto.
Bala das Sessões, 18 de abrtl de 1956. 

Gaspar Vello80 - MagalJl.tiel1- BaraU/.
Paulo Fernendell - Francisco Gellotti
Pedro Luào'Vlco - Mendonça Clark,

EMENDA N.o 3

Ao Projeto de Resolução n.O 6, de 1956

A.rt. 2.° - Onde se diz:
Trinta dias, diga-se:

"8eSlIenta dias".

J'U.'Jtiflcação

Não seria justo fixar-se prazo tão ex1guo
para ato de tal gravidade & quem tão graJlw

de::; responsabtlldades tem para. com aquêles
cujos votos o condu.zlram aos J)eBad08 Ôl1UB
da administração dos seus Estados.

Sala das Sessões, 13 de abril de 1956. 
Gaspar Vemo - Ma(/alhães Barata
Paulo Fernandes - Franct8co GfIllotti
Pedro Ludovfco - M~a C14rk,

O Sr. Presidente ln!orma que as emen
das estAo devidamente apoiadas, e poo em
dtscussAo o Projeto com as emendas.

QUESTAO DE ORDEM DO SENADOR
PAULO FERNANDES

"Sr. Presidente, quer me parecer que, ten
do sido apresentadas emendas, deveria ser
prêviamente ouvida a COmissão de Consti
tuição e Justiça. E5t& a questão de ordem
que suscito."

DECISAD DO SR. PRESIDENTE - "Es
clareço ao nobre Senador que, de acõrdo com
as disposições regimentais. apresentadas e
lidas as emendas em Plenário, entram Pl'o
jeto e emendas em diBcusBão. Encerrada
esta, a matéria retoma à Comissão de Jus~

Uça."

O SR. PAULO FERNANDES - Agradeço
a V. Ex.·, Sr. PresIdente. a explicação.

QUESTAO DE ORDEM no SENADOR
MOURA ANDRADE

"Sr. Presidente, oferecidas, Que foram,
emendas ao Projeto, deverão ser dLscutldas
juntam.~nte com êste, segundo acaba. V. Ex...
de decidir. Em seguida, deverlo ser enca
minhados ê. Com1ss!\o competente. para o
efeito de receberem parecer.

Acontece que V. Ex.- já informou à Casa.
da existênc1a de requerimento de urgêncla,
aJ.lás já Mo.

De aCÔrdo com o Reg1mento Interno, uma
vez apresentadas as emendas e encerrada a
discuas!o, entra imediatamente em votação
o requerimento de urgência - que restitui
à Ordem do Dla o projeto em questão. Neste
caso, aprovado o requerimento de urgência,
os pareeeres das Comissões deverão ser orala,
dados no momento.

Levanto, POis. Sr. Presidente, a segulnte
questão de ordem: há, sÓbre ao mesa, reque
rimento de urdncia a ser submetido à apre.
ciação do Plenário. Vai V. Ex," anunciá-lo
em seguida ao encerramento da discussio da.
matéria que foi emenda.da., para. o efeito de
retomar a debate ainda. nessa. sessão, uma
vez aprovada a. urgência?"
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DECISAO DO SR. PRESIDENTE

"Resolvendo a Questão de ordem formu
lada. pelo nobre Senador Moura Andrade,
Informo Que o requerimento de urgência, as
s1nado por 8. Ex.· e outros dIgnos Sena.do~

re.s, será votado obedecendo à ordem de
apresentaçio. de vez que já existe outro re
querimento de urgência. sObre assunto diver
BO.

Na hipótese de ser o requerimento de V.
EJ:.• aprovado, voltará o projeto imediata
mente à Ordem do Dia, a fim de receber
os pareceres verbals, em Plenário."

O aR. MOURA ANDRADE - "Agradeço
a V0898. EJ:celêncla, Sr. Presidente, a In·
formaçAo, que me satisfaz inteiramente.
FIcou bem claro Que o Senado, ainda hoje,
se pronunc1ará sObre a matéria em regime
de urgência."

O SR. PRESIDENTE, ESCLARECE:

"Permita-me o nobre Senador interrom
pê~lo; o Senado se pronunciará pr1m.eira~

mente sObre o requer1m.ento de urgência, e,
se aprovado êste, sóbre a matéria."

O SR. MOURA ANDRADE "'- "Claro, ar.
Presidente. Estou, apenas, sendo otlml.8ta ao
prever a aprovação do meu requerimento.

Neste caso, preparareI, desde já, um re·
quer1m.ento de prorrogação da hora da ge8

sA.o, admitindo a hipótese de o debate do
requerimento de urgência. anterior ao meu
ocupar o restante do tempo regimental."

O Sr. Premdente anuncia. a. votação do
requerimento no 171, de 1956, que provê ur
gência, pelo &ri. 156, § 4.°, do Regimento,
para o Projeto de Resoluçlo n ll 6. de 1956,
que revoga as licenças concedidas aos 8e~

Dadores Dlnarte M:ar1z e Moysés Lupton.
para exercerem os cargos de governador,
cumUlativamente .

Para encam:1nh&r a votaçlo usa da pala
vra o Senador Gaspar Veloso:

"Senhor Presidente, decIdiu o plenárl.o des~

ta Casa contrariar a tradlçAo, negando pro
v1mento ao requerimento por mim formUla
do a V. Ex.· e ao Senado, para o a.d1amen
to da dl.8cusaAo e votaçAo do Projeto que
cassa. as l1cenças concedidas aos Senadores
Moysés Lup1on, Dtnarte Mariz e LIDo de
Mattos. Asalm. aglu, por entender que o
adJamento encerrava apenas motivos prote~

latórJos, fi, rim de facilltar acôrdos polltlcos
no meu Estado, segundo palavras do Sena
dor Aura Moura Andrade.

Posso, também. 8r. Presidente, declarar 
já. que se ouve tanto dizer nunca. se sabe
qUal .:seja a verdade - Que tenho ouvido dl~

zer Que raz6ee pol1t1cas estio movendo al
guns dos autores do a.preuamento da dia
cuasAo e votaçAo do Projeto. Estas raz&lIl
eatartam profundamente l1pdu 80 Estado
do Rl.o Grande dO Norte, onde se pretende
- e o futuro I10lI dirá. se é verdade - tnuler
par'& o a.nado, em 'V1rtu4e de comb1na.ç6es
havidas 1liá. tempoa, o nutre el[-Prea1dente
da. Repúbllca, 8r. João Café F'llho.

ar. Presidente, nAo deeejo, da tribuna. dea:
ta Case., ser veiculo de boatos e meX&l'io<le;
entretanto, Quando se afirma que do meu
lado, do lado do Govérno do meu Batado,
do lado d()& que votem a.coml)&11han4o o ~
querido, h& raWea poIJUC&9, eu também quero
dizer que, se boatos valem, se menncoa f.
zem prova, fie diz-que-diz a!nda impreM1ona,
do outro IMo também se cUz, e m&i.8 forte
mente, que razões poUtlcas movem a1lrUml
autores do apreasamento da dl!cuaaAo e vota
ção do prllllente Projeto.

N1sao, tiodav1a, D10 me eacudo, nem me
escudarel. Sou velho advogado milltante,
acostumado a respe1tar o julpdor OU 03 jul·
gadores neste grande COlegiado. Para lu80
nio tenho de apreeentar razOes nem de Dl·
dem poUt1ea, nem de ordem. sentimental.
pois que ftstas não contam, nem valem. O
que vale o que manda. o que deetde e o que
é pree1so respeitemos para que também pos
samos ser acatados e respe1tadoa, é a lei. O
que vale, ó QUe manda e o que declde é o
Regimento, E llste, no seu art. 156. I t 9, é
clarlsslmo. Nfle se eacUdaram 08 nustrea
requerentea da urgência que ora se d19cute.

Diz o art. 166, no seu I 49 :

"se o plenárto entender Que se trata de
assuntó Que flcar1a preJudlcado lIe n10
f&lge fe8Olvido imediatamente, a dia
CUIlI10 e votaçAo da maUrla serAo no
final d.. ordem do dia da mea:ma. seaaAo
em QUê a urgénc1a foi concedida".

Sr. Preaidmte, colooadoa de lado aa raz6ell
pol1tlcas, 0& 6d1oa pesaoa.Is, lU! paixõe8 que.
por momento. podem influir no lnimo doe
homens m$.la llerenoa, desejava saber onde
encontrarAo o requerente e a Casa argumen
tes Que ee~jam de acOrdo com aqUêle diapo
altivo que diz que o &IlSunto ficar1a prejudl
cado se a dl.8cuado e votaçâ.o da matéria.
nA.o f06aem imed1a.tammte n!8l>l"91du.

O artlgo do Regimento é sábio, conciso,
preciso; refere~ae &OS caaoa de protelaçAo,
que possam deevtrtua.r uma decl.8Ao ou tor
ná-Ia sem efeito. Não se pode apllcar ao
caso presente, pois três ou quatro dias nâ.o
acarreta.rlall:1. Qualquer prejufzo na deeisA.o
do caso.
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Pergunto aos Ilustres requerentes, ao Se·
-nado da República, se, sem paixões, sem
ódios, sem vinditas, sem interêsses políticos,
podem êles enquadr1l.r o caso da cassação
de licença dos Senadores pelo Paraná e pelo
Rio Grande do Norte no art. 156, § 4.", do
Regimento?

se assim decidirem êles, mais me forta.le·
cerel, porque melhor conhecerei os homens
e, mam uma vez, lutarei, como Rui, pedindo
Justiça, só Justiça..

POsto em votaç!o o Requerbnento n." 171,
de 1956, é aprovado.

DECLARAÇAO DE VOTO DO
SENADOR FILINTO MüLLER

senhor Presidente, votei, há pouco, pelo
requerimento do nobre Senador Gaspar Ve
10so, no sentido do adiamento, com data fixa,
da discussão e votação do Projeto de Reso·
lução n." 6. Manftestel·me também, a favor
do requerimento de urgência.

Há coerência nas minhas atitudes: na pri
meira legislatura ordinária, num perlodo de
ano e pouco, em que, com muita honra., re
presentei Mato Grosso no senado da Repü·
blica, nunca deixei de atender aos apêlos de
colegas, no sentido de apoiar seus requeri·
mentos, sejam de adiamento com data fixa,
sejam de urgência.

Respeito as razOOa que levaram os nobres
senadores a firmar o requerimento de urgên
cia. Não cogito saber quais sejam. Dei-lhe
meu apoio e voto porque entendo ser dever
de delicadeza e liberalidade corresponder ao
apêlo dos nobres colegas.

O Sr. Presidente dá a palavra ao Senador
Argemlro de Flgueirêdo para emitir Parecer.
como Relator da Com1ssão de ConstitUição
e Justiça, sóbre as emendaa oferecidas ao
Projeto de Resolução n." 6.

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO
Sr. Presidente, nos têrmos do Regimento,
limitar-me-ei a emitlr parece:r exclusivamen
te sôbre as emendas apreaentadas ao Projeto
de Resolução n." 6.

Ao art. I." ofereceu-se a Emenda D." 2, que
manda suprimir as expressões "Lino de Mat·
tos" e "Prefeito da Cldade de São Paulo".

A emendEt tem inteira procedêncJa.. :11: no·
tório que o eminente Senador LIDo de Mattos
desistiu da licença considerada. inconatltu·
cIona.1 pela Comissão de Constituição e Jus
tiça e já assumiu a. cadeira de Senador.

A Comissão de Constituição e Justiça. opl·
na favorAvelmente à emenda.

A emenda n.o 3 é ao mesmo artigo e am
plia de 30 para 60 dias o prazo para que 03
Senadores investidos nas funções julgadas
incompatlveis pela Comissão de Constituição
e Justiça possam optar entre 05 dol.s cargos.

A Comissão de Constituição e Justiça. é
oontrária à sua aprovação.

Colocou~se, assim, numa posição definida,
clara: Julgou inconstitucIonal a acumulação
de mandatos. LOgicamente, fi. quem assim
entendeu, impunha-se solução definitiva e
imediata, qual a. de promover a. perda. do
mandato dos Senadores que se mantivessem
no cargo em que estavaro empossados.

Sr. Presidente, julgada inconstitucional a
licença., Impunha--.se ao senado não estabele
cer prazo algum e tirar, de acôrdo com os
principios constitucionais, as deduçóes ade·
qusda.s a tal resolução.

Na verdade, porém, atentou aquêle órgão
para a cIrcunstância moral de que há pouco
tempo três Senadores haviam receb1do. desta
Casa, a aquléscência para acumUlar manda.
tos. Seria para 05 mesmos ato de surprêsa e
de certa deselegância, quase que ferindo a
ética parlamentar, considerar-se a licença
inconstitucional e daí se deduz1rem 05 efeitos
decorrentes dessa resolução.

Concedeu-lhes, por tolerância, o prazo de
30 dias, para que optassem por um i10s car
gos.

Sr. Presidente, se o ponto de Vista da Co
mlssáu de ConstltuiçAo e JUlltlça, consideran
do inconstitUcional as licenças, poderá me
recer censura da Casa, por haver estabele
cido um prazo para opção. não vejo por que
dilatá·lo para 60 d1as. Trinta dIas, signJflca.
prazo bastante sufIciente para os Senadores
em caua9., a exemplo do que fêz nobre e dig
namente o senador LIno de Mattos, optem
por uma ou outra função.

A Comissão de Constituição e Justiça é,
em sÚltese, favorável à emenda, que eltclui
do texto do art. 1.° o nome do Senador Lino
de Mattos e contrária à segunda emenda, que
amplia o prazo de 60 d1as.

11: enviada à Mesa o seguinte

REQUERIMENTO
N.o 173, DE 1956

De conformlda.de com o disposto no art. 162
do Regimento Interno. requeiro seja feita em
escrutinJo secreto a votação do Projeto de
Resolução n.O 6, de 1956.

Bala das Sessões, em 13 de abrll de 1956.
- Sá Tinoco.
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Para enoamJnhar a votação do Requerl
mento o Senador Moura Andrade pronuncia
o seguinte discurso:

"Senhor Presidente, as ma.nifestaç6e8 da.
Casa nas seguidas votações hoje havidas,
deixaram bem claro o ponto de vista da
mElJorla do senado.

Os Sr8. Senadores já manlfestaram publl
camente o seu pensamento, e nio há rado
que juat1flque, nesta altura, a votaçAo se
creta do projeto.

ereto que cada senador. DOl!I pronuncIa
mentos anteriores ao de hoje e. agora. de
modo multo particular. nas suas caracterfll
ticas, nM suas manifestações, nos várlos m
c1dentes anteriores a êste voto. já deram de
fln1çAo clara e plThllca da pos1çAo que ado
tam em relaçA,o ao assunto.

As81m sendo. nAo encontro qualquer jUllt1f1
cativa, para. ll. votaçAo secreta ora requerída
e voto conl:d.rlament.e à. matéria, na. espe
rança de QUe o senado prossiga. nas S\1ll8
manlfestaç6es, sem necessidade alguma de
tornar secreto o que deseja fique conhecido.

O Sr. Freitas CaMlcanti - Multo bem.

O SR. MOURA ANDRADE - Era o que
tlnha a d1zer,"

pOBt;o em votaçlo, o Requerimento n9 .,.

1'13/56 ti reJeitadO.
O sr. PresIdente coloca I!'m votação o

substItutivo, ressalvadas llB emendas, que de
aoordo com o Reglmento, têm preferência.

Os Senadores Reg1naldo Fernandes. Atti~

110 Vlvacqua, Argemiro de Flguetrêdo e Gas
par Velo8o, para encaminhar a votação, pro
nunciam QB d1scursos aba.1xo transcritos:

O SR. REGINALDO FERNANDES - "Br.
Pres1dente, a c1rcunstAncía de me encontrar
desempenhando a suplêncIa do mandato do
nobre Senador Dlnarte Mariz, cuja 1lcença
para exercer cumulativamente o cargo de
Governador do RIo Grande do Norte o ple
Dãrlo. nesta hora, reexamina com tanto in
teréese, tlra-me a llberdade necessAria para
um pronunciamento pessoal.

Abstenho-me, portanto, não só de apreciar
a matéria, como, inclusive, de votar, por
que, eatou certo, dificilmente me poderia li
vrar da sUllpelta de um voto em defesa. dos
meus tnterésses pessoa1s. acaso me inclinas
se pela revogação da I1cença.

Era a declaraçAo que desejava fazer à Ca~

aa. Sr. Pre81dente.

Quanto la. lns1nuaçAo do nobre Senador
Gaspar Veloso, de que esta dec1sA.o históri
ca para o Senado inclui no seu bOlo, na sua

Int1m1dade. Intenção poUtlca, como S. Elf.a
mesmo muitD bem eJll)re8llOu ..•

O Sr. Gaspar Veloso - J!: boato.

O SR. RJCQINALDO FERNANDES 
é boato, e boato não merece resPOBta."

O SR. A'I"I'íLlO vrvACQUA - "Sr. Pree1
dente, tui, na ComJ&Iio de ConstituiçAo e
JusUça. e, também no plenâr1o, voto venci.
do quanto à concessão das llcenÇM. objeto
da resolução ora. submetida à aprecJaçAo do
Benado.

Expus meU ponto de viBta com absoluta
convtcçAo dos argumentos que me levaram
àquela conclusão. Concedidas, porém. as 11
cenças, coDBJdero que nAo cabe ao Senado 
e o faço COJ]I 8. devida vêD1a - revopr de·
clsio perfeita e acalnd&.

O ,Benado juliou, soberanamente, que nAo
incidia em qualquer das lncompatlbWdadee
prevísta.s no a.rt. 43 da. Conatitu1çlo o Bena·
dor 1nvestldo do ma.Ildato de Governador
de Estado.

2sse jUlgaJnento envolve sItuações Jurldl
CM definttlV88, como seja o direIto adquir1
do, pelo licenciado, de desempenhar e6S&8
funções eletivas. Esse direito pll.88OU a cona
titutr uma prerrogativa do seU mandato.

Na aprecJaçAo dos easoa de lncompatlblli
dade do art. 48, o Senado e a Cl.mara doi
Deputados, de acôrdo com sua competência
exclusiva, e instância única. e suprema, que
reconhecendo e proclamando easa prerroga
tiva, a aplicoU a ClUO COncrllto, Que ficou
sob a égide do J)l'1nclplo constltucloDll.1. ga
rantidor do direito adquiri&>. NAo Bel1a
também de desprezar-se o aspecto polftlco
dessa decisão" tomada, allé.ll, com o apolo
de todos os part1doa.

Desta sorte, Sr. Presidente. desde a pri
meira hora, na Comissão de Const1tu1çAo e
JusUça., me blcl1nei no sentido da 1rrevo~

ga.b1l1dade da decJsio da Casa.

Reitero, agora, de modo susclnto, meu ponto
de vista. Ao contrário de muitos lluatres
coleg811, entendo que nesse cpl.sódlo parla~

menta! nAo está em .lOgo o nome do Sena.
do. O assunto entrou na faixa de centro..
vérslll.s de ordem jurld1ca, e encarado atra·
vés de seus refiexos de caráter poUtlco, na
da contém de oomprometedor da monlldade
do reg1me.

PermIto-me ponderar. entretanto, aos Uus
tres colegas do perigo dêsse precedent.e Q.ue,
reaJIDente, vem crlar um estado de incerte
za. diante de dellberaç6eB desta Casa., de im
portância e Jnter&se qual a que 8e pretende
revogar. A coerênc1a também fortalece IlOIJIJ8
a.utoridade perante a oplD1ão pübUca.
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Que os meus nustres companheiros medi
tem s6bre a. grave resoluçâo que poderão
adotar. Estou certo de que a. nenhum de
meus pares faltará. s1ncerldade de propó
sitos,

O 8R. ARGEMIRO DE F'IOUEIRm>O 
Sr. Presidente, fui o Relator do projeto em
discussão. Sinto, portanto, o dever moral
de defendê-lo, em ligeiras palavras.

O parecer emItIdo recebeu o apolo quase
UIlânlme da. Comissão de Constituição e
Justiça., com exceção do voto discordante do
nobre senador Attillo Vlvacqua.

A discussão do assunto fol ampla. e clara
no selo daquela. Com1ssão, O ponto de vista
esposado, sobretudo dos elementos que com
põem li. bancada da UnIão Democrá.tlca. Na
cional naquele órgão, foI sobretudo o do res
peito aos prIncfpIos consUtuclonais do regi.
me,

Deus sabe com que cocstrang1mento ela
boreI &se parecer, vendo que estava em cau
sa a pessoa de um dos correligionários m&Js
dedicados e leais. Sentimos, até impuisos
do coração, tentando dominar o sentimento
do dever. Colocamo-nos, entretanto, Sr. Pre
sidente, acima dlsso, por entendennos que as
licenças concedidas são inconstitucionais, Já
o vinharnos a:firmando em caso anterior, na
quele em. que o Senado discutiu. com ve
emência e brilhantisBmo, a primeira licença
concedida. ao nobre Senador Lino de Mattos.

NAo desejo voltar. Sr. Presidente, pela. exi
gUldade do tempo, a. uma demonstração mi
nuciosa da fnconstituclonalldade da licença.
Quero, apenas. refutar 08 ültimos argumen~

tos que nos chegam agora. a plenário, do no
bre Benador Attllio Vlvacqua.

Respeito a cUltura., a inteligência e a. ele
vação dos pontos de vista de S. Ex,·, La
mento, no entanto, não poder concordar
com as conclusões a que há pouco chegou.
Primeiro, tratou S. Ex,· da. :irrevogabilldade
de um Projeto de Resolução.

Sr. Presidente, não é possível sustentar
uma tese dessa. natureza. Tôdas as leis são
revogáveis; até 86 ConsUtulçõcs sáo refor
madas, quanto mais um simples Projeto de
ResoluçAo, JUlgado inconstitucional pela. Co
missão de Constituição e Justiça.

Referiu-se S, Ex." ainda a um ponto Que
sem de fundamento ou de base li dIscussão,
em tOrno da 1rrevogabllidade sustentada: se
ria a hipótese dos dJreltos adquiridos. O Se
nado não poderia mais revogar as licenças
concedJda8 porque os Senadores jã haviam
ficado na posição de titUlares de direitos ad
qU1r1doa.

Sabe o nobre Senador AttfIIo V1vacqua,
mais do que eu. que não é possJvel dlscuUr a
hipótese de direitos adquirIdos quando êles
confUtam com os prInclptoa constitucionaIs,
com a ConstltuIção da República.

A licença julga.da inconstituclonal fêz de
saparecer a hip6tese do direito adqu1rldo.

sr. Presidente, estou certo de que o Sena
do, neste histórico dia de hoje, porá têrmo
li anomalia por nOs crIada, nesta Casa, de
permitir a acumulação de mandatos eletiv06.

Estou Igualmente convencido de que, re
vogando as Ilcenças concedidas sem olhar o
que chamei há pouco os impulsos do cora
ção, - agindo de plena consciência. se 1nte~

grará no funcIonamento normal do regIme.

Era. o que tinha a dizer, Sr. Presidente."

O 8R. GASPAR VELOSO - "Sr. Presi
dente, nesta altura. dos aconteclmentos, pa
rece-me Que o assunto já está decidido e Be
lia. supérfluo, se não lrrttante, viesse eu DO
vamente reaflnnar aquilo que se contém nos
pareceres da Comissão de Constituição e Jus
tiça, que concederam licença aos Senadores
Dinarte Mariz e Moysés Lupion.

Tomei notas 5USCfntas, porque precise! de
me utllitar dos I1v.ros da BIblloteca do Sena
do. e a maioria dêles - pr1nclpalmente os
referentes à matéria constitucional - estava
emprestada, em mãos de outros Senadores.
Não dispus, outrossizn, do tempo necessário
a um estudo mais apurado. nem tive a cal
ma suficiente para efetuar essas pesquisas.
Nos ültlm08 d1as, razões de ordem fntima
- conhecidas de meus amigos ó.o Senado 
fizeram com que eu permaneeeSl;e. quase
sempre, em CUritlba, acompanhando o en
têrro de um lnnão falecido na semana. pas
sada e à cabeceIra de minha mãe, acometida
de um derrame cerebral, em conseqUênc!a
da perda do fllho.

l1: claro que êste motivo, de ordem inti
ma sentimental, eu não desejava trazer ao
conhecimento da Casa, para satisfazer à
vontade do llustre senador Moura Andrade.

Firmei-me em um argumento e requeri,
pura e simplesmente, aquilo que julgava um
direito. Entretanto, apenas como subsidio,
como conversa de fim de batalha, como con
5610. cito um detalhe da Constituição Fe
deral de 1946, que me parece significativo,
Não o encontrei nos argumentos dos auto
res dos pareceres sObre as licenças àos Go
vernadores, nem nas discussões relativas à
llcença concedJda ao Senador LiDo de Mat
tos. nem no b6jo do processo que tramitou
por esta Casa., concernente à referida llcen~

ça..
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No anteprojeto apresentado à Assembléia
ConstítuJnte modifIcava-se, inteiramente,
cU8pos1ção da COnstituição anterior. Onde se
d1Z1a. 'mandato eletivo". O Anteprojeto, em
seu art. 59, assim colllllgnava:

" . .. acumUlar um. mandato com outro. de
caráter leg1slaUvo federal, estadual e muni
cipal".

Esta. Sr. Presidente, a redaçi.o da Carta
Magna vigente.

Releva notar, e para. ° fato peço a atenção
do senado e do Uustre relator da Comissão
de COnstltuiçl1o e JWltlÇa., Senador Argem1ro
de Figueiredo.

Sr. Presidente, estava eu ausente dessa
Comissão, por razões de ordem intIma, que
o Senado já conhece; do contrário, teria
dito a 6. Ex" que, fazendo êle parte da co
mfssáo que discutiu o assunto, apresentou
emendas 8Õbre todos os incisos dêste artlgo,
menos sObre o atual que diz "legilllaUvo" e
não "eletivo", o qual foi aprovado sem de
bate e sem emenda.

A declaração que aqUI faço se eontém nas
páginas 64 dos "Comentários à Constituição
Bras1leIra de 1946", volwne n, e 59 do livro
"A COlllltituição Bras.lle1ra de 1946", volume
lI, do l1ustre jurista José Duarte.

Na página 51- de "A ConsUtuiçio Federal
Comentada", volume n, comentário ao art.
48 - citado também em algUns pareceres
da Comissão de COllllUtuiçAo e Justiça 
refere-se TellÚStooles Cavalcanti lnd1scutlvel
mente, a cargos leglslativ06, o que se depre
ende do comentário em tôrno do voto pro
porcional.

Diz aquêle Ilustre jUrlllta, comentando o
artigo, que essa proibição constitucional é
feita com o fito de evitar que um& pessoa. de
gra,nde prestigio use seu nome no sentido
oculto de eleger um outro. 11: o C8SQ Sr. Pre
sidente e senhores Senadores, da última eleI
ção ocorrida no meu Estado, em que 101
candidato ti. Senador e a Deputado Federal,
pelo Paraná o Sr. oetúlJo VargBS, que trouxe
consJgo por Mrça dos d18posltivQS da. nossa
ConstitUIção, do nosso Código Eleitoral, su
plentes em grande número, que tiveram ape
nas a votação daquele que gozava. no meu
Estado, de major prest1g1o.

Esta, a re!erêncta de Ternfstocles Cavalcan
ti. Entretanto, as ele1ç6ea para governador do
Estado, não são proporcionais, JJ1Bll sim, ma
jorltáriss. Nio trazem consigo e à sombra do
seu prestlglo, outros eleitores, de vez que
eleitos com os governadores sem suplente e,
no meu Estado, não há VIce-governador.
Onde OIS há, éles são eleitos com os governa
dores, em sUfrágio universal, dlreto.

Bem claro está, pois, que O Comentãrio de
TemiBtocles Cavalcanti, constante da p~

na 51 da "ConstitUIção Federal comentada.".
volume II, e o comentário do art, Q, nIo Ile
referem à eleição majorItária.

OUtrBtl notas, Sr. Pre&1dente e senhores
membros do Senado Federal, teria tomado,
se tempo houvesse. Não vou, porém, CaA8&I'
os senhorq 6enadot1!lJ...

O Sr. Nel30n Firmo - Não apoIado.

O 8R. QASPAR VELOBO - '" porque
sinto que a op1niAo já está formada. Deixo
ao crItério do Senado, à alta sabedorta dêlte
!lustre parllUI1ento, a declsio. Qualquer que
seja ela, favorável ou desfavorável - e jã
prevejo qu. me será desfavorlLvel - fique
certo o Senado de que em nada d1m1nU1rá o
acatamento, o respeito e a admiraçAo que
mantenho por todos os seus membros, Jndj~

VlduaIment.e ...

O Sr. Nelson Fírmo - E o DOllBO por V.
~

O SR. GASPAR VELOSQ - ". e muito
mais pelo Plenário completo, porque me pa
rece que B. Ex.la podem, às vêzee, enxergar
um pouco rna1s do que eu.

Se foi pa,lQo que me trouxe à tribuna; se
8 defesa de um amigo; se raz6eIJ de ordem
pollt1c&, justlflco~me perante mJnha cona
clêncla, porque tUdo iMo pode levar um ho~

mem a pensar dIversamente d& coleUV1dade.

Creio, entretanto, Sr. Presidente, - e d1ato
tenho convicção plena. que, no momento,
estou com a boa causa, com a Justiça,"

O SR. PRESIDENTE - Coloca em VQta~

ção o Substitutivo, como foi publ1cado.

:s: aprovada. & seguInte

EMENDA SUlJS111'0 nvA N.o l~C

Art. 1.0 - Ficam revogadas as Resoluç6e&
que concederam licenças aos Senadores Llno
de Mattos, Dlnaria Mar1z e Moysés Lupion,
para que os meamos pudessem exercer, res
pectivamente, os cargos de Prefeito da Cida
de de São PaUlo e de Governador do lUo
Grande do Norte e Paraná.

Art. ~.o - 11: conced1do o prazo de 30 dias
para os referidos senadores optarem entre
os mandatos de que se acham inveatidoll.

Art. 3.Q
- Revogam-se as dlsposiç6es em

contrirlo.
O Sr. Presidente coloca em votaçl1c> a

emenda n.o 2, com parecer favorável de. Co
m1&sAo de Constituição e Justiça.
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Ê &p1'ovada & seguinte

EMENDA NP 2

Art. 1.0
- Suprimam-se a.s palavras:

"Lino de Matos" e "Prefeito da Cidade
de São PaUlo e de"

Ê rejeitada a emenda n.o 3, com parecer
ccntrário:

Art. 2.0 - Onde se dlz "trlnta dias" diga
se: "sessenta d1a.s".

Prejudicado o projeto a matéria. vai à Co~

missão de Redação.

DECLARAÇOES DE VOTO
DO SR. COIMBRA BUENO

Sr. Presidente não estava presente à. sea~

são que concedeu a.s licenças hoje revoge.das
- meu voto seria, então, contra, - como
ccntra votei hoje.

Tudo indJca neste momento estarmos re
vogando concessão - que já produziu efei
tos vários - mas nAo gerou direito, em face
de sua comprovada inconstitucionalidade.

Não fOra Isto, meu voto seria no sentido de
resguardar a situação que o Senado crlou
para os nossos lIustres cclegas e amigos. Di
nane Mariz, Moysés Lupion e Lino de Matt06,
produrJndo hoje uma resoluç~ que - sem
abrir precedentes - os colocasse a salvo da
inovaçAo.

lt por Isto que hoje sairemos desta Cua
sem vencidos ou vencedores, mas apenaa
como cultores da nossa Constltuiç1o.

O SR. CARLOS LINDENBERG - senhor
Presidente, desde o primeiro pedido de ll~

cença. sol1cltado a esta Casa pelo eminente
Senador Llno de Mattos, votei contra, proce~

dendo do mesmo modo com relação aos dois
outros pedidos, que seguiram, por entender
que as licenças eram Inconstltueiona.ls.

Foi com verdadeira dor no coraçlo que
assim procedJ, cclocando o dever acima da
amizade para. com êsses lIuatres Senadores.

Nilo me recordo se, na ocas!oo, a Comis
são de Constituição e Juatlça Julgou incons
tltuc10nal ou nAo aqueles pedidos; sei po
rém, que o plenário considerou constitucional
e concedeu as licenças por grande mllJorla.

A meu ver, o senado, a esta altura, nIo
podel1a ou nAo deveria. cassar essas lleenças.
Por êsse motivo. Br. Presidente, votei oontz'a
o p1'ojeto, entendendo que essas licenças por
nós conced1du noo deveriam ser cassadas.

O SR. MOURA ANDRADE - senhor Pre
sidente, 61'8. Senadores, tenn1na.mos, neste
1nstante, a votaçA.o de uma das ma.tériaB que

mais apaixonaram o espIrlro popular e tam
bém os nobres Benhores Senadores.

Eu, de modo especial, me senti inteira
mente envolvido, no d.esejo desta conclusão;
e talvez tenha, por êste motivo, magoado os
nobres Senadores L1no de Mattos, Moysés Lu
pion e Dlnarte Ma1i25. Espero, entretanto que
aquêles que foram atingidos hoje, em conse
qüência de resolução do Senado, tomada por
fôrça. de uma 1n1clativa que tive nesta. Cas&.
compreendam que, em certos ln.stantes, nós,
os que temos responsabilidades públicas de
f1n1das, precisamos agir, implacàvelmente.

Na realidade, Sr. Presidente, o equlllbrlQ
da vida. brasileira depende de uma obe<i1ên
tia cega, constante e fiel ao espirlto da ecns~

tituição. A 5ubversão dos principias constltu
donais nunca representa. um beneficio, e as
conseqüências da infração surgem Imedlata.
mente. Tumultua-se desde logo, pelo mau
precedente, a vida. polltica do Pais; reper
curte a mA decisão em todos os setores da
vida pública, e assistimos à repetição dêstes
fatos não apenas nas Assembléias estaduais,
mas até mesmo nas Cêmaras Municipais.

Sr. Presidente, chega-nos a noticia. de que
wna Câmara Municipal concedeu licença,
com base na decisão do senado da Repúbli
ca, a um seu vereador, para o efeito de exer
cer, ao mesmo tempo, o cargo executivo de
zelador do cemitério!

Veja bem ° Senado até onde se vai. Con
cedeu-se licença de toda. ordem, e parlamen
tare.s acumulam. indiscriminadamente, POS
tos do Poder Executivo, postos de autarquia. e
exercem ainda seu próprio m&Ildaoo!

Assim, 6r. Presidente, saibam aquêles que
acaso se ljlntam atingidos pelas mlnha.s pa
lavras e atos, que não foram elas dirigidas
As suas pessoas. Eu as pronunciei e os pra
tiquei em função da convicção de que me
achava plenamente imbuido, de que era meu
dever, neste instante, servir à Constituição
de olhos fecllados para o tnd1vfduo.

O Projeto de Resolução ê aprovado em
sessão secreta.

Aprovada a redação final, a matéria pro
mulgada. pelo Presidente do Senado. passou
a ccustituir a ResoluçAo n.o 5, 'de 1956.

Faço saber que o Senado Federal apro
vou e, nOll têrmos do art. ~7, letra n, do
Reg1mento Interno, eu promulgo a. seguinte

RESOLUÇAO
N.o 5, de 1956 (22)

Art. 1.0 - Ficam revogadas as Resoluções
que concederam licenças aos Senadores Dl-

(22) D.e.N. (8eQlo 11) de 14-4-56



2aa REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

narte Mariz e Moysés Lupion para. que pu
deasem exercer, respectivamente, aos cargos
de Qovernadores dos Estados: do Rio Grande
do Norte e do Paraná.

Art. 2.0 -:& concedido o prazo de 30
~tr1nta) dias para os referidos Senadores
optarem entre 08 mBndatos de que se acham
1nvestldos.

Art. 3.0 - Revog9oDl-Be as 'disposiçOes em
contrário.

Benado Federal, em 13 de abr1l de 1956.
- João Goulart, Pre.s1dente do senado Fe
deral.

Aos Benadores :Moysés Lup10n e Dinarte
Mariz foi comunicada a del1berll(ião do Be
nado por meJo de telegrama de 13 de abril
de 1956.

RENUNCIA DOS SRS. SENADOBl!:S
MOYStS LUPION E DINARTE

MARIZ

Na sessão de 11 de maio do mesmo ano
foram lIdos oficios dos Senhores: Moysés Lu
pIon e Dlna.rte :Mariz, renunc1ando aos seus
mandatos de Benadores.

CóPIA (23)

CUrItiba, em 3 de maio de 1956.

Benhor Presidente:

O senador Moysés LupIon. adiante BSBIna
do. dando cumpr1mento à. ResoluçAo de 14
de abril do ano nuente, dessa. Ilustre caaa
do Parlamento Nacional, pela qual lhe foi
cassada a llcença de 60 meses antes conce
dida, vem manifestar, dentro do prazo que
lhe tol fixado, a sua opçAo pelo mandato
de Governador do Estado do Paraná, em
cujo exerciclo se encontra, e, de conseqtlê.D
ela. renuncia ao mandato de Senador da
RepúbUca, para o exerclcio do qual toi e{ejto
a 3 de outubro de 1954, isto porque o povo
paranaense. elegendo-o para a governança
do Estado, manifestou expressamente o de
Ilejo de que o sIgnatárlo, durante o prazo de
seu mandato, permaneça à testa da admi
nlstraç40 estadual.

Esta renúncia, enttetanto, é formulada sob
protesto de, Ile julgar conveniente o .sJgnatá
rio recorrer ao Judiclârlo para ver reocnbe
cido o dlrelto que tem ê. licença. CB8Sada.

Nesta oportunidade, reItera a. V. Excia. e
aos seus ilWltrea pares dé&se alto Colégio Le
gislativo, a expressão do seu aprêço e ele
vada. consIderação, lamentando a perda do
eminente convivia de que desfrutou por tão
curto lapso de tempo.

Respeitosas saudações, M01Jsé8 LupÍ()n.

A!J EJ:celentlsslmo Benhor Benador Apo
lônio Bailes, DIgnlsslmo Presidente do se
nado da RepúbUca, em exerclcio,

Rio de Je.neJro - D.F. - 6.0 Tabelionato.

Reconheço a firma retro, de Koysée Lu
pion.

CUritiba, em 3 de maio de 19&6.

Em testemunho (stnal público) da verdk
de. - Otdvlo Alencar ae Ltma, 6.0 Tabelflo.

CÓPIA (24)

RIo Gran4e do Norte.

Gabinete do Governador.

Natal, em 7 de malo de 195t1,

Excelentfsllimo senhor Pre8Jdente do sena-
do Federal.

Em virtude da decisão do senado Federal,
revogando ll, Ucença que me concedeu. par&
exercer o Gorerno do Estado do Rio Orande
do Norte, sem prejuJzo do mllJldato de sena
dor, determinando, alnda, prazo para. optar
por um dêsBes cargos, venho, em cumpri
mento da alUdida decJsão. e:z:prea.samente de
clarar peralllte Vossa EJ:.celênclll. que te
nunclo ao mandato de Benador da República,
para continuar governando o meu Eatado.
MaJB do que nunca o Rio Grande do Norte
está. carecenllio, bole, de devotamento, espJ
rito pllbllco e dlllpo6Jção de luta, para re
erguer-se, sobretudo no setor moral e f1nan
ceiro da 1iUQ. admlnistracão, Que encontrei
envIlecIdo e despedaçado.

FIcarei no RIo Grande do Norte to leU
serv:lçO e do seu povo.

A easa. tarefa dedicarei todo o meu es
fOrço e experiência. dos fatos da m1nha ter
r•. E porque no seu desempenho as dlflcuI
dadea serão constantes, não posso vacl1ar, na
OpçM que me lmpõe o senado, para decldtr
entre os dois mandatos oom que multo me
honraram os meus conterrêneos.

A1lAs, peço vênia par& dizer 8. VOBaa Ex
celênclll e ao Benado, sem dl8cutlr o acêrto
do que to! decidido, que considerei findo o
meu mandato de senador desde o instante
da revogaçAo da. licença, A opçAo entre 08
dois mandatos, no que d12 res:pelto ao Go
vêrno do RIo Grande do Norte, em face do
art. 37 da ConstItUlção do Estado, ensejava
um. atentado à escoIba do povo. li: tal aten
tado se pratlca.rJa sob o benepláclo da alter
nativa que me deferira o 8ena4o, Que, 80
invéB de revogar pura e lIlmplesmente ti. li
cença, permltIu a opçAo entre oa mandatos.

(23) D.e.N. (a.o40 lI) de 12-5-56. pág. tlB3
(24) D.e.N. tB«1.o Ir) de 12.5.Sll, p6e. 98ll
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Estas considerações devem ser entendidllB
menos como um desapreço a.o Senado - e
de mim nunca poderia partir, pelas am1za.des
que no seu selo conquLstei e pela veneraçll.o
que me merece essa alta Casa do Congres
80 Nacional - mas como humilde colabora
çlo de quem deseja comprovar que as IIções
do Senado não concorrerão jamais para
desnaturar o nosso regime democrático e o
respelto lt. Constituição braslle1ra.

Manifesto a Vo.ssa. Excelência e aos dig
nos Senadores da República os meus agra
decimentos cord1als, pela deferência com que
me dllltlngu1raIn durante o tempo em que
exerci o mandato de Senador, que ora re
nuncio, como é do meu dever para com o.s
meus conterrê.neoa. - DiMTte de MedeiTos
MaTiz.

Reconheço firma supra Dlnarte de Medei
ros Mariz.

Natal, em 8 de maio de 1956.

Em test.O da verdade - Armando de Lima
Fagundes, Tabelião Público.

F1rma Tab. Carlos Pessoa - Quitanda, 17
- Rio.

Armando de IJma Fagundes, 3.0 Nota.rto.

Praça sete de Setembro, 42 - Natal 
Rio Grande do Norte.

Isento de sêlo, ez vi, do nP 106, nota
2.0 das Tabelas anexas à Lei do $10.

LIdos 08 ofícios dos Senadores Moysés Lu
plon e Dlnarte Mariz, o Senhor 6enador
Othon Mader susc1tou dWlS questões de or
dem - a primeIra, sustentando que a ca
deira deixada pelo Sr. Moysés Luplon ficara
vaga porque o seu Suplente, Sr. AlO Gui
marães, perdera a suplência ao ser empossa
do como Senador em outra cadeira; e a
.egunda ldagando da Mesa se a renúncia do
sr. Lupion era definitiva, dados 0I!l seus têr
moa, em que se condicionava o ato a acon
tecimentos futuros.

A Mesa respondeu não haver no RegImen
to a figura de renúncia condiclonal. O ato
era, pois, definitivo, embora não fÕS8e pos
Sível recusa.r lI.O interessado recurso ao Ju
diciário em defesa de seus Interêsse se as
sim. o entendesse.

O Sr. Othon Mader (Pela ordem) - "ar.
Presidente, de acõrdo com o ofleIo que o
Br. MoySés Luplon acaba. de dirigir ao Se
nado, Bua. ExcelêncIa nl.o renuncia 8(1 man
dato, pois concUclona a. renúncia a. acon
éilnentos futuros.

Assim, consUlto a Mesa. sObre se considera
o of1o1o renúnc1e. ou, apenas, comUnIcação,

uma. vez que o signatá.r1o se reserva o di
reito de, futuramente, pleitear sua volta a.
ê8te Plenário. ~ portanto, uma renúncia
temporúla, provisórta, condlclonal.

Poderá a Mesa recebê-la nestes têrmos, co
mo definitiva, a exemplo do Que !êz com a
do Sr. Dlnarte Mariz?

Indago: em que situação ficará. o se
nado, se amanhã vier o Sr. Moysés Lupion a
reclamar um lugar já ocupado pelo seu Su
plente Alõ Guima.rães?"

O Sr. Presidente - "Cumpre-me lntormar
ao nobre Senador que a. figura de renúncia
condicional nll.o elt1ste no Regimento Inter
no do Senado.

03 tênnos do oficio do Sr. Moysés Luplon
são de tal ordem que não admitem qualquer
Interpertaçáo quanto à sua. renúncia. Ressal
va S. Excla. o diretto de recorrer ao Judiciá
rio, se achar convenIente. Quanto aos efeItos
da. licença cas&ada. não era necessâl10 que o
dissesse.

O direito de recorrer à Juatlça assiste a
qualquer cidadáo brasileiro."

IV - COMPATIBILIDADE DO MANDATO
DE SENADOR COM O CARGO DE
VICE-GOVERNADOR DE ESTADO

Caso do Senador Bernardes Filho
Em 15 de dezembro de 1955 o Senhor Ar

thur Bernardes Filho. senador pelo Estado
de Minas Gerais. enviou à Mesa o seguinte

REQUERIMENTO
N.9 5'l9, DE 1955 (2~)

Senhor PresIdente:

Baseado no art. 62, letra c, do Regimento
Interno do Senado, requeiro seja ouv:lda a
sua douta Comissão de COnstltulção e Justi
ça, sôbre se o art. 48,letra c, da COnstitulçãAo
Federa.l, se estende aos mandatos de vice
governador de qualquer Estado da Federação,
mesmo não tendo os eleitos para. o referido
mandato substitufdo 03 respectivos Governa
dores.

Como sabe o Senado, o requerente :foi elei
to e está. diplomado Vice·Governador do Es
ts.do àe M1na.s GeraJs, que tem a hDnra de
:representar nesta Casa do Poder Legislativo.

EIt \li do art. 43 da Constituição do seu
Estado, ao Vice-G<lvernador do Estado ape
nas compete SUbstituir, no caso de impedi
mento, ou, suceder, em caso de vaga, o Go
vernador do Estado.

(25) D.e.N. (SecA0 lI) de 16-12-55



290 REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

Na vedaçAo de acumular mandatos, inscrita
no are. 48, letra c, da Constituição Federa.l,
djz~se:

"exercer outro mandato legislativo, seja
federal, estadual ou mun1cípal".

Além de referlr-se li. manda.tos legislativos,
o que o preceito constitucional proíbe c o
exercício s1mUltAneo de mandatos legislatl
voe.

No CQ80 do requerente, não se trata. dum
mandato legIslativo, mas executivo.

Nem muito menOt:l pretende o requerente
acumular o exerc1cio de dols mandatos 
um, legiI!llat1vo, outro, executivo.

Eleito e diplomado VIce-Governador de
Minas Gem1B, o requerente, apenas, pela
eleIçlo e pela diplomação, nA.o vaI exercer
mandato algum,

Tem, apenas, a. posslbllldade de exercer
um mandato executJvo, substituindo no im~

pedimento, ou, sUcedendo, na.. vaga.., o titu
lar efetivo para. Governador.

Só as.sum1ndo ê&'le mandato, é que se pode
rá verificar a acumulação de mandatos, que
a Constituição proibe.

Mas, se fÔ1' chamado a substituir ou a
suceder o QtlverIlador, certamente, só poderá
fazê-lo se obtiver l1cença. do 6eIl:aiIo, sob peDa
de perdo. do seu mandato de Senador.

A espécie do requerente, reclama, po1s, uma
m&D1!estaçAo da Douta. Comlssli.o de Constl
tu1çAo e Justiça e do próprIo Senado, inter
pretando-se o art. 48, letra c, da. ConstltuI
ção Federal.

Dal, a razão da consulta que ora dirige à
Vossa Excelêncla com !.sse objetivo.

Sala das se.ss08S, em 15 de dezembr() de
1955. - Bemar4e8 Filho.

Sóbre o assunto se pronunciou a ComlssA.o
de Constituição e Justiça atrav& de Parecer
lldo na sessA.o de 23 de janeiro d& 1956,
verbis:

PARECER
N.o 72, DE 1956 (\16)

Da Ccnnua40 de Comtitufç40 e Jw
tlça, só'bre o Requerimento 11.0 579, de
1955, em Que 8e consulta a Combsdo de
ConstUuição e JlUtiça 86õre se o artigo
48, letra "c" da C0118tftuiçlio Feder41, 8e
saten4e aos mandato.! de vlce~gOtlerntldoT

de QualQuer EsttUfu da Federaçlio, mes~

mo ndo tendo os eleitos j)arl1 o referido
mandato subdituldo 08 respectivos go
vernadores,

Relator: 8r. Lourival Fontu

O Uustre Berut.dor Sr. BernlLl'dea Filho,
eleIto e diplomado Vice-Governador do Es~

tado de Minas Oera18, que repruenta DMta
Casa, pede, baseado no artlio 82, letra C, do
Regimento Interno do senado, pelo Requ.ert~

mento ora submetido ao nOo!110 exame, eeJa
ouvida esta 'Com.18sAo:

"sóbre 98 o artlgo .8, ktTa -c-o d4 COM
tltuiç40 Federal, 8e 8lJ~e at'JI 1II4tI44
tcn de vice-governador de qualquer 8.
tado da Feder~,meamo 1&40 kndo OI
eldt03 para o referido m4ru!lJto eublü
tuf40 03 re8P«tW08 uotltr1UUJoru».

Em seu Requerimento, depo1B de reportar~

se ao artjgO 43 da Const1tuiçio de 1WDU
Gerais, ond(l se estatu1 qUe

"ao víde-uovernador com~te apen(ll
substituir, no caso de ímpedtm4mto, OU

suceder, em caso de vaga, o GotIern44or
do Estado", o Benador Bernardes Flllio

refere-se ao artigo 48, letra c, da Con.st1tui-

ção Federal, que veda ao Benador e ao
Deputado:

ezercer outro mand4t() leg18lattvo, ~a
federal, estadfUÚ ou munictpaJ, para depo18
de out1'88 c(lDSlderaçooa, dJzer que o que o
preceito constituciona.l proíbe, é o exerclc10
simultâneo de mandatos legJs1atIVOB.

A seguir, O representante mineiro acentua
que, "pel!1 elelção e pela. dIplomaçlo, nt.o
vai exercer mandato algum", poJs «tem, ape
ne.s, a pOSSll)Uldade de exercer um mandato
executivo", e Que "só assum1ndG ê88e manda
to é Que se poderá ver1!1car 11, acumUlaçlo de
manâaoos, que a CotlBtltU1çA.o prolbe", mas
termina advertindo Que, "se tôr chaJnado ..
substituir ou suceder o Governador. 8Ó p0
derá fazê-lo se obtiver 11cença do Ben&.do,
sob pena de perda do seu mandato de Sena
dor".

Por tudo ISso, Q.ue tem sido objeto de tan·
tas conttOvé%\81aa, so11clta o brilhante co1ep,
o pronuncJB.Qlenoo, a respeJoo da CoDúBalo
de ConstltU1QAo e Justiça.

Pela manelra como foi red1aido o Reque
rimento, e pelos a.rgumetl.tos nêle 8%'pedidoa
pelo autor, parece-nos Que o U8Wlto nio
pode ser estudadcl em função, &pen8ll, 40
artigo 48, letra c, da Constltu1çA.o, mu tam
bém de outros d1spos.ltlvOB da Carta Bâa1ea,
uma vez que a anállBe pura e simples daque
le a.rt.lio n§.o llJ.cançaria a poealbiUdade, la·
tente no Cas<l em tela, de o Senador, eleito
Vlce-Oovemador, l1cencla.r-se do senado para
eventualmente, assumIr o govêrno do Estado.

(26) D.C.lI.'. - 8. lI, 01& 24-1-5(1
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AsBJm pensando, devemos, antes do ma1B,
considerar o artigo 36, f 1.0 da Constituição,
que reza:

"Art. 36 - São Podêres da União o Le
gislativo, o Executivo e o JudiciártO, inde
pendentes e harmônicos entre si.
§ 1.0

- O cidadão investido na função de
um dêles não poderá. exercer a de outro,
salvo as exceções previstas nesta Cons
titUIção".

Ssse dispositivo estabelece, liminarmente,
em tênnos claros e positivos que, salvo ex
ceções expressas, que a Carta taxativamente
prevê, não pode o representante do povo nu
ma Casa Legislativa exercer !unções do Exe
cutivo ou do Judiciário pelo que, em prlnci·
pio, o senador eleito vice-governador de Es
tado estaria, enquanto Senador, incompati
bilizado para o exercfcio do nôvo cargo.

A essa interpretação se chegaria tanto mais
depressa quanto se tivesse em mente as ex·
ceçõcs d(),'J art1g(),'J 49 e 51.

De fato, estatui o art1g0 49:

":t pennitido ao Deputado ou Senador,
com prévia Ucença da sua Câmara, de
sempenhar missão diplomática de cará
ter transitório, ou part1cipar, no estr&n
geiro, de congressos, conferéncillS e m\.s
sõe.s culturais".

E o a.rtlgo lil:

"O Deputado ou Senador investido na
função de ministro de Estado, interven
tor federal ou secretário de Estado não
perde o mandato".

De maneira que, além de não poder acumu~
lar o seu mandato legislativo de Senador
com outro da mesma natureza, seja federal,
estadual ou municipal (artigo 48, letra c),
o senador está Impedido de exercer outro
cargo ou função, salvo as exceçóel!l mencio
nadas.

:t em correspondência com êsses artigos 
36, § 1.0, 49 e 51 - que a espécie deve ser
exlLIIlinada e não do artigo 48, letra c. pois
êste estabelece que os Deputados e senado
res n10 poderão, desde a posse, exercer ou
tro mandato leg1slativo, seja federal, esta
dual ou municipal, e o mandato de vIce-go·
vemador não é, evidentemente, de natureza
legIslativa, mas executiva, donde ser prec1so
relacionar a hipótese com aquêles art1gos dI,
Constltuiçli.o, que são os reguladores da ma
téria.

Isso, é claro, sem esquecer o artigo 185,
proibitivo da acumulação de Quaisquer car
gos., apUcáve1. por extensão. l\ hJpótese do

Requerimento, e de fundamento ético de
grande alcance.

F1ca, dessa maneira, firmado, desde já,
que, o Senador não pode, enquanto Benador.
exercer o cargo de vtce-governador de Es
tado.

Não é esta, no entanto, a sItuação do Sr,
Bemardes F1lho, que se declara, no ReQue
rimento, apenas eleito e diplumado VIce
Governador do Estado de MJnas GeraIs.

Ora, o Vice-Governador é um mero su
plente de governador, e, ll6Sim como o su
plente de Senador ou Deputado, não sofre,
em suas atividades, as 11m1taçõe8 dêstes, tam~
bém não pode êle ficar sujeito às mesmas
restrlções do governador.

Pela. Constituição de Minas Gerals, <Título
IV - Do Poder Executivo - CapitUlo I 
Do Governador e do Vice-Governador) o Ví
ce-Governador tem uma função exclusiva:
a de sub8titUtr o Governador. Só exerce seu
cargo quando governa, ou melhor. quando
já é governador. Fora dessa posição, não
tem, pràtlcamente, nenhuma funçãq. A vice
governadoría é, pois, simples expectativa de
uma função; s6 vaIe, em real1dade, quando
o seu titUlar deixa de ser vice-governador
para ser o governador mesmo. Só então, ela
é exercida.

O ilustre Senador Argemiro de F1guelrédo,
no voto que proferiu sObre o Requerimento
232 de 1955, relativo à licença concedida ao
Senador Lino de Mattos para assumir a Pre~

feitura de São Paulo, teceu expressivos co
mentários, que se ajustam ao presente CB80.

Escreveu o representante da Paraiba:

"Quando é que o mandatário de qualquer
dos Podêres da. República está investido
nas funções do cargo? A resposta é uma
só: - com o ato da posse. Isso pôsoo. se
o Senador em]Xl8Sa.do a.ceita mandato de
outro Poder e passa. a exercê-lo, incide.
evidentemente, na sanção da perda do
primeiro mandato. E nem se diga que &
proibição só atinge os três Podêres da
untão.

Isso seria interpretação viciosa e falsean
te, certo como é que, pelo sistema cons
titucional vigente, a regra é a vedaçáo
geral da acwnUlaçAo de mandatos, se
jam êles da esfera federal. estadual ou
municipal, como bem expressamente o
diz o art. 48, n.O n, letra c. da Constitul~

çli.o da República."

Tanto é êsse o verdadeiro espirito da. lei
que naB exceções que admite, a. Constituição
inclui os cargos de interventor federal e se
cretário de Estado.
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Désse modo, enquanto vice-governador, na
posição de mero suplente de governador, na
quaUdade de simples aspirante a um pôsto,
o senador, não exercendo o cargo, nAo perde
b ma.ndato de senador, mas, uma vez subs
tituindo ao governador, automàtlcamente
terá renunciado ao mandato de Senador.
Jl:sse modo de ver estã, Jgualmente, ampa
rado por PoNTES li!: MIRANDA, quando o emi
nente jurista ensIna:

"Para que se dê a perda do mandato le·
glslatlvo federa], seja de Deputado, seja
de Benador, não basta. a dupla. expedição
de diploma: é preciso o duplo exerciclo"
("Comentárlos à Constituição" - Pág.
42). ll: evidente portanto, que a s:lmples
diplomação do Senador Bernardes FIlho
como Vice-Governador não basta para.
causar-lhe a perda do mandato. A In
compatlb111dade só se verifica em relaçAo
ao exerclcJo dos cargos. 1': &se, também,
o ens1namento de CARLOS :MAJwm.IANO:
"O que exerce função incompativel com
aquela que as urnas propiciam, é eleito
e reconhecido; apenas fica obrigado a
optar por um dos cargos". (ComentáriOl
à Constituição de 1946 - PAg. 69).

O elemento fundamental a considerar, na
espécl.e, é, pois, o e.rerclcio do cargo. Nesse
elemento é que BBSenta a prolbiçAo, poJs dêle
é que niUlCe a lncompatlb1lldade, lncompatl
bllldade que é flagrante entre OI mandatos
leg1:llatlvos e executivo.

Nem caberia falar em llcença, pois o se
nador lIcencJ&do não perde o mandato, e, in
vestido neste, não poderia exercer o cargo
de vice-governador. cargo que, em Minas
Gerais, o seu titular só exerceria, exercendo o
próprlo govêrno do Estado.

A prolblçAo das acumUlações de mandatos
resUlta do respeito à. harmonla e indepen
dência dos Podêres, principio cardIaI do sJs
tema presidencialista. se o titUlar de um
mandato legislativo exerces.se funçOes exe
cutivas, fora das exceções constitucionais ad
mitidas, um Poder estarla se inserindo no
outro, e, dêsse modo, ficaria ferldo aquéJe
principio básico do regime presidencial.

Há, quem, atendo-se aoS têrmos restritos
do art. 48, lI, letra c, insista em que a proi
bição &6 existe gn relação a ma.nda.tos le
gislativos, não se aplJcando aos mandatos
relacionados com Podêres diferentCB. Jl:ste
ponto de vista. carece, porém, de lógica e
de legitimidade. Primeiro, porque o citado
art. 36, § 19, ao dispor que o cfdaddo investi
do na função de um Mil Pod.~res da União,
não poderá ezercer a ele outro, não deiu
margem para. nenhuma dúvida; segundo,

porque, como bem observa o senador Ar
gemlro de PigueirMo doc. clt.):

"Dia precisava o leglslador constltuclonal
estabeIeter, expressamente, a meBma
proibiçâ(jl, relativamente a mandAtoe 11
gad08 a Podêrea d1versos <Leg1alatlvo e
Executivo), quando Já o fizera no to~

cante aQ do mesmo ramo constitucional.
A lei que veda a acumUlação de m&n
datas ieglslativos veda, com maior razIo,
Implicitamente a acumUlação de man
datos legislativos com o executivo. E
dJspensé.vel se tornava a vedaçl.o O:l'
Pressa. q,ue se atlnna também no prtn
e1plo COIlBtituclonal da d1v1BAo e auto·
nomla dos Podêres, ooDSail'l"8do clara
mente no art. 36 da COnstituição da Re
pública e de que falaremos ad1ante. Ado
tar uma Interpretação BuperficJal em
relação ao impedimento do art. 48, cita
do, sem 8e atentar para o espirito da le!
e, liObretudo, pa.ra. () Btat8ma. do reti
me, seria admitir-se o absurdo de um'
Senador Federal poder, sem preJu1zo
do mandato, investir-se nas funções de
Prea1dente da RepúbUca".

O assunto da consUlta par«:e, assim, per
feitamente erplanado e esclarecido, cabendo,
apenas, fazer, ainda, uma reteréncJa ao Re
g1D1ento Interno do Senado, que, no
&eU art. 17, anumera, entre OB casos em Que
o senador perde o mandato, 011 do art. 48
e seu pa.rágm.fo primeiro da. Constituição.

Diante do exposto, tendo em vista.:
4) Que a Vice-Govemador, em :Mfnaa

Gera1B, nessa qualidade, nAo esti no
exercício de nenhum cargo, pois ab
mente investido como sUbstItuto, no
cargo de Oovemador, est&rá no 8lre1'
ciclo de suas legitimas !unçOCs; !nU

li) que o art. 50 da ConstItuição do JIla-
tado de Minas dispõe que

"O Governador e Vice-Governador do
Estado perceberão su'o.sldlos fiDdOll pe
Ja ABsembléie. Legislativa, no I1I.tlmo ano
da legislatura anterlor".

Somos de parecer, atentos ao fato de que
"quem aceita outro manda.to perde aquele
que aceJ.tou em pr1melra. lugar" (Pontel de
Miranda - Comentâr1as t\ ConstltuiçAo de
1946 - pág. 4}) e que "8. Qpç10 deve ser
verificada no momento em que se toma POlI"'
Be do segundo mandato, de modo Que o
exerclclo dOi dois pode acarretar a perda dos
doJa" (idem), que esta ConWl8ão se defina.
relativamente ao Requerimento n9 ~79, de
1955, nos segu:lntes térmos:

D1ante do dJsposto no art. 36, § 19, com~
b1Dado ,com Q1!. Mts. 48,n, letn. c,"\'!, 1)1 e
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185, de. Constituição Federal, esta Comissão é
de parecer que o senador eleito vIce-gover
nador de qualquer Estado da. Federação não
perderá o mandato, pelo fato, apenas, de ter
B1do eleito, diplomado e empossado V1ce
governador, mas sómente quando exercer o
cargo de Governador ou se, pela. ocupação
da. Vice-GovernadorJ.a, aceitar qualquer sub
sidio, isto é, não havendo, na espécie, acumu
lação nem de funções nem venctmenros, uma
vez que se trata de mera expectativa, o Re
querente só ficará. privado do mandato de
8ePador quando fOr chamado a exercer, e
efetivamente exercer, como substituto legal,
o cargo de Governador do Estado de Minas.

Bala das Com1.ssões, em 17 de janeiro de
1956. - Cunha Mello, PresIdente - Louri
val Fontes, Relator - Fernandes Távaroa 
Kerginaldo Cavalcanti, nos têrm08 do art.
36, ~ I\> comblnado com o art. 48, li, 0, da
Constituição Federal, o Senador eleito para
ma.ndato outro, que não o legislativo, não
perde o mandato. Apenas, a fim de assu
mir o exercIcl0 de outro mandato, como .se
ja o de governador ou prefeito, terá de pedir
licença do Senado. Se assumir sem obtê-la,
entoo, slm poderá o mandato. - Attllto Vi
Vt;cqua, reportando-me às razões expostas na
m1nha declaração de voto. - Paulo Fernan
des, concluindo de ac6rdo <;orno o voto for
mulado pelo Senador Kerglnaldo Cavalcanti
- Sylvio Curvo, Vencido - Novaes Filho,
vencido, de aCÔrdo com a mJnha declaração
de voto. - Osvaldo Moura Brasil, com o volo
do Senador Kerginaldo Cava.lcantl.

A Comlsslo de Constituição e Justiça, por
maioria. de votos, deliberou que:

a) um senador eleito, diplomado e em
possado Vice-Governador de um Es
tado pode exercer êsse cargo sem per~

da do mandato e independentemente
de licença;

b) que ficará privado do mandato de
Senador quando efetivamente exer
cer, como substituto legal, o cargo de
Governador. - Cunha Mello, Presi.
dente.

O Parecer foi submetido à deliberação do
Plenárlo na sessão de 26 de janeiro de 1956.

Na d1lIcUMáo, usou da palavra o Sr. Sena·
dor Kerginaldo Cavalcanti, concordando com
a orientação da Comissão no tocante ao ttem
a das concIusõe& e discordando quando ao
item b, pois entendia que, mesmo no caso
de vir a as.sumir o Govêmo de M1na.s, não
deV1a o Sr. Senador Bernardes Filho perder
o mandato.

Anunciada a votação, o Sr. Senador Apo~

lônfo Bales (Lider da Maioria) requereu se

fizesse ela destacadamente em relação a
cada :Item das co.ncltlSÕeS. Contra 1sso se
manifestou o Sr. Jolo VtlasbOas.

Submetido a votos, foi aprovado o item a,
cUja. votação teve o encamInhamento favo
rável do Sr. senador Apolôn1o Sales.

Anunc1ada a votação do item b, ocupou a
tribuna, encaminhando-a, o Sr. senador
ApolOnlo Sales, que combateu essa parte da
conclusão do parecer, Invocando o pronun
ciamento dado pela Comissão de Constituí
çáo e Justiça no caso do pedjdo de licença
do Sr, Senador Lino de Mattos, para. exercer
o cargo de .Preteito da. Capital do Estado de
São Paulo.

Colh1dos os votos, verWcou-se haver :sido
rejeitado o item b.

Fizeram declarações de voto os Brs. sena
dores Domingos Velas<:o e Juracy Maga
lhães, ao favor, e Moura Andrade, contra.

DEBATES DA ORDEM DO DIA (H)

DisCU$sllo única do Parecer n 9 72, de
de 1956, da Comis"sáo de ComtituiçB.o e
Justiça, sôbre a cunsulta constanté
do Requerimento n9 579, de 1955, do Sr.
Senador Bernardes Filho, no sentldo de
se esclarecer se o artigo 48, letra 'c", da
Constituição Federal se este1l-lU) aos man
datos de Vice-Governador de qualquer
Estado da Federação, ainda que os elei~

t08 náo exerçam a substituição dw res
pectivos Governadores (Parecer no sen~

tido de que: a) o Senador sendo eleito,
diplomado e empossado Vice-Governadar
de um Estado pode exercer o cargo sem
perda de mandato e independentemente
de llcença; b) jkard privado do man
dato de Senador, quando efetivamente
exercer, como substituto legal, o cargo de
Gover'tUlà()r) •

Na discussão do parecer da Comissão de
constituição e Justiça, o Senador Kerglnal.
do Cavalcanti pronuncia o segu1nte discurso:

"Sr. Presidente, sou membro da egrégia Co
mJssão de Constituição e Justiça desta Casa.
Quando se discutiu a consulta, converten·
do~nos num órgão consultivo sui generis que,
data venia, me parece náo ser a.tribuição es
pecffJca nossa, divergi, contudo, das conslde~

rações expendidas pelo eminente e preclaro
Relator.

Divergi, repito, não só invocando preee·
dente vltorioso, no selo daquela Comissão,
como, também, por decisão dêste Plenãrio,
quando debatiamos amplamente, lá. e aqUi,
o caso da llcença do nosso eminente cole·

(27) DCN (BeçA<> lI) 27-1-:iG. pág. 2ZJ
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1&, senador Uno de Mattos, QUe hoje ocupa
o lugar de Prefeito da Capital do Estado de
810 Paulo.

Entendeu o Relator que o Senador eleito
vice-governador poderia investir-se na fun·
çAo sem perda. do cargo de Senador da. Repu
bl1ca, mas, desde que, por um momento se
quer, estivesse DO exercicIo do cargo de
Governador, automAticamente alijaria de si
o me.ndato.

E pare, leso, Benhor Presfdente, fol pre·
c180 chegar, através de processo lógfca, que
nlo compreendo muf claramente, a admlt1r
que o vice-governador de El!Its.do, não tendo
tunçAo, e enquanto n§.o chamado a funcIo
nar como governador, em nada a!rontar1&
06 cânones constantes do art. 36, f 2.°, e art.
Q, 10180 D, allnea c, da ConaUtulçlo Federal.

Por que, entAo, adm1t1r-se que o Senador
eleito vice-governador do Estado e empos
sado nessa fUn.çio não perde o me.ndato1 E
por que se aceitar, ainda., que exercJtando êle
o govêmo do Estado, só por ê.ste faro despi
ria. de &1 o mandato de senador da República,
perdendo-o, COl18egutntemente?

Sr. Presfdente, por mais brllha.ntes que
tenhlLttl sido as alegações produzIdas na. UI
tJma reun1Ao da Com1sslo de CoIlJititW.çio e
Justiça pelo nosso preclaro colega e mestre,
8enador AttiUo Vlvacqua, há. uma certa in
congruência na apretll!ntaçAo dêssea taoos, o
que salta logo à v1llta de todo o Senado. OU a
tese é certa, ou não é, senhor Pre
sIdente: OU adm1tlmos, através doa racleei
n10B 10g1c0.s, um ponto de vista, ou não o
acolhemos. O qUe nAD podemos fazer, é criar
essa grade.çio interpretativa. que não satlsfaz_
a ningUém e acaba por confundir 0lI espirltos.

Alegou nosso nobre colega Senador Attillo
Vlvacqua a diferença existente entre as
dUIill sttuações. Estabelecia, porém, para elu
llldar 11. mll.térla e Just1f1car, Inclusive, o voto
dado a favor do Sr. L1no de Mattos, uma
sttuaçAo realmente singular no nosso D1reIto
ConsUtuclonal, que seria. a. divergência. a
l!lIUpuIar entre as funções executivas esta
duais e as funçOes executivas muntcipals.
Através de expoalçAo, das mais brUhantes
mall que nAo me convenceu, encontrava S.
Elr:.& as justlt1catlvas que arrazoaram seu
voto no llllSO dG senador Uno de Mo.ttos.

Sr. presidente, quanto à sttuaçlo do Se
nador Bernardes l"1lho, a ComJ.ssA.o de Cons
tttulção e Justiça - dIgo-o com todo ores·
peito e acatarnento - além de não ter flca~

do estritamente dentro do esplrlto da Constt·
tulção, foI nógica nas suas conseqüências. A
meu ver, ou repeliria. a consUlta a- reapeloo
da posslb1l1dllde de Ucençe.. formulada pelo

S8t1ador Bernardes Filho, oU, entAo, chegaria.
às mesmas COnseqUêncllill a que nós outros
chegamos - admtttr que o Senador Bcmar
des F1lha, investido nas funçOes de Vice-Oo
vemador do Estado de M1n&IJ GeraIJ, nAo
perdesse, meramente, por ê8se fato, seu man~

dato de senador da. Repúbl1ca.

E por que, ar. Presidente? Como detln1mOlll,
na nossa. Orga.ntzaçAo constitucional, & !\In
çâo de Vice·Presldente da RepúbUca?

Sabe V. Ex" que o v1ce~presidente da Re
pl1bUca, entl!e nós, e dentro da ConsUtul9Ao.
tem função clara. e expliclta, além d&quelaa
que lhe são ltnanentes, porque, em virtUde do
próprio cargo, ainda exercita a. de pre&dente
do Senado Peder&l.

Sabe, também. V. Ex", Sr. Pn8Jdente. 'lue
06 vtce~goveznadoresde Estado, em obed1ên~

da às leis COnBtituclonala de cada uma du
nossas unidades federativas, tanto podem
exercer como não a funçl.o de presidente du
Assembléias Leglslatlva8.

Admitamos" para seqüência l6@:iea dM
nossas considerações, que um vice-governador
não tenha a função de presldente da &
semblêia ~latlva o que ocorre, talvez, em
alguns Estados do Brasil. Tenho memória de
que o fato foi encontradlço, até mesmo no
meu Estado natal. Que conseqUêncIaa da! de
vemos 1Jrar? Em que !le investiu o Vlce-Pre-"
sidente da Repúbl1ca? De que tomou poeae
o V!ce·Presidente?

A admitir Il tese de que o Vlce~Prea1dente

da. República não tem função, ehegarlamOll
ao absurdo de admitir 'lue algUém se em
passou em nada, que alguém se empo&llOU
em coisa algUma.

A s1tua~A.o do Vice-Presidente. como a de
Vice-Governador, dentro da nOSlla slstema
ttca constItUCional, tem contlgUraçAo espe
cial, tem, realmente, uma lnstttuJçAo que
nâo é a comum. Com efeito, o vice-governa
or de Estado, ou o V1ce·prestdente da Re
públlca, ainda mesmo quando nA.o uerçam &
funçlo de Qi>verna.dor oU a de Vlce-Prea1
dente da Repúbl1ca, nem por Isto e.t& des
vestido das mais altas prerrott&.ttvas consti
tucionais, e se encontra, de tato, - prell1
dindo ou não ali A.s6emblélas LeI1slatJ.vaa,
presidindo ou não o Senado - no e%ercí~

elo de uma das mais altas funç&a, de cujaa
prerrogativas todos nós temos oonheclmento,
através dos estudos de Direito Públteo Cana
t1tuclonaI.

A 1nstitu1çio, portanto da vlee-presld~~

cla da RepúbUca, nia quero dizer seja um
capitulo sui generis de n05B8o ex1atênc1a, mas
é, lrretragê.veJmente, modaltdade 31li generl&
de investtmentos pÚbllco, que é preciso con-
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slderar, se quisermos, realmente, examinando
casos dessa natuxeza, chegar a. conclusões
objetivas, de natuxem prática.

Por lsto, Sr. Presidente, não achei razoável
aceitar o ponto de vista da douta Comissão
de Constituição e Justiça. Nem mesmo esta
decLsio correspondeu, a meu ver, a lOgica
1rretragável. Creio mesmo que teria sido
mais cOIlBentAneo se tOra rejeitado pela Co
missão a sugestão da possibilidade de licença
ao Senador Bernardes Filho.

Declarar, porém, que o Sr. Bernardea
Filho, como Senador, Invista-se da função
- porque o é, incontestAvelmente, a de Vice
Governador do Estado de Minas Gerais 
sem que, com Isso, perca o mandato, é levar
o racloclnio às raias do absurdo. E em segui
da, proclamar que, se por 24 horas tOr cha
mado ao Govêmo daquele Estado, deixará
S. Ex.~ estarrecido quase sem saber como se
decida, porque terá, então, que sacrifIcar
para sempre seu mandato de Senador da
República. Por 24 horas, Senhor PresIdente,
o senador Bernll.rdes Filho, eleito ainda há.
pouco, lançará às chamas do Inferno o seu
mandato de Senador da República!

Não é possível que a Constttuiçâo leve a
um dlslate desta natuxeza. Temos de pro
curar resolver na pragmática constltucJonal,
uma equação desta espécie, encarar frontal
mente os problemas, não nos deixando levar
pelas opiniões, muitas vêzes contradJtórlas,
jungidas a interêsses que não se podem de~

:f1n1r, mas que são, realmente, o preço que
toàoo nós pagamos pelo exerclclo da vida
pública.

Ora, Sr. Presidente, creio mesmo que o
Senado, examinando o caso da consulta do
senador Bernardes Filho, se quJser respondê
la, terá que escolher uma fórmula ou outra:
conceder ou negar. Conceder, porém, negan
do náo é conceder coisa alguma; e não é
outra a conseqüência a que se chega, com a
adoçáo do parecer sufragado, pela maioria
da douta ComissAo de Constituição e Jus
tiça..

Não vejo razão para recusarmos ao Be
nador Bernardes Filho, com sua posse na
V1ce-Governadorla do Estado de Minas Ge
rais, o direito a uma eventual ínvestfduxa
nas Íl.mçõe8 de Governador, sem a perda de
mandato de Senador.

Quem deseja ser lógico, lrredutlvelmente
lógico, ate suas últlmss conseqüências, deve
proclamar que o Senador Bemardes Filho
não pode, em nenhuma hiPótese, ter per
missão do Senado para ocupar, por um Ins
tante que seja, o lugar de Vice-Governador
de Minas Gerais, sob pena de, automàtlca
mente, perder seu mandato nesta CalIa. Só

assim se compreenderia a oposição que se
taz à consulta tormulada pelo nobre repre
sentante.

Quem, porém, como eu, entende, pensa,
julga e acredita que está certo, concedendo
ao Senador Bernardes Filho licença, não SÓ
para empossar-se no cargo de Vice-Gover
nador, mas. posslvelmente, exercer a maJs
alta magistratura daquele grande Estado,
não tem como recuar diante de conseqüên
cia tão lógica como a da concessão de lJcen
ça plena àquele representante, para que
conforme as necessidades publ1cas, venha a
exercer o cax'go de GQvernador de Minas
Gerais, seUl perda de mandato de Benador.
, Sr. Presidente, podemos errar na trlter
pretação dos textos constitucionais. A infabl
!idade só existe para o Papa, em matérIa de
dogma. Nós os mortais, adstritos à nossa
,própria condição, erramos a cada passo.
,Pode Ser que estej9JDos oferecendo uma te6e
errônea, mas lnconstetàvelmente, uma tese
como outra qualquer, sufragada já pelos
,votos não Só da ComlSllão a que pertenço,
como pela decisão d~ste Plenário.

, Bem vê o senado Que não é uma aventll~

·ra sustentar, como sustentamos, a or1enta~

ção - que não é de hoje porque Já tal de
ontem - em derredor da matéria. Não quero
-saber de onde vem a. preteD.'lão.

, Aqui está o Senador Dlnarte Mariz, meu
adversário político, de quem defendo os dl~

reitos, neste momento: aquI está o Senador
Moysés LupiOn, do PartIdo Social Democrá
,tIco - também, portanto, meu adversário
poutico. - cujos direitos igualmente advogo.
Mostro, assim, perfeita coerência neste ter
reno e que não me deixo levar por senU
mentes outros que não os ditados pela jus
tiça.

, Um êrro, como (ijsse, pode ser meu; ma.s
a Virtude de sentimento também se deve re
conheeer como minha - conseqüêntemente,
a justeza do propósito; e não quereria dIzê-lo,
ISr. Presidente, mas sob certo aspecto, bem
caberia a frase cediça - a nobreza. da ins
piração.
, Concito, portanto o Plenário a que respon
da à consulta operando uma cisão na mes
ma; de modo a que ° Sr. Bemardes Filho,
caso venha a. empossar-se também no 00
,vêmo de Minas Gerais, nem por Isso perca
o mandato de senador que lhe foi conferido
pelo nobre povo do seu Estado. Estou certo de
que, com isto, não haverá demérito, nem as
lnsUtuiçÕeB não se abastardarão. Os males
nacionais são outros, e muito mais graves.

As vêzes, nesta Casa, pela fôrça da pró
pria lei, no revestimento constante Q.ue a
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COl18tJtulçoo nos permite, vemos deixar êsse
recinto f1gUraa de homens p6:bllcos de excep
cional capacidade moral e 1nte1ectual. Mas o
Senado pennanece. OUtros vêm para a subs
tltulçAo respectiva, exercer, como podem, as
suas atividades, dando alto exemplo de pro
bidade e dignldade. Recebem injustiças, mas
nem por tsso o Senado se torna menor; an
tes, sobressal pela virtude e pela equan1m1
dade.

, Eis a razão por que, quando aqui penetra
um suplente de senador, nem por .IssO o Se
nado dlm1nul; é mals um valor nacional que
'vem, sob a tutela desta alta Câmara, encon~

traI' as fôrças construtlvas em que nos tun~

damos para erguer uma grande nacionaIld&
de, Os que por aquI passam e destrutam o
nosso oonvfvio, saem reconfortados pelo
exemplo e pela. dedicaç§.o l\ causa públl.ca.

AlgUém virá prosseguir o senador Bernar
des FIlho, possivelmente, outro ro1nelro de
boa cêpa, enérgIco, ded1cacl.o e consciente;
outro valor aprImorado ocu;ará o lugar de
S. Ex', nesta trincheira. Poderá ter malor
ou menor brllho Intelectual; nada lmporta. O
Que tem lmportAncla é o valor moral do
homem, a consclência republ1cana e demo
crática do Individuo, a certeza de bem ser
vir ao Braall.

, Daí por que nada temos a perder. A NaçAo
nada sofre com 1&90.

Volva o Pais os olhos para os grandes pro
blemas que ai estão, desatJando a ded1c&
çl\o dos nossos homens públicos.

Volte-se a Imprensa para 8S questõea ime
diatas 9.lI quais já ni.o comportam qual
quer procrastinaçA.o, a pique, como estamos,
de um soçObro, de mergulhlU'tnos, todos, nu
ma noJte fn1lnda, como o verbo - um tan
to apressado ma.s, incontestAvelmente, cin~

t1lante - do Senador Assis Chateaubrland
vaticinou, entre ondas de pesslm1amo, no úl
timo discurso.

Sr. Presidente, espero que o senado Pe
deral, ponderando nestas m1DhaB obscuras
palavras, permita ao nobre senador Bernar
des FIlho, de acOrdo com o precedente a
que me referi, prestar a MIna.s Geram tran
qüilamente 0/3 seus serviços como Vice-Go
vernador, ou, mesmo, como Governador da
quele Estado e, em qualquer caso, enquan
to nl.o se lhe esgotar a licença que venha a
obter, tranqüilo esteja de poder voltar ao
nOOBO convlv:lo, aceito por deliberação da
Casa.

Para &te ponto peçO a atenção d0/3 meus
dignos pares.

sr. Prea1dente. objeto desta sessão extraot'
dlnálill., são também 0/3 casos dos Senhores

Dinarte Mariz e Moysés Luplon. Que OI! eu.
minemos, não com olhos de poUtico no 1eJl·
otido restrito ou partidárto. mas, com a 'rido
d0/3 que encaram 08 problemaa do ~to
Constltuclonal para rellQlvê-lOS, segundo OS
ditames da. consclêncf&. Nenhum de DÓS
pode ter a pretensão do "maglater df:Iõ.t....
-Isto é, de dar a 6:ltlma palavra 8Ôbre lo ma~

térla tão complexa e delicada. Mas, de uma
ooJsa, todoI este.mos certos: anima-noe C)

lnterêsse de bem servir e de contribuir, com
a nossa oplnlão, para a segurança de um
rumo ou de uma tese em que asaentaremoe
os tr11ho6, JOr onde corrertl. a mjqu1na das
1nterpretaç6es dêste Plenário.

EIs o motivo porque requeri esta. llelIIIoo."
Encerradlll a d1BcussAo do Parecer, 6 lJl10

o requerimento aba.ao transcrtto:

REQUERIMENTO
N,o 50, de 1956

Nos têrmQS do art. 126, letra. d, do R.e8\.
mento Interno, requeiro votaçAo separada de
cada um dos Itens do pronunciamento da.
Comissão de Constituição e Juatiça. IlÓbre o
Requer1mentlo n.o 579-55.

Bala das Be.!BIles, em 26 de Janeiro de 1916.
- Apol6n.io Sa.lle$.

O SR. APOMN/O SALLES - "Sr. Pree1
dente. o l'eCl.uerimento em vo~, de m1Dha
autoria, é no sentido de que o senado, ao de~

cldlr sôbre a,col18uIta do nobre Senador Ber
nardes .Filho, cJnJa a sua del1ber&ç60 8C5
itens t1nais do parecer vencedor da Com1IIlIo
de Constttu19Ao e Justiça, o qual PM80 .. ler,
para que o Plenárto possa bem julgar a espé
cie.

"A Comi!ls1o de COI18t.ltu.lç!o e JwUça
por m.alqrla de votos, deliberoU que:
a) um Bénador eleito, diplomado e em~

possado Y1ce-Governador de um Estado,
POde exercer ê&ge cargo. sem pel'tÜ. do
mandato, e Independente de llcença;
b) que tlcará. privado do mandatO de
Senador quando efetivamente enreer,
como substituto 1ep1, (> cargo de Gover
nador."

Vêem 08 PteZSd08 colegas que a. llustrada.
ComlllsAo dlvkuu a consulta do nobre sena
dor Bemardes F11ho em dois lten&.

No pr1melro, L'l8entlu em que o senador,
apenas e1eloo, dlplom.ado e emposaado Vice
Governador, pode exercer ê8l!e cargo sem
perda do mandato e, até independentemente
de licença; no segundo, em que perde o man
dato se exercer o cargo efetivo de Oovern&
dor.

A &1mples aprovação, pelo Plenárlo, dêSse
parecer Importará acelt&9Ao dos do18 1tm1IJ.
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A meu ver, para que O pronunciamento da
Casa. seja oonsclente e claro, precIso é que
ela llEl manl!este duas vêzes - primeiro,
Quanto ao item a, isto é, se o Senador eleito,
diplomado e empossado Vice-Governador de
um Estado, pode exercer éste cargo, sem
perder o mandato, e independentemente de
l!cença. Aprovado ésae Item, passara a votar
o segundo, quanto à poss.lvel perda do man
dato de senador que exercer o cargo de go
vernador.

Com êsBe intento apresentei o requeri
mento.

Solicito do Senado que, prImeiro, aprove
o requer1m.ento. Voltarei então à tribuna pa
ra encaminhar a votação do Parecer da Co
miss§.o de constitu1çã.o e Justiça, nos tênnos
que faculta o Regimento.

Sr. Presidente, esta mIDha alocução tem
&peIlfIB o objetivo de soUcitar do Senado
apolo ao requerlmento, para votação cons
cIente e clara da matéria.

Era o que tinha a dIZer."

O SR.. JO,(O VILLASBOAS - "Sr. Presi
dente, aIlgura-se-me não comportar o pare~

cer da honrada Comissão de Constituição e
Justiça a div1sã.o propo.sta pelo llustre Sena~

dor Apolônio SaIles no requerimento, ora
em votação.

Assim conclui o parecer daquele órgão, as~

sinado pela maioria de seus membros:
"a) Um senador eleito, diplomado e em
~o Vice-Governador de um Estado,
pode exercer êsse cargo sem perda de
mandato, independentemente de licença."

O item b é conseqüência do item a. Refe
re-se exclusivamente à. tigura do Gover
nador:

"b) t1cará privado do mandato de Sena~

dor, quando efetivamente exercer como
5ubBtituto legal, o cargo de Governador."

A cOlJclusào é, pois, uma, apenas dlstrlbul
da em dois Itens, que se não podem desUga:r
pa.ra votação.

O item a estabelece que o VIce-Governa
dor de Estado não perderá o mandato de Se~

nador; o item b conclui com uma condição:
se exercer efetivamente como substituto o
cargo de Governador, perderá o mandato.

O Sr. Apolônfo SaIles - Prezado colega.
tanto me. parece, que as decisões sll.o divl~

slvels, que, de antemão, declaro concordar
com a primeira parte do parecer e dlscordar
da. segunda.

O Sr. Alvaro Aãolpho - Aliás, a própria
Comlssio fêlil a divisão.

o Sr. Apolônfo Salles - A prova de que
pode ser fracionado é que uma conclusão não
repugna a outra.

O SR. JOAO VILLASBOAB - A con
clusão é uma; prende-se à consUlta sõbre o
caso do Vice-Governador. Estabeleceu a co
missão que o eleito e empossado no cargo,
não perderá o mandato.

O Sr. Kergtnafdo Cavalcanti - A consulta
foi sôbre matérla comum.

O SR. JOAO VILLA8BOAB - Se, no en
tanto, o Vice-Governador, por vaga ou outro
qualquer motivo, fôr chamado e. substituir o
Governador, perdem o mandato. É uma. úni
ca conclusão, referente apenas, à figura. do
Vice-Governador.

Eis por que, Sr. Pres1dente, com a devida
vênia. do nobre autor do requerimento, solicI
to do Senado não concorde com a. divisão
proposta."

O requerimento, é aprovado. AssIm, o Sr,
Presidente coloca em votação a primeira par
te do Parecer da ComIssão de Constituição e
Justiça. O Senador ApoIOnlo SaUes, no enca
minhamento da votação, asa1m se expressa:

"Sr. Presidente, honrado pelo Plenário desta.
Casa com a aprovação do meu requerimento,
encaminhareI à votação da prlmelra parte
do Parecer da douta COmissão de Constitui·
ção e Justiça que assim se expressa:

"Um senador eleito, dIplomado, investido
vice-governador de Estado pode exercer
êsse cargo, sem perda. de mandato, mde·
pendente de licença."

Sr. Presidente, o ponto de vista. da douta
Comissão de Constituição e Justlç9. concorda
absolutamente - como se dizia outrora 
quando se estudava latim - em gênero. nú~

mero e caso, com aquilo que se PI\SSOU aqui
h& temp(1s, quando concedida a licença ao
nobre Senador Lino de Mattoo. Mas, vai um
pouco além, porque acrescenta: "Independen~

te de licença". De modo que, o Plenário não
terá qualquer restrição em dar seu apoio
a esta. primeira. parte do Parecer da douta
ComlSl>ã.o de Constituição e Justiça. E, falan
do em Plenário, refiro-me à maioria que vo
tou, há pouco, o meu requerimento.

Entretanto, devo diZer a V. Ex., Sr. Pre
sidente, ser possível que 'l.lguém pense de
outro mOdo, e assim é evidentemente neces
sário que o Plenário se pronuncie.

j:ste o meu pensamento."
Posta em votação a primeira parte da con

clusão do Parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça, é a mesma aprovada;

Q) um Senador eleito, diplomado e empos
sado Vice-Governador dé um Estado pode
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exercer êsse cargo .sem perda do mandato e
independentemente de licença.

O Sr. Presidente coloca, entAo, em vota·
çAíl !to Ilegunda parte da conclusão do refe
rido Parecer. O ,senador Apolônio BaUes
pronuncia o seguinte discUl'BO, para. enca
minhar a votação:

"Sr. Presidente, não posso pronunciar-me
de igUal forma Quanto à segunda parte do
parecer da douta Comissão de ConsUtuIção
e Justiça..

A Casa conhece meu pensamento quando,
de outra feita, aqUI, acompanheI o brilhante
parecer do nobre Benador Benedicto VaI·
ladares, em que S. Ex.-, como relator, da Co
IlÚSIlão de Constituição e Justiça, do pedido
de l1cença do nobre Senador IJno de Mattos,
se pronunciou favoràvelmente à tese de que
exercer um senador o mandato de prefeito
de uma cidade, ipso-/ato nâo importava per
da de seu mandato legislativo.

Sr. Presidente, não desejo privar o Benado
de reportar-me à sfntese do parecer do douto
Senador por MInas GeraIs, quando B. Ex.-,
resumindo um arrazoado completo e seguro,
expunha aos dignos membros da COmls8Ao
de Constituição e Justiça como não se m
clufa. nas proibIções constantes da letra e
do espírIto da Constituição, exercer um se
nador um mandato executivo Que não fOsse
dos podêres da União.

l!: esta a síntese a que me referi:

"a) que o Senador Juvenal Lino de Mat~

ros não pede llcença para exercer
funções de um dos outrog dois Po
dêres da Unilo, CllBO em que seu pe~

dido encontraria obstáculo no art. 86,
§ 1.0, da Constttu1çAo;

b) que pretende exercer o cargo eletivo
de Prefeito MunIc1pal e nAo "comis
são ou emprégo remunerado", de no
meação de qualquer autoridade le
gislativa, executiva ou jucUclár1a, caso
em que incidiria. seu pedido na. ve
dação do art. ta, I, b, da ConsUtU!
ção;

c) Que não se propõe ocupar cargo de
misslvel ad nutum, hipótese em que
não poderIa obter a Ilcença, ez vi do

art. 48, UI, b;

(I) que também não pretende exercer
outro mandato legislativo o que lhe
seria vedado pelo art1go 48, Ir, c".

Sr. Presidente, esta síntese é perfeita, por~

que mostra, de um lado, que. na verdade, o
senador requerente nll.o incide em nenhuma
dM proibições da Carta Magna. do Pais. Ao

mesmo tempo, não pode o requerente, pela.
norma comum da interpret&çAo da Conat!
tulção, ser coIbIdo de exercer mandato Que
não Incide em nenhuma das BUU ved.aç6ea
OU pro1b1çóE6.

Assim, Sr, Presidente, a meu ver, em q,ue
pese a mod4stla dos meua conheclment08 em
assuntos tAQ elevados - falo com o coraçt,.o
na mão - tenho tranqUlIldade de collBelên
cla para dIzer ao Senado, que nenhum 81'iU
mento me <:onvence de que se vá ferir de
frente a Constituição; claras razões conven
cem-me do çontrãrto.

E digo mais: quando da primeira fdl:&,
aqui no Senado, fui consultado pelo Benador
L1no de Mattos sôbre a po8S1blIldade e vJa
bllidade do' seu requer1mento, m1Dha ime
diata reação 1'01 a de Que n10 Beria. poaa1vel
conceder-se a licença que 6. Ex.- 111a reque
rer. TInha em mente, nia a letra da Cona
tltulção, mll.$, talvez, o peDllamento do tona
tltulnte, quando quis impedir o eltercfc10 de
dois mandatos leg1s1atlvOl3 e na verdade e8~

tava pensando em dois mandatos eletivos.
Na redação da ConstttuiçAo Brasileira de
1946, a letra: é, porém, clara, c1&.rfB81ma. Nilo
s~ tala em dois mandatos eletlv08, mas, sbn,
em dois mandatos legi8latlv05; excluída, por
tanto, qualquer 1nterpretação mais ampla
que admita proibição para o mandato exe
cutivo.

E verdade é ainda Que a constituição -
o que não é mais da letra, ma.s do peDBa
mento - faz distinção mUito clara entl'e OI
podêres da União. quando diz ser vedada a
acumuIaçlo tie mand8.tcs dO& aludidos Po~

dêres. que são harmÔnicos. Mas, os podêre8,
da União sãQ bem diferentes e definldOl!: o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário. e n40,
Sr. Presidente, um executivo estadual ou mu-
nicIpal. .

Náo me parece, de forma alguma, que l!Ml
encontre amparo em letra ou dtspcsltivo al
gum da. Co~tltU1çáo. Nestas cond1çi5es, nlo
vejo como o senado tenha o arbítrio de con
ceder a licença a um senador e, mais tarde,
negá-la a ouQ'o.

Esta a razlo por que, com a consciência
tranqüila, apesar das crltlcas que possam ad~

"ir, voto conb'a a segunda parre do Parecer
da dout& Comissio de ConatltUlçAo e Jua
t1ça."

o Sr. Presidente coloca. em votaçlo a. se~

gunda parte do parecer, senao a mesma re
jeitada:

"o) que ficará privado do mandato de
Senador quando efetivamente exer-
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cer, como substituto legal, o cargo
de Governador." (28)

DECLARAÇOES DE VOTO

O SR. DOMINGOS VELAsCO - Sr. PTe
61dente, coerente com o ponto de vista que
manifestei na oportunidade da apreciação do
pedido de licença do nobre senador Lino de
Mattos, votei a favor do inciso a, e contra o
inclso b do Parecer da Comissão de Cons
tituição e Justiça.

Na ocasião, tive o prazer de expor ao Se
nado as razões Que me haviam levado a vo~

tar favoràveImente àquela licença. Evidente
mente, não vou reproduzi-las neste instante
sempre defendi, no entanto, desta tribuna
o ponto de vista de Que, não sendo explícita
a Constituição no impedimento à prática de
Quaisquer atos pelos senhores Senadores e
Deputados, ficava eu na posição de permitir
que os membros do Parlamento os ptaticas
sem.

Não me parece lógIco, restrinja o Poder
Legislativo, sobretudo o Senado, as prerro
gativas de seus integrantes, quando a Carta
Magna, explicitamente não as llmita.

Como V. Ex." sabe, Sr. Presidente, a COll8
tltuição proibe os senadores e Deputados
exercer desde a posse outro mandato legis
lativo, seja federal, estadual, ou municipal.
Adjetiva o mandato: legislativo.

Se se tratasse de mandato eletivo, evIden
temente estaria eu em ponto de vista con
trário. Dado, no entanto, o texto constitu
cional, nl10 vejo razOes que impeçam o exer~

cicio de mandato efetivo pel08 Sena.à.ores e
Deputados, que não o do Poder Legislativo.

:s: verdade, Sr. Presidente, que o § 1.Q do
artigo 36 da Carta Magna. declara:

"O cidadão investido na função de um
dêles - dos Podêres da União - não
poderá exercer a de outro, salvo as ex
ceções prev1Btas nesta Constituição."

O art. 36, referente aos Podêl'es da União
estabelece;

"Silo Podêres da UnIão o Legislativo, o
Executivo e o Jud1ciário, independentes
e harmÔnicos entre si".

Evidentemente, a Constitulçilo alude aos
Podêres da Unll10 e, não, a podêres do Es~

tado ou do Municipio.

Assim, se não há proiblçl1o expressa de que
o Deputado e Senador exerçam função ele
tiva, Que não as do Poder Leglslatlvo esta
dual. municipal e federal, não vejo por Que
negar licença ao Senador, quando eleito,
como no caso vertente do Vice-Governador

do Estado de Minas Q{!rals e, anteriormente,
do Prefeito da Cidade de Sã{) PaUlo.

O SR. MOURA ANDRADE - Sr. Presi
dente, não estava em Plenário durante a
discussão. pois, por duas vêzes, fui requJsJ
tado, tendo, assim, perdido a oportunidade
de pronunciar-me sôbre êsse assunto. Alcan
cei, todavia, a fase da votação, e votei con
tràriamente ao que acaba de ser decidido.
Devo, portanto, ser incluldo entre aquêles
que foram vencidos hoje nesta Casa.

Tomo conhecimento de que V. Ex." colo
cará, em esguida, em discussão e votação,
requeriment06 semelhantes se não quase
idênticos, de outros senadores, que desejam
licenciar-se, a fim de exercer a chefia do
Executivo, para a qual foram eleitos, em Es
tados. Por esta razão, e diante da confir
mação de S. Ex." de que êstes novos reque
rimentos entrarão em díscussão ainda hoje,
reservar-me-ei para fundamentar o voto, Que
ora pronuncio, na mesma oportunidade em
que discutir a matér1a que ainda vai ser ofe
recida à nossa apreciação.

Desejo, pois, que V. Ex." me honre, con
cedendo-me a oportunidade, durante a d1s
cussão do assunto de usar da palavra.

O SR. JURACY MAGALHAES - Sr. Pre
sidente, a minha condição de leigo em as~

sunto constitucional, leva-me, talvez, a de
cidir êstes problemas à simples luz do senso
comum, que é aquela mercadOria com a qual
todos estão satisfeitos, porque todos se su
põem detentores de bom senso.

kndo a COll8tituição, vejo no artigo 49:

"l!: permitido ao deputado ou senador,
com prévia l.!cença da sua Câmara, de
sempenhar missão diplomática de cará'
ter transitório ou partlc1par, no estran~

geiro, de congressos, conferências e
missões cUlturais".

Reza. o art. 51:

"O deputado ou senador investido na.
função de ministro de Estado, interven
tor federal ou secretárIo de Estado, não
perde o mandato".

Ora, se a Constituição espeeificou, expres
samente, os casos em que os senadores e
deputados poderiam exercer outras funções,
parece-me que, apenas, nessas hipóteses, dei
xam os representantes de perder seu man
dato, isto é, no caso de serem investidos em
outras funções.

(2S) Até o término do "eu mand"to de Sena
dor (31-1-1959) O Sr. Berna.rde" Fllho nAo
teve oportunidade de SubRtitU\r o Gover
Dador do Elltado dI' Mlnll8 Gera\.tl.
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Assim, votei contra o requerimento que
8.CQ.oou de ser d1llcuttdo, e votarta. contrQ. os
outros em pauta., se não fOsse o meu desejo
de, não podendo fazer justiça, estabelecer,
pelo menos, eqüidade.

Entendo, como declarei Il& Com18sAo de
Constitttlção e Justiça, que, desde que o Se
nado se orientou pa.ra eximir de perda do
mandato alguns dos seus componentes, nA.o
vejo razão para votar contra o meu llUIJtre
companheiro de bancada, Senador Dinarte
MariZ que vai exercer o govêmo do Rio
Grande do Norte.

Sàmente por esta razão, isto é, pelo an~

tecedente, concedo a licença pedida pelo
nosso llUIJtre colega.

(OMPATIBIUOADE E INCOMPATIBILIDADES
DO MANDATO COM O ElERClCIO DE

MISS6ES DIPLOMlTICAS

1 - Nâo pode o Senador, sem perder o
mandato, exercer, ainda que a titulo lntert
no, mis6ão ordinária ou permanente, isto
é, m1ssáo que tenha "por objeto manter
rtllaç6es normais e correntes entre os Esta
dos".

Pode, entretanto, com Ucença prévIa da
telipectlva Câmara, desempenhar zn1Bslles
tra.ns1tórlll.6, de caráter especial, como as
que tenham. por objeto wna ou mais nego·
daç6es determinadas ou a representação do
Pa1s, quer em congressos ou conferências
1nternaclona1s, quer em certas cerimOmaa ou
etlquêtas, como a coroação de monarca, a
posse de chefe de Estado, comemorações, etc.

Man1festaçA.o do senado de caráter geral,
provocada pela Indicação n.O 5, de 1951, do
Sr. senador Mozart Lago.

Em 17 de outubro de 1951, o Sr. senador
Mozart Lago enviou ti. Mesa a

indicação
H.o 5, de 1951 (29)

indico, para posterior audiência do Plená
rio, man!teste-se a ComJss!o de ConstltttlçA.o
e Justiça do Senado Federal sObre se, além
das permlsBões Que lhes defere o 80ft. f9 da
Carta Magna vigente, para desempenharem,
:ml8sOes diplomáticas de caráter transitório,
e para partte!parem, no estrangeiro, de con
gressos, conferêncIas e mtss6es culturais 
podem 05 senadores ou os deputados, sem
lncorrerem na perda doa respectlv06 manda
tos:

"AceItar e exercer funções de embaixa
dores ou de m1nistros plempotenclárlos
nos pa1ses para os quais, em regra, são

deslgnad06 diplomatas de carreIra, em
caráter permanente."

J'USti/1Caç40

Estão em grande voga 88 deslgnaçOl!a de
sena.dores e de deputados e OI convites &OlI
mesmos pata missões diplomáticas. NAo tar
dará, portanto, Que as seduções da ca~
subtra!a do exerclclo no Congrego Nac10nal
algum de lIeUS componentes Que pretenda
permanecer mals durado1r9.mente em Qual
Quer das brilhantes ernba1Xadaa e plen1pO
tenc1ár1ll.5, sobretudo da Europa e da Amé
rica do Norte. O Senado, cumprindo seu de
ver constItucional, terá de pronunciar-se lJÔ
bre as nomeações que ocorrerem. !: conven1
ente, portanto, que previamente se estudem
as hipóteses, para evitar dec1s6es apresaadaa
ou menoe justas. Quanto U lD18sOu dIplo
máticas de (larárer transltórlo, a ConstltulçAo
vigente é c1arfllslma, mas quanto às de cará
ter permanente, ainda bá CtJIltroVénllu que
não devem persistir.

Sala das Bess6ea do senado Federal, em
17 de outubro de 1951. - Mo;:art lAgo.

Ene&m1nha.da. ao eatudo da comtasAo de
COIl.'ltltulção e Justiça, esta oCereceu 8Ôbre
o &MUJlto o Parecer n." 396, de 1952, relatado
pelo Sr. aeudor Clodomtr cardollo, ue1rn
formulado:

PARECER
N.o 396, de 1952

Da Comf.!$40 de C'omtftu~ t: Ju.tt
ça - sô!»"e 4 l11dicaç40 n.o 5. de 1951.

Relator: Sr. Clodamir Cardollo.

Pela 1nd1caçt\o n.o 5, de 1951, o em1nen~

Sr. senador Mozart Lago pediu o parecer
da. Comissão de ConstttUlçAo e Juatiça. sbbre
a. QUestão serutnte:

Podem os senadores e deputados, sem
incorrer na perda do mandato aceitar e
exercer, ~ém das funções QUe lhes do
permitidas pelo artlgo f9, da ConstItU1
çAo, as de emba1X&dor ou m1nl8tro ple
nJpotenclérlo nos paf8es para 0& quaJa,
em regra, 6io desl.gnadll6 diplomatas de
carreIra em caráter permanente?

n
As funções a Que Il.1Ude o art, 49, isto é.

as que o deputado ou senador pode deaem.R

penbar sem perder o manda.to, desde que
umha. 11cença prévia. da respectlva. câmara.
&Ao as oomet1d4$ em mla,40 diplomático ~
caráter transtt6rio li cu que, no estrangeiro.
!te devam aercer em CGnflTeaBOB. cemfer~"'
cia3 e m13s6es cultllTat.s.

(29) D.C.N. (S~lo 11) de 18~10-S1
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Quais as que constituem objeto da con
SUlta e que a Comissão deve dizer se são
ou não vedadas?

A indicação não as determina proprtamen
te; pois, tudo quanto dJz respeito delas, é
que são funções que deverAo ser exercidas
por embal:tadores ou ministros plenipoten
ciários nos pafses para os quais, em regra, são
deslg1Uldos dfplomatas de carreira em caráter
permanente,

A caracterização, como se vê, não diz res
peito às funções, mas ao lugar em que elas
serão desempenhadas e à. qualidade em que
as devera desempenhar o nomeado. Ora, o
que importa. conhecer é a natureza das !un~

ç6e3 ou o seu objeto,
Pode com efeito suceder que o deputado

ou senador seja nomeado para exercer, com
o caráter de embaixador ou m1n1stro pleni
potenciário, nos países a que alude a indl
cação, quer funçõe6 compatlveIs com o seu
mandato, quer funções que com êle se não
coadunem e pelo exercicio ou aceitação das
quals o venha a perder.

IrI
A questão está. em saber o que vem a ser

a missão transitórIa que constitui objeto da
exceção constitucional.

No dlreito 1nternacional público, dividem
se as missões dlplomaticas em duas gran
des categorias: a das missões ordinárias e
a das extraordinárias.

As ordinárias, como diz Bevilaqua, são as
que têm por objeto manter as relações nor
mais e corrent~ entre Estad06 amigos. São
também denom1nadas pennanentes.

Essas é claro que o senador e o deputado
não as podem exercer sem perder o man
dato, ex vi não só de argumento a contrário,
oferecido pelo citado art. 49, quando permi
te o desempenho de mIssões transitórias, mas,
também, do art. 43, que firma a incompatibi
lidade entre o mandato de deputado ou se
nador e as funções públicas não excetuadas
pelos arts. 49 e 51.

Quanto às rnl.ssões extraordinárIas, são de
duas espécies, das quais urna, como se vê dos
autores, é constituída. por missões que ver
dadeiramente não são extraordiná.rias senão
no nome.

São missões na realidade ordinárias, por
que têm por objeto as relações ordinárias
e correntes entre os Estados; e, conquanto
se denominem minlstros plenipotenciários os
que as exercem, a verdade é que para pra~

tlcarem atos especiais, precisam de ser es
pecialmente autorIzados.
.. 1CIlsa. denominaçâo de enviado extraorãiná

;,'rto vem de antigo costwne. Perdeu, porém,

a sua razão de ser, de modo que hoje não
passa de mera. tradição.

Antigamente, os enviados extraordinários
gozavam de precedência sôbre os ordinários.
e, por Isso, passaram OS Estad06 a dar a.
designação de embaixador extraord1nário aos
seus embaixadores pennanentes, estendendo
depois êsse qualificativo aos enviados de in
ferior categoria. Presentemente, já êle quase
não é dado a tais embaixadores, mas ainda
o vemos designando, embora sem o mesmo
efeito, os ministros plenipotenciários, em ca
sos nos quais são permanentes as suas mis
sões (H. ACCIOLY; RUllE:NS F. DE MELo; AN
TOKOLE'rZ) •

IV

Ao lado porém, dessa eSJ)écie de missão ex
traordinária, assim indevidamente quall!lca
da, há outra que é a missão extraordinária
prOpriamente dita ou especial, que pode ser
exercida quer por chefes de missões ordina
rias, em virtude de podêres especiais, quer
por estranhos à diplomacia.

São missões que têm por objeto: a realiza
ção de uma ou mais negociações determina
das, ou a representação do pais quer em con
gressos e conferéncias internacionais, quer
em certas cerimônias, como a do coroamento
de um soberano, a da posse de um chele de
Estado, a de casamentos, funerais, come
morações, etc., (c. BEVILAQUA; H . .A,CCIOLY;
BLUNrSClILl) •

A essas é que se refere o art. 49 da Constip
tuição.

Tratando delas, diz PONTES Dl': M1RAN1lA: ..A
missão diplomática pode ser de simples corte
zia. cultural, de caráter plenipotencfãrlo, co
mercial ou polltioo. desde Q.ue se não trate
de embaixada permanente ou legação".

A autorização constitucional, diz, por sua
vez Tli. CAVALCANTI, "é ampla, mais excep
c10nal e sempre de caráter transitório. O
carater transitório da função Imprime feição
especial à miSSão, tirando-lhe qualquer sen
tido que possa confundi-la com cargos ou
missões rotineiras, dentro das atribuições
normais dos funcionários diplomáticos".

1ô:ste é, atlas, um ponto que precisa de ser
'acentuado, e talvez esteja nêle o objeto da
'questão suscitada pela indicação em exame.
As mlssões especiais. Que se podem cometer
aos senadores e deputad06, não é possível
,dar por objeto, determine-se, embora, o tem~

po do seu exercfeio, matérias que normal
Iffi.ente fazem parte das missões permanentes.

Uma miSSão Interina, como observa Blunts
chJJ, é, peja sua natw-eza, náo permantmte,
,nada. importando que o seu objeto seja o
'mesmo das missões permanentes ou ordiná-
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rias. NI.o obstante, se o seu objeto fOr êsse,
ne-o a poderemoa considerar compreendida
entre as missões transltóriBS a que aJude a
ConsUtulção.

Por outros têrmos, se é certo que não há
dtstlnguir entre missão permanente e missAo
ordinária, pode, entretanto, suceder que mls
111.0 não Jlennanente deixe de enqU&dr&r-se
entre as missões que a Constituição dena
min& transitórias. Para. que, em suma, se
possa dizer transitória a mlssl1o, no sentido
em que vem o epíteto no texto cOIlBUtuclo~

nal, nAo basta que ela não tenha caráter
permanente: é necessário mais que a sua
traIlllltoriedade resUlte da especlalidade do
seu objeto.

V

Mas, djr·se~â, sem embargo de ser especial
e, por Isso, tr&Illlltórla, pode a missão ne
cessjtar de longo tempo para o seu cumpri
mento. Será também de mister que nto seja
de duração excessiva?

Eis aqUI um pormenor em que a ConsUtui
çã.o não entrou. e que deverá ser considerado
em cada caso pelo prudente arbítrio do
Senado ou da C~ara.

O ll.I't. 49. citado, foi inspirado pela idéia
de que pode a Nação ter interêsse em que o
desempenho de wna m1ssáo diplomática seja
cometido a um oU maiS de um dos seus re
presentantes no Congresso. Essa. mi8sAo nA.o
deve ter c&ráter permanente. Mas, quanto a
poder ou não o seu objeto ser matérla que
a deva estender por longo prazo, questão é
Que a Câmara competente para a. llcença de
c1dlrá, nos casos concretos, como lhe parecer
melhor para os lnterêsses nacionais.

VI

Relativamente à denominação ou tftUlo sob
que os senadores ou deputados poderão exer
cer a m1ssAo diplomática, nA.o hâ d19t1nguir
aqui, em face da ConstltUlção, entre êles e as
demaÚl pessoas, o que, certamente, nAo quer
dizer que éste partlcU1a.I' deva ser sempre
indl!erente a uma ou outra. Caaa do Con
gresso, ou que não possa influir, conforme as
ctrolUlstânclas, na deliberação delas sObre o
pedido de Iicença.

Recapitulando, diremos que, no nosso pa
recer, o senador ou deputado;

1.") nA.o pode, sem perder o mandato,

exercer, ainda que a titUlo Interino,
ml.ssão ordinária ou permanente, iSto
é, missão Q.ue tenha "por objeto
manter as relações normais e cor
rentes entre 08 Estados", para nos
servlnnos das palavras de Bev1la~

qUll;

2.°) pode, entretanto. com licença prévia
da respectiva cAmara., desempenhar
missões tr&Illl1t6rlas, de caráter elJ·
peclal, como 8S que tenham J)Ol' ob
jeto uma ou maian~ de·
ten:n1nad&S ou a reprt!BenfD940 do
PaiS, Q.uer em congressoa ou confe
rências 1DternacionaJs, quer em cer
tas :cerlmOnias ou etiqueta, como a
coroação de monarca, a poue de
chefe de Estado, comemoraç0e8 ete.

Sala Rui Barbosa, em 30 de abril de 190.
- Dario qartloso, Presidente - Clo4omÚ"
Cardoso, ~tor - AloJIsl.o de CarvGlho 
Carlos G<Jm~s d.e Oliveira - JOIJIlufm Pfru
Anisio Jobim - AtttUo Vfva.e:JlllUl, com na
trlç6es.

VOTO EM SEPARADO DO
SENADOR AN16IO JOBIM

Tendo pedido vista do proceaso ao aer d1I
cutido o a53Unto na CoDUsaio de CotlBt1tu1
ção e Justiça, nada tenho a acrescentar ao
douto parecer do eminente Senador Clado·
mlr Cardoso, relator da IndJcaçio n,o 5, de
11351.

Essa indicação resume uma conaulta do
digno Senador MOZ&rt Laia, conaUbatanc1a
da nos têrmos seguintes:

"Indico para posterior BudiêncJa do Ple
nário manifeste-se a ComiBaio de Cana;·
tituição e Justiça do Senado Federal
sObre se, além das pel'Ill18allel que ibM
defere o alt. 013 da Carta Magna vigente,
para desempenhll.I'em mJss6ea d1ploná.
tlcas de caráter tranal.tórlo e para p&l'
ticiparent, no estrangeiro de consreuoa.
conferênlUas e ml&sôes oUlturala - podem
os senadores ou 08 depUtad06, aem 1D.
correrem' na perda dos respeotl'9Oll man
datos:

Aceitar ou exercer funç(ies de embalza·
dores ou de ministros plenipoteDclârioa
nos paj~ para 08 quala, em rewra, alo
destgnadoa diplomatas de carreira em 0&
ráter permanente."

2. A resposta, segundo o preclaro rela
tor, é de que SÓ é permitido nas rePJ'f*ltl
tações a senadores e deputados àque1aa m1e.
sões, que não se reviStam de caráter perma
nente, e neste sentido, faz o parecer dUtIn·
ç6es.

3. Não é outra a lição doa autorea.

ISIDOllO RUlZ MOllENO (El Derecho Intema·
cional Publico - Buenos A1ree, lHO) escre
ve que os agentes cUplomâtlcos, Mo encar
regados de repreftntar 08 governOl em lU.,
relaç&s polit&caa. que êlllll atuam em em·
ba1Dd.&l!l, legaçl\es e m1asões especla.ls.
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Hoje, acrescenta o autor, "todos os min1s
tros de segunda categoria são plen1poten
c1ârios, e nenhum dêles é extraordinário,
sôbre receberem uma designação especial
paIa determinadas cerimônias."

Além da clasificação do Congresso de Vie
na (12 de março de 1913): - embaixadores,
legados e núncios enviados extraordinários,
ministros plenipotenciários e intemúncios;
encarregados de negócios e mInistros residen
tes (Congresso de Aix-Ia-ChapeUe de 1818),
o escritor argentino refere-se a agentes
confidenciais que se enviam recIprocamente
os chefes de Estado, agentes que não sâo
diplomáticos, agentes secretos, observadores,
m1nistros de etiqueta, de condolências ou
congratulações com1s.sionados para celebrar
acôrdo sôbre exercícios fJscais, fixação ou re
tificação de fronteiras, alguns dos quais são
considerados diplomáticos e gozam de prer
rogativas ou imunidades (obra cit.).

MÁIllo PESSOA (Direito Internacional Mo
derno - 1947) diZ que "os agentes diplomá
ticos ordinários são OS de caráter perma
nente. Acontece excepcionalmente, o envio
de um ministro público, para os fins espe
ciais de representar o Estado em festa, co
memorações, posses presidenciais, coroações,
casamentos, funerais etc. :e:stes últimos sáo
denominados extraordinários",

RAUl. PEDERNEIRAS, em seu llvro "Direito
Internacional Compendiado", nona edição 
1947, declara que o regulamento do Congres
so de Viena estabeleceu ainda que somente os·
de primeira. classe - embaixadores e legados
ou núncios do Vaticano - têm o caráter re
presentativo.

Os enviados diplomáticos em missão ex
traordinária não têm pelo titulo nenhuma
superioridade.

4. Aceito o parecer do emInente senador
Cloàomlr Cardoso, apesar de que a Cons
titUição no art. 49 se refere ao desempenho
de missão diplomática de caráter transitó
rio ou particUlar no estrangeiro, de congres
sos, conferênclas e missões cUlturais.

Sala Rui Barbosa, em 30 de abr1l de 1952
- Anisio Jobim.

Na sessão de lã de maio de 1952 figurou
em Ordem do D1a do Senado o Parecer. (80)

DEBATES
O SR. PREBIDENTE'- O parecer da Co

missão de Con8tituIção e Justiça tem duas
conclusões.

"Não pode, sem perder o mandato, exer
cer, ainda que a titulo interino, mJssão
ord1nária ou permanente, isto é. m1ssAo
que tenha "por objeto manter as rela-

çóes normais e correntes entre os Esta
dos", para nos servirmos das palavrsa de
BEVILAQUA;

A segunda conclusão é a seguinte:
"Pode, entretanto, com licença prévia. da
respectiva Câmara, desempenhar mis·
sôes transitórIas, de caráter eSJ)eClal,
corno as que tenham por objeto uma ou
mais negociações determinadas ou a re
rpesentaçâo do Pais, quer em congressos
ou conferências internacIonais, quer em
certas cerimônias ou etiquetas, como a
coroação de monarca, a posse de Chefe
de Estado, comemorações etc ... ".

A consulta do Senador Mozart Lago foi
esta.:

"Podem os Senadores e Deputados, sem
incorrer na perda do mandato, aceitar e
exercer. além das funções que lhes são
permitidas pelo art. 49 da Constituição,
as de embaixador ou núnlstro plenJpoten
ciário, nos pafses para os quais, em regra,
sâo designados diplomatas de carrelra em
caráter permanente?"

O Sr. Ivo D'Aquino, pela ordem, assim se
expressa:

"sr. Presidente, a Comissão de COCl>titu1~

ção e Justiça chegou a conclusões precisas,
e, a meu ver, o que temos a votar são estas
conclusões. Não lhes posso deixar de dar
meu voto, pois 8e tra.ta. de exata interpreta
ção do pensamento constitucional. Na pri
meira. parte, quando se fala em desempenho
interino da missão, deve-se entender, evi
dentemente, que é das m1s.s6es contidas na
primeira conclusão do Parecer.

sr. Presidente, observa-me o nobre Sena.
dor Waldemar Pedrosa - e consIdero inteira
mente procedente sua observação - <lue o
que nos toca é apreciar o assunto em relação
aos Senadores e não aos Deputados. A Cll.
mare. a que êstes pertencem dará, se provo
cada, a interpretação que julgar conveniente.

Quanto à parte referente aos Senadores.
estou inteiramente d~ acôrdo com as conclu
sões do Parecer da Comissão de Constituição
e justiça, e considero que são elas que deve~

mos votar para que não reste dúvida a res
peito do assunto.

DECISAO DO SR. PRESIDENTE

A indicação do nobre Senador Mozart La
go refere~se a Deputados e Senadores. O
:r'arecer da. ComisSão de Constituição e Justi~

ça refere-se, também, a Deputados e Sena~

dores. O Parecer deve ser votado tal como
se encontra. Só através de emenda ou des-

(30) D.C.N. (8eçê.o II) de 16-5-52, pAgo 3.971
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taque será. po&Sfvel a exclusão da palavra
Deputados .

O Senador Flávio Guimarães levanta. a
questão de ordem aba.1xo transcrita: "Sr.
Presidente, o Parecer do emInente jurista
Senador Clodomir Cardoso é dos ma.1s bri
lhantes. Parece-me, todavla, que o Senado
não pode aprovar um Parecer, que constitue
apenas matéria. de Jlustração e consulta.. O
art. 120 do Regimento Interno esclarece que
tais ma.térlas. uma. vez dadas a.o conhecI
mento do Benado, devem ser arquivadas,
qua.ndo não pl.lI>SSJD. ser transformadas em
projeto de lei.

O Benado ni.o pode ficar solldá.r1o com
um Parecer, embora brilhante e de alta. Ba.
bedoria, como o que está. em foco, da lavra.
de em1nente jurista, porque o direIto evolui
dia a dta e amanhA ou depo18 será. outra a
Interpretaçáo. NAo devemos flcar presos a
um a1mples parecer jurídico.

Consultaria V, Ex.- se não seria ma1s in
teressante dar conheclmento ao Ben&do ape
na.s do Parecer e arquivar a 1ncIlcaçio.
Esta a questAo de ordem que levanto. e de
sejava f&se solucionada por V. E:I:.& por con
&Iderar que o Plenário nAo pode aprovar o
Parecer."

DECISAO DO SR. PRESIDENTE

O Regimento no art. 120 determina:

"AIs Com1ssões poderAo propor o arqui
vamento das sugestões e Indicações rece
bIdas pelo Senado, desde que nlo 1\8
aproveite para !onnular projeto.
Pardgra./o tlnico - Quando M Comis
sões encarregadas do exame de qua.lquer
assunto conclulrem os seus pareceres.
apresentando projeto de leI ou de re
solução, ta1a pareceres serâo considera
dos como razões dos projetos, que com
êles entrario em discussão."

·1:&te o tezto regimental.

A Comissão de Constituição e Justiça nAo
conclul, apresentando projeto de lei ou de
resolução. Fixa em tôrno da IndIcaçAo. o
pr1nc1plo interpretativo do texto consUtu
cional. Parece à. Mesa. Que, Quanto As con·
clusõe8, deve .ser ouvIdo o PlenArio.

:s: lido e aprovado o seguInte

REQUERIMENTO
N9 157, DE 1952

Reque1ro llejam excluídas da expressão que
antecede as conclusões as palavras "ou
Deputado". no Parecer n9 3116, de 1952.

Sa1& das SeB6Ões, em 15 de maio de 1952.
- Waldemar PedTosa.

o BR. PREsIDENTE - submeto ao vo
to do Plenário as conclusões do parecer da
Com1sBAo de Constituição e Justiça, Il81vo o
destaque já. aprovado. mandando excluJr a
expreBllAo: "ou Deputado", que do a.proVft
das.

2 - ~o do S Assis Clt....
brhiM, nollteGclo E ador Etptclal ,
PlenIpot...clárfo tuJlfo ao GovirDo cfa lri
Bretalha.

Em data de 1. de novembro de 195'1' o ar.
Francisco dé As8Js Chateaubr1and Bandeira
de Melo, aetlador pelo Estado do MaranhAo.
remeteu i. Mesa a seguinte comunIcaçAo:

"Ezmo Sr. Pre81dente do senado Ped.era1.

Tenho a honr& de comunIcar a VOIlIla Ele·
celêncJa Que,; nesta da.ta. me ausento do PaJa.
a fim de M$Um1r o exerciclo da m1BeI.o ,que
me contlou lO Exmo senhor PresIdente da
República, d. representar o Brallll, em COmla
do, como EJbbalxador Extraord1Dá.r1o e PIe
mpotencIário junto ao Qovêrno da OrA-Bre
tfmha. consIderando compreendJda, na apro
vaçAo dada ~ meu nome para eM& !unção,
a. licença do Senado, para o seu duempeDho,
de acOrdo com o estabelecJdo no art. 49 da
Constltu1çAo e art. 24 do Retflmento.

Tratando-llIl de auaêncla de mala de três
meses, rogo se digne Vossa E:l:celênc1a de
convocar o meu Suplente.

Sala das Sessões, 14 de novembro de 19117.
- A8sts CluIteaubriand.

L1do o ofido, o Sr. Presidente (senadOr
Apolónlo Sallea> têz a seguinte decIaraçAo:

"O SR. PRESIDENTE - A prellente
comunleaçAo será. encanUnhadt\ .. COIn1Jl.
sAo de ConsUtulçAo e Justiça, para Que
a examine deVIdamente." (SI)

Na sessAo de 30 do mesmo mês (novem
bro de 1957) fol lido, no expediente, o pa
recer da COIU1sdo de Conat1tu.1çAo e Jus
tiça, que concluis. pela 1ncompatl.b1ll<iMB
entre o exercfcJo do mandato de Senador e
o cargo a que se reter1a. a sua comunfcaçAo.

(31) D.C.N. (~ç'o 11) de 1~"7-51. PAa. 3.178
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1"01 o seguinte o pronunciamento da Co~

missão:
PARECER

NI' 1.195, DE 1957 (~~)

Da Comissão de Constitutção e JlJ.8tl
ça, sóbre o Ojfc{(} n9 S.F. - 7, do 8r.
Assis Chateaubriand, comunicando au
sentar-se do Pais, a fim de assumir o
cargo de Embai:l:af!or junto ao Govér
no da Grã-Bretanha e solicitando a
convocação do respectivo 8uplente.

Relator: Sr. Gaspar Velo.so.

A Comissão de Constituição e Justiça do
Senado Federal é chamada a opinar sôbre
o requerimento formUlado pelo JIustre sena
dor Assis Chateaubrland, o qual, consideran
do como licença, a deliberação do Plenário
desta. Casa, aprovando a sua designação pa
ra Embaixador do Brasil na COrte Real In
glêsa, pede a convocação do seu Suplente,
em caráter tran.s1tórlo. Vale dizer: Sua Ex
celência considera-se, mesmo depois de em
possado em função de caráter permanente,
como a que exerce na atualidade. com as
prerrogativM do mandato que lhe foI con
ferido nas urnas. Não há a opinar, nem a
decidir no que já se encontra anteelpada~

mente TeSDlvJdo pela douta Comissão de Jus
tiça desta. CllSa do Congresso, no Parecer n9
396, de 1952, relatado pelo nobre Senador
Clodomir Cardoso, parecer êsse que trans
crevemos e endossamos, com o voto em se
parado do senador A:n.Is1o Jobim.

O Sr. Relator reproduz, a seguir, o Pare~

cer D.O 396-52 da comissão de Constitwção
e Justiça e as considerações do Senadol' Ani
sio Jobln (no seu voto em sepaJ'ado), quando
da apreciação da Indicação D.o 5, de 1951
(supl'a-transcritaL E finaliza:

O parecer citado tira. o caráter personaliB·
alma que porventura pudesse influir na de
cisá,{t do caso em tela, Lastimamos a ausên
cia do nosso convivia de um personalidade
do alto nivel intelectual e do acendrado es
p1rito público do atual Embaixador brasUelro
na Córte de SaJnt James,

Opinamos, porém, pesar nosso, com o apolo
unAnime dos tratadistas, ter incidido o n0s
so ilustre colega, Senador Assis Chateau
briand, na. tncompatibll.tdade prevista no art.
48, n, alinea b, com a sanção prevista no
§ 1'1 do artigo citado da Const1twção Federal.

Sala das Comissões, em 29 de novembro de
1957. - Cunh4 Me/lo, Presidente - G4spar
Velo.so, Relator - BenediCto Valladare.! 
Lourival Fontes - Lima GuimaTães - Da~

ntel Krieger - AttUio Vivacqua - Gil/)eTto
Marinho.

VOTO EM SEPARADO

Do Sr, Senador Lmeu Prestes ao O/f
cio S.F.-?, do Sr. Assis C'hateo.ubrland,
comunicando ausentar-se do Pais, a fim
de assumir o cargo de Embai.xador jun
to ao Govêrno da Grã-Bretanha e solici
tando a convocação do respectivo Suplen
te,

A primeira Constitwção republicana, aque
la a cuja sombra viveu a Nação longos anos
de paz e prosperidade, assim dispunha no
seu art. 23:

"Nenhum membro do Congresso, desde
que tenha sido eleito, poderá celebrar
contratos com o Poder Executivo nem
dêle receber comissões ou emprégos re
munerados.

§ 1.0 - Excetuam-se desta proibição:

1.0 as missões diplomáticas ..... , ... "."
O Decreto n.O 19,398, de 11 de novembro

de 1930, instituindo o Govêrno Provisório,
suspendeu o funcionamento das instituições
democráticas, mantendo, todavia, aquela per
missão. A 16 de julho de 1934, restauradas
aquelas prerrogativas, a Constituição asstm
regulava a matéria, no seu § 2.0 do art. 31;

"t permitido ao Deputado, mediante li
cença prévia da Câmara, desempenhar
missão diplomática, não prevalecendo.
neste caso, o disposto no art. 34."

Em 10 de novembro de 1937 ruíram. outra
vez, as instituições democráticas. Mas a Car
ta politlca outorgada pelo saudoso Pres!~

dente, GetúlIo Vargas, conservando Quase
rodos os dispositivos da Constituição de 34,
fê:ll uma restrição ao exerciclo, pelo paTla
mentar, de nUssio diplomática, estabele<:en~

do. na letra b do seu art. 44:
"Aos membros do Parlamento Nacional
é vedado:
Aceitar ou exercer cargo, comissão ou
empl'êgo público remunerado, salvo misw
são diplomática de caráter extraordiná
ria."

A Constitulção vigente no seu aTt. 49, as-
61m dispôs:

"l!: permitido ao Senador ou Deputado,
com prévia licença de sua. Câmara, de
sempenhar m1ssã.o diplomática de caw

ráter transitório, ou participar, no es
trangeiro, de congressos, conferências e
missões culturais."

MUito de propósito, acompanhei a evolu~

ção do pensamento do legIslador brasileiro
através da elaboração de nossas diversas Car
tas Magnas. Verifiquei, assim, que a Carta

(32) D.C.N. (Seçáo Ir) de :lO-1l-57
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de 91 não opunha embargos à aceitação
pe:o membro do Poder Legislt!vo, de mis
são diplomática.

E foI, de certo, ao abrigo daquele Inciso
constitucional, que vultos ilustres do Parla~

mento chenaram missões no estrangeiro. No
te-se que a Constituição de 91 falava, ape
nas, em MIssão Diplomática. A Const1tuição
de 34 conservou a mesma permissão.

O Estatuto de 1937, com o objetivo evi
dente de obstar que o Deputado ou senador
exercesse missão dlplomática normal, tal co
mo lhe era permitido na. Constituição ante
r:lor, declarou expressamente que o mem
bro do Parlamento só poderia exercer mis
são diplomátJca extraordinária. EstftVaD1, as~

sim. sem sombra de dúvlda, na vigência da
Carta de 37, os Deputados e Senadores impe
dIdos de aceitar, sob pena de perda do mano
dato, missão diplomática, simples. Peço a
atenção de meus colegas para a equivalrnkt
perfeita, na técnica entre missão diplomdtica
simple$ e e:ttraord~rla, porque !l.mbas são
missões transitórias e de comissão. Mas o
legislador de 37, apesar disso, restringiu a
aceJtação pelo parlamentar de missão ape
nai extraordinária.

Velo, porém, a Constituição atual. Quisesse
o legislador de 46 manter a proibição pre
vista na Carta de 37, isto é, no Estatuto ou
torgado pelo Presidente Vargas, no qual se
fazia expressa mençáo de que a única missão
diplomátIca que poderia ser exercida pelo
membro do Parlamento seria aquela de ca
ráter extraordinário, e manteria a proibição.
Mas não o fêz. Antes, restaurou a permJssão
anterior. Ora, sabido que O cargo de Embai
xador é função transitória, que se exaure
com a salda do Presidente que faz a nomea
ção, de vez que implica confiança, não tenho
duvidas em proclamar que o nosso eminen
te colega Assis Chateaubriand pode exercer
as funções de Embaixador em Londres sem
perda de seu mandato. E busco superflcie
para meu voto nos próprios tênnos e:xpres~

80s e inequívocos do art. 49 da Constituição
vigente.

Sala das Comill8óes, em 29 de novembro
de 1957. - Lineu Prestes.

O Parecer n.o 1.195/57, figurou na Ordem
do Dia àa sessão de 3 de dezembro de 1957.

Anunciada a discussão, usou da palavra o
Sr. Senp,dor Vivaldo Lima, que JustIficou re
querimento enviado à Mesa (D.o 689/57), no
sentido de que voltasse a matéria à Comissão
de ConstituIção e Justiça, a flm de verificar
a possiblUdade de ser concedido ao Sr. .Assis
Chateaubrland o prazo de um mês para optar
entre o mandato de Senador e o cargo de
Embaixador, a exemplo do Que r....ra feito em

relação aos Senadores Moisés Lupion e DI
n9.rte Mar.i2l, que se haviam investido no Go·
vêrno dos Estados do Paraná. e Rio Grande
do Norte, respectivamente, com licença do
Senado que velo a ser posteriormente can
celada.

Ocuparam a. tribuna, em seguida, ence.mJ
nhando a. votação do requerimento, a favor
dêle, os SI'8. Uno de MattaB e Kerginaldo
Cavalcanti e, contra. os Srs. Gaspar VelOllO,
Cunha. Meno, Novaes Filho, Lourival Fon
tes, Daniel Krleger e Nereu Ramos, que en
tendiam que o Sr. Assis Chateubriand per
dera. o mandato de Senador ao tomar posse
do cargo de Embaixador.

RejeItado o requerimento, passou-se à dis
cussão do Parecer, que foi, a!1Dal, aprovado.

Apenas usou da palavra para discuti-lo o
Sr. Senador Lima Guimarães, que entendJa.
estar incompleto o Parecer, pola n10 enca
rara a que5tlí.o da perda do mandato, em
que Incidira o senador Cnateaubriand. Acha
va o orador que o senado, antes de convocar
o Suplente, devia declarar a perda do man
dato, a qual, na forma do Regimento, poclla
ser provocada por um Senador, ou por Par
tido Polftico ou pelo Procurador da R.epú
bllca.

Fizeram declarações de voto 09 8rs. sebas
tlão Arcber (contra. o Pa.recel); Alencaatro
Gulmarães (contra); - Kergtnaldo Cavalcan
ti (contra) e Cunha Mello (favorávelJ.

(DEBATES (33)

DUCU$8lío única do Parecer n." 1.195,
de 1957, da Comissão de Constituição e
Justiça sóbre o O/ieio n,o SF.-7, de 1957,
em que o Sr. Senador AssiS Chate4ubri
and com.unica a sua ausl!ncM dos traba
lhos do .senado, a lim de l1$$Umir o car
go de Embaixador Extraordinário e Ple
nipotenciário junto (U) Govt!mo da Grd
Bretanha, e solicita a convocação do seu
Suplente - (p«recer concluindo pela
existência, no caso da in.compatibUidtJde
prevista no art. oW, item 11, alinea b, com
a sanção estipulada no f 1.0 do menno
artigo, da Constituição Federa!).

REQUERIMENTO
N.o 689, de 1957

Tendo em vista que nos casos dos Sena
dores que se haviam investido em cargos de
Governadores de Estados o senado, ao can
celar-lhes a licença. concedida para que os
aceitassem, lhes concedeu o prazo de um mês
para optarem entre os mandatos e os car
gos, requeiro volte à ConUssAo de Justiça, o

133) D.C.N. dJeç(\u I:) de 4-12-57
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Parecer n.o 1.1915, de 19157, a fim de que exa
mine a possibilidade de se adotar igual ori
entação relativamente ao Sr. Senador AssiS
Chateaubriand.

Sala das Sessões, em 3 de dezembro de
19157. - Vivaldo Lima.

Para encaminhar a votação do requeri
mento em tela, usam da palavra os Sena
dores Vivaldo Lima, Gaspar Veloso, Novaes
Filho, LIno de Mattos, Lourival Fontes, Da
niel Krieger. Nereu Ramos, Cunha Mello e
Kenginaldo Cavalcanti:

O SR. VIVALDO LIMA - "Sr. Presidente,
reveste-se de suma importância a decisão
que proferirá, em sua alta sabedoria, o Ple
nário desta Casa, escudado no parecer da
douta Comillsão de Constituição e Justiça, da
lavra do seu nobre Relator Senador Gaspar
Velaso. Apenas Uma voz dêle diScordou en
tre os presentes em número de 9, que ex
teriortzou sua contrariedade em trabalho elu
cldativo de seu ponto de vista, à guisa de
voto em separado, a do Senador Lineu Pres~

t~s.

Aprecia dêsse jeito esta Casa tal assunto
guiado por um parecer que mereceu o apoio
das maiores constitucionalistas integrantes
daquela egrégia Comissão.

Assim sendo, nos têrmos em que está va
sado, concluindo de forma fulminante e
inexorável, pouco deixa ou nada mesmo per
mite ao mais leVe esbÔÇO de defesa; quando
estatut peremptOriamente ter "com o apoio
unênime dos tratadistas Incidido o nosso
ilustre colega Senador Assis Chateaubriand
na incompatibIlidade prevista no art. 48,
item !l, a1fnea b, com a sanção prevista no
§ 1.0 do artigo citado da Constituição Fe
deral".

Tudo isso em resultado de consulta da
Mesa sóbre o requerimento formulado em
que, julgando-se, dentro do seu ponto de
vista, com a Razão e o Direito se considera
afastado apenas e como tal lembra. que tran
sitória deve ser a convocação do seu Su
plente.

Contrariando frontalmente tal pretensão,
para o que recorre o parecer de autoria do
saudoso e culto Senador Clodomir Cardoso,
esposado pela então comissão de Constitui
ção e Justiça, pois contava entre outros lu
minares, com B13 figuras de consagrados ju
riStas, como a de Dario Cardoso, Aloysio de
Carvalho e An1sl.o Jobim, já lastima, a atual
Comissão, de antemão "a ausência do nosso
convivia de uma personalldade do alto nível
intelectual e do acendrado espfrtto público
do atual Embaixador brasileiro na CÓrre de
Saint James".

Nesse passo da tramitação se antevê na
desolada despedida o inevitável repúdio da
premissa, com o que, Inapelâ-velmente se con
vocará o suplente para o usufruto do man
dato até seu término. :t o que tudo leva. a
crer, dentro dos precedentes e da. obediência
aos textos constitucionais.

Assim incisivo, sem oferecer outra alter
nativa evitará o Senado repetir o exemplo
de reconsiderações anteriores, como no caso
dos senadores governadores ...

Certo, cerUssimo, parece, andar com a ati
tude correta sem transigêncIas ou contem
plações Inspiradas por lnterêsses subalter~

nos.

Há, contudo, que apreciar o problema sob
outros ângulos.

l1: aplicado o preceito constitucional espe·
cífico, ou os textos peculiares têm tido in~

tegral execução em toão o Pais em outros
casos?

Haverã, porventura, representantes esta
duais ou federais investidos em funções de
confiança, de cargos permanentes dos quais
são demlssfveJs ad nutum, sem terem inoor·
rido na perda do mandato? E em funções,
sobretudo, não taxativamente permitidas pela
Constituição?

No caso afirmativo poderão subsistir as
licenças concedidas infringentes de claros
preceitos constitucIonaiS e na espécie a quem
caberá adotar as providências compatíveiS e
a apuração das responsabilidade?

J!: o que resta saber.

Exige-se aqui, no entanto, respeito abso
luto à Constituição, jamais o crItério de dois
pesos e duas medidas na interpretação dos
seus textos, que não podem ser aplicados ao
sabor das conveniências polft1cas ou de ca
prichos de maiorias ocasionais.

Delibera, pois, o Senado no sentido de
cessar o mandato de um representante pelo
Estado do Maranhão, por se ter investido
nas funções de Embaixador do Brasil junto
ao Govêrno da Grã-Bretanha.

No seu requerimento, porém, ao qual ane
xou longo parecer do renomado jurisconsulto,
deixou entender bem que esperava fôsse con
voca;do o seu suplente, em caráter trlU\Sitó
rio, iSto é, enquanto perdurasse a sua missão
de confiança na Côrte de Saint James.

Diante de tal fato, e considerando os pre
cedentes, é que data venta, ouso apresentar
o presente requerImento, a fim de que ainda
se possibillte ao nobre Senador Assis Cha
teaubr1aod a alternativa de opção entre o
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mandato de senador e as funções de Em
baixador EJltraordlnãrlo e Plenipotenciário
do Brasil, junto ao Oovêrno de ua Majes
tade EUzabeth li da Inglaterra, nas quais
não obstante, já se ache. investido desde a
entrega das credenciais,"

O aR. GASPAR VELOSO - "Sr. Presi
dente, sei da vidA púbUca do Senador Assis
ChateaubrJand. desde 1930, quando S. Ex."
acompanhou a& FOrças Revolucionárias que,
partindo do Rio Grande do Sul, chegaram vi
toriosas a esta capital na manha. de 24 de
outubro daquele ano.

Lastimo não tê-lo conhecido de perto em
data anterior a êsse movimento, quando S.
Ex." perlustrava com brilho a Faculdade de
Direito do Reclfe.

Acompanhei s. Ex." na época, formando
Op1IliÕ8S a respeloo da revoluçAo vitoriosa. Li,
com prazer, seus artigos, que modi!icavam
a pol1t1ca inicial do mov1mento para uma
orientação de caráter social e econômica. Dal
minha admiração por S. Ex', a qual se ci
mentou nesta casa, com o convivia ameno
de uma amizade por êsse grande parlamen
tar, ãoublê de jomal1sta, que é o nosso co
lega, cujo mandato hoje se discute.

Se não houvesse na vida de AssJs Cba
teaubrland, a sua luta, como Professor de
Direito Público, se lhe faltassem os tributos
que o jornalismo lhe deu e que a campanha
movida pelos seus Jornais granjeou em tOr
no do seu nome; se não existisse nada disso,
sobravam a S. Ex." as campanhas meritó
rias que vem travando na Imprensa e no
Parlamento: a da aviação, a da criança, a
da recuperação do solo, a. do reflorestamento,
e <por que não dizê-lo?) também a defesa,
que tem feito nesta Casa, da. 1n1clativa pri
vada.

SOu contrário, em tese, a S. Ex." na ques·
tão da lrúc18tiva privada, em relaçâ.o ao pe.
tróleo nacional, porque ac.hc que, no mo
mento, nM Interessa ao capital estrangeiro
descobrir petróleo na. nossa terra.

Não tOra. isso, Sr. Presidente, e O petróleo,
jorrasse no território nacional, nas mesmas
condições econômicas em que jorra no Ori
ente próximo, eu estaria de mãos dadas com
o senador Assis Chateaubrland, aplaudindo
sua campanha em prol da iniciativa privada.

A admiração que tenho por êsse homem
público que, como disse no meu parecer, é
de acendrado esp1r:lto público, só poderia. fa.~

zer com Que eu procurasse, por todos 05

meios, manter êsse ilustre homem público
no nOS9O convivio. Infelizmente, pesar meu,
nll.o encontrei nos Tratadistas, nos doutrl
nadonll, a.quêles Que estudam a legislação,

nem naqueles que a aplicam, uma só voz
que viesse em abono da tese de que o Se
nador AssIs Chateaubrland nê() havia per
dido seu mandato.

Nessas condJções, emiti o parecer que não
é meu, que não é da atual Com..lssll.o de Cona
t1tuJçã.o e Justiça - porque o assunto já es
tava prejulgado no parecer do llwtre j~
consUlto Clodom1r Cardoso, adot&do por
aquela Comissão numa consulta do nobre
senador Mozart Lago.

o Sr. Cunha Mello - Como Vossa Exce
lência, sou grande admirador do nobre se
nador AssIs ChateaubrJand. Tenho até mais
motivos para considerá-lo, porque mJnha ad
miração por 'S. Ex." começou quando, na. in
fância, estudávamos em Pernambuco. Sou
mesmo devedor de grandes atenções e favo
res pessoais ao Senador AssIs Chateaubrland;
mas votarei com a ConstltulçAo e com &
minha consciência jurldlca. Entendo que a
Mesa não precJsaria C<lnsulta.r, tio def1nJda.
e clara é a sua ação nos preceltos ConstI
tucloru>1s. Somente por alta deterêncIa. e pela.
homenagem que ela presta à douta Com1:Jalo
de ConstituiçOO e Justiça, resolveu ouvir ê8se
órgão. O parecer da Com1ssAo de Constitui
ção e Justiça é a própria Constituição, e esta
não pode !ler desrespeitada.

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os
tímpanos) - Pondero aos nobres senadores
que a matéria em votação não é ainda o
parecer da douta Comt.ssa.o de ConsUtU4lo
e Justiça, e sim o requerimento de autoria
do nobre Senador Vivaldo Lima.

O SR. GASPAR VELOSO - Antes de
terminar, agradeço o apolo que deu às mi
nhas palavfa.$ o ilustre Presidente da Co
missão de Constituição e Justiça, Senador
Cunha Mello.

FeItas estas ligeiras conslderaçOOs, Sr. Pre
sidente, em Ulrno dos motl.vos apresentados
na Comissão de Constituição e Justiça sObre
a matéria de que fui Relator, volto a tratar
do aIlSunto em pauta, ou seja o requerimen
to firmado pelo nobre representante do
Ama.zonas, Senador Vivaldo LIma, no qual
S. Ex." sollcita prazo para que o nobre Se
nador AssIs Chateaubriand poosa optar pela
cadeira no Senado ou pelo cargo de Embai
xador.

Não encontro motivos para que volte à
Comissão uma. resolução já soberanamente
decidida.

Não se trata de cassar o mandato do
ilustn Senador Assis Chateaubrland; não se
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trata de Impôr punição a S. Ex.R Trata-se
apenas do seguinte:

Ao assumir o lugar de Embaixador junto
à. C6rte de Saint James, optou o Senador
Assis Chateaubrland por êsse cargo, de vez
que a vedação constitucional Impedia que
ocupasse, cumulativamente os dois cargos 
o de Embaixador e o de Senador. Aceitando
aquêle, recusou êste; aceitando aquêle, de
mitiu-se dêste.

Não se diga que é o mesmo caso havido,
nesta Casa, com os Governadores Dinarte
Mariz, Moisés Luplon e o nosso ilustre cole
ga Senador Lino de Matt05, porque no caso
presente ninguém nos consUltou previamen
te; aqueles, requereram uma licença que o
Senado concedeu.

O Sr. Cunha Mello - No caso, a opção já
está declarada pelo fato de o Senador Assis
Chateaubr1aDd haver assumido a Embai
xada em Londres. A opção está. clara.

O SR. GASPAR VELOSO - Agradeço
o aparte de V. Ex.R

Na questão dos Governadores, o Senado
concedeu uma licença. Baseados, nessa li
cença assumiram !Hes os cargos para os qualB
foram eleitos, confiantes na decisão desta
Casa. Posterlonnente, o Senado a cassou.
Era. jUllto, pois, que tendo c9.BBado a Ucença,
se desse, como se devera dar, de inicio, a
oportunidade de optar pelo lugllr de sena
dor ou pela função para a qual haviam sido
eleItos, -

O Sr. Vivaldo Lima - O senado reconsi
derou a posição dos Governadores já. inves
tidos da função e ainda lhes deu trinta dias
para que dec1d1ssem. Durante êsse tempo
continuariam no exercício do mandato de
Governador; depois, então, poderiam voltar
ao Senado. Mais: V. Ex.R deve ter sentido
pelas minhas palavras, no encam1nham.ento
da votação do requerimento, que estou de
acÔl'do com o parecer de V. Ex.R; apenas por
eqtlidade, devia ser dado ao Senador Assis
Chateaubrland o mesmo tratamento, dispen
sado a outros Senadores.

O aR. GASPAR VELOSO - Agradeoo o
aparte de V. Ex.R, e declaro que nIngUém
mais do que eu gostaria de atender 8 tôdas
as solicitações que viessem benef1clar ao meu
Ilustre amigo, senador Assis Chateaubrland.

Entretanto, quero fique bem claro que o
caso dos governadores e o do Senador Assis
Chateaubrland não são idênticos. No pri
meiro, houve licença prévia, houve consulta.
Os dois governadores e o prefeito solicitaram
licença ao Senado; consultaram sObre se p0
diam exercer as duas funções: e a resposta
foi afirmativa.

Não seria, pois, justo não se lhes desse
oportunidade para optarem. O caso do Sr.

Assis Chateaubriand é inteiramente diferen
te. A simples assunção do cargo, por parte
do Senador Assis Chateaubrland, tornou-se
incompatível com o seu mandato de sena
dor. Nessas condições, concluo d1zendo que
sou contrârio 00 requerimento formulado
pelo ilustre colega, senador Vivaldo LIma,
representante do Amazonas, com meu pro
testo da mais alta estima em que tenho S.
Ex" e a causa que defende."

O aR. NOVAES FILHO - "Sr. Presidente,
aproveito o ensejo do requerimento do nobre
representante do Faoltado do Amazonas para
render, desta. tribuna, as homenagens do
meu aprêço e de minha admiração ao emi
nente companheiro nosso que foi o Senador
Assis Chat€aubriand.

Filho espiritual de minha terra, em Per
nambuco é que S. Ex.R formou a sua men
talidade. Na velha escola de Direito alicer
çou sua consciência jurídica e, no Diário de
Pernambuco, aprimorou sua pena jorna
lística.

O Sr. Cunha Mello - Na. Faculdade de
Direito de Recite, prestou belo concurso para
a cátedra de Direito Público.

O SR. NOVAES FILlro - Diz V. Ex.R
muito bem. Tornou-se, depois, mestre na
quela velha escola, de tão altas tradições
nas letras juridicas do Brasil.

Descendente de velha estirpe pernambu~

cana, foi na minha terra que Ass1B Cha
teaubrla.nd pôde temperar seu caráter, para
as grandes lutas em que se tem empenhado.

Amigo seu e admirador de longo tempo, por
várias vê2ies concitei-o a que renunciasse
à sua pretensão à diplomacia pare. continuar
abrilhantando êste Plenário com aquela mo
vimentação, Que a todos nos encantava, no
debater os diferentes problemas da naciona
lidade.

Não vejo, porém, Sr. Presidente, como
poderia o Plenário, nesta hora, dar o seu
voto ao requerimento do eminente Senador
Vivaldo Lima, cujo alto intuito, de mais
uma homenagem 00 companheiro que vai
deixar esta Casa, louvo.

O Sr. Vivaldo Lima - Agradeço a V. Ex.R
as palavras gentis e aproveito para frisar
que o meu requerimento não tem objetivo
protelatório.

O SR. NOVAES FILHO - Absolutamen
te. Compreendi bem a intenção de V. Ex.R;
é a de render merecida homenagem a bra
sileiro, que tanto brilho tem dado à vida
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públlca nacional, representando nesta Casa
o seu Estado natal - a gloriosa Parafba 
e, depolB, a terra da Inte~ncfa e da
poesfa - o Maranhão.

TIve, entretanto, ensejo de assist1r, na Co
missão de Constituição e Justiça, muito em~

bom a ela nlo pertença, os debates em tor
no do assunto, os quais reputei dos mais
interessantes e lfignos de ser acompanha
dOB.

Ouvi, naquela Comissão, Sr. PresIdente,
o voto alto e insuspeito do eminente repre
sentante do Estado de M1nas GeraJB, Sr.
Benedicto Valladares que, todos sabemos, é
dos amigos malll intlmos do Senador Ass1s
Chateaubrland. O flustre Senador mineiro
fundamentou pronunciamento em elemen
tos colh1dos nos trabalhoo da própria As
sembléia Nacional COnstituinte, declarando
se contrárlo à permanência do sr. Ass1s Cba
teaubriand no senado, desde qUe S. Ex.·
aceItara o cargo de Embaixador do Brasil
em Londres. Ouvi, depois, o voto conclso
e !ulgurante do eminente senador Daniel
KrIeger, sem favor, um doo membros da
Comissão de Constituição e Justiça que sem~

pre vota com llutoridade, serenidade e alto
senso jurldlco.

O Senador Daniel Krleger, ao fundamen
tar seu voto, leu, para que todos ouvissem,
o artigo da ConstituIção que d1z respeIto aos
casos, sôbre os quais o Sr. Presidente da
República é obrigado a pedfr a anuência
do Senado. Dentre êSlles, está bem confIgu
rado o de Chefe de M1ssã.o DIplomática, em
clU'é.ter permanente. l!: o de que se trata.

Se o Sr. Presidente da República nos en
viou Mensagem soUcltando aprovação do se
nado para a indicação do Senador Ass1s
Chateaubrfand, o cargo é de natureza per
manente, muito embora em oom1.ssA.o, de
conr,lança do Chefe da Nação.

Além dêsses, outros brilhantes votos fo
ram dados naquele órgão técnico, porque
sõbre a matéria, ma.n1festaram-se, indivi
dUalmente, todos os seus membrOB. Houve
apenaa uma dIscrepância do eminente re
presentante do Estado de São Paulo, Se
nador Llneu Prestes.

Sr. Presidente, a. conclusão da. Comissão de
ConstltulçA.o e Justiça jé. é bem conhecida
do Pais inteiro: o nobre Senador Asats eM
teaubrIand ao aceitar a Embaixada do Bra~

sH em Londres perdeu o mandato de repre~

sentante do Estado do Maranhão. Como po
deria agora a mesma Comissão que assim
resolveu receber o requerfmento do nobre
Senador Vivaldo Lfma e formUlar uma con
sulta? Consulta BÓbre que, se já declarou.
através do voto do Relator. aprovado por

aquêle órgão, que o eminente Senador ma
ranhense havia perdido seu mandato? Se o
perdeu não há mais consulta que fazer. serIa
uté desprimor - con.sidero eU - d~Bte Ple
nário, para com a douta Com1ssão de Cons
tltulção e Justiça, se aceltasse o requerImen
to do nobre Senador VIvaldo Lima, apresen
tado, como já dlsse e replt,o, com 08 melho
res propósitos, como traço da fldalgU1a que
acompanha sua personalldade.

O Sr. Vivaldo Lima - Multo agradecido
a V. Ex.·.

O SR. NOVAES FILHO - sr. Presidente,
só há uma, resposta que dar ao eminente
e nobre representante do Amazonas, a quem
tanto prezo e a quem sempre procureI cUs
tlngUir com a minba adrnuaç10 e com meu
aprêço; é exclamar como Mont'Alverne, DA
quele célebre sermão que todos os braaDelros
conhecem; "~ tarde; é muito tarde Já."

O ~R. LTNO DE MATI'OS - "Sr. Pre81
dente, o eminente colega, Senador ABala Ca
teaubriand ll.O deIxar o Braa1l para assumir a
Embaixada ExtraordinárIa PlenlpotenclArla
na Grã-~tanha. apresentou requerfmento
de licença e fêz divulgar parecer de conhecido
tratadista, O Ilustre jurista Justo de Moraes.

NAo há dúvida de que B. Ex.· deixou a Pá
tria oonveQC!do de conseguir lIcença para.
exercer a missão diplomática de que está.
Inveatido. Acontec(:, porém, que a douta Co
m1BsA.o de Constituição e Justiça concluiu pe
la perda do mandato.

Deseja o nobre senador VIvaldo LIma que
o Processo volta àquele órgio a. fIm de, em
certo prazo, ter o emlnente Senador Assis
Chareaubria.nd o direIto de opçlo.

O nobre Senador Gaspar Veloso declarou
com acêrto, que o caso difere daquele outro
em que fui. parte, como licenciado pelo Se
nado, para assl.lIIlJr a Prefeltura de São Pau
lo e dos Ooverna.dores do Rio Grande do
Norte e do Paraná. Vamo.s aceitar, para ar
gumentar, que está tudo multo certo e Q.ue é
Jsso mesmo.

Parece-me seria ato de delicadeza ...

O Sr. Alencastro Guimar{fes - Multo bem.
O SR. LINO DE MATTOS - ... de com-

preensão e d.e solidariedade voltar o Reque
rimento à. Com\ssã.o ...

O Sr. Sebastião Archer - Multo bem.

O SR. LINO DE MATI'OS - ... quando
não seja, para exame da. posslbflldade ou
não do prazo de opção, pelo menos, ao Se
nador Assis Cbateaubrland, que está na In
glaterra. honrando nossa. Pátria, a fim de
que S. Ex.·, sabedor de que a causa está Ir-
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remedlàvelmente perdida, porque a posição
da MaIoria já se definlu pela perda do man
dato...

O Sr. Vivaldo Lima - Como no caso dos
Governadores .

O SR. LINO DE MATI'OS - ... no sen
tido de que se lhe permita, repito, pelo
menos conhecer, exata e precisamente, em
que condições se encontra o seu requeri
mento no Senado da. República. Haverá
sempre a posslbllldnde do Senador Assis
Chateaubrtand, inclusive reconhecendo a si
tuação crIada, desistir da licença, para consi
derar o seu mandato perdido por fôrça do
que dispõe o art. 48, n9 lI, letra b, da nossa
ConsUtuiçâo .

S. Presidente, nos casos de controvérsia na
interpretação constitucional prefiro adotar
solução qUe prestlgle o Congresso NacIonal e
amplie o direito dos seus membros.

Está em votação matéria de rigidez cons
titucional d1scutlvel e que oferece, portan
to, ao Plenário do Senado ensejo de decIdir
pelo alargamento de prerrogativas dos seus
membros.

Requer o eminente senador pelo Estado
<10 Maranhão, hoje Embaixador Assis Cha
teaubrland. licença para desempenhar, em
Londres, mIssão diplomática, na. qualidade
de Embaixador Extraordinário e Plenipoten
ciário do Brasil, junto à. Côrte de Sua Ma
jestade B, Ra.1Ilh& da Inglaterra.

Entende o douto Relator, o nosso preclaro
colega Senador Gaspar Veloso. que estamos
face à vlolação do disposto no nl' lI, alfnea
b do art. 43 da Constituição Federal, o que
importa na perda do mandato, ex vi. do f I\'
do mesmo artigo-

O voto, em separado, do meu nobre com
panheiro de bancada, o !lustrado colega Sê
lIador Linneu Prestes, contraria fronta.Imen~

te a conclUllão do nobre Relator, para enten
de que a soUcltação do eminente Senador
~ ~~::; (; hateaubl'ian1 encontra amplo agasa
lho constituclonal DO art. 49 da nossa Carta
Magna.

O nobre Relator apllcou, nas suas conclu~

sões, a regra geral do número lI. allnea b
do art. 48, a fim de dar solução a um ca.so
que, na minha desvaliosa opinião, se ex
clui, para cOILStltuIr_uma. das exceções pre~

vistas pelo f 1{> do art. 36, sempre da Cons~

tttuiçlo Federal.

Cargo públleo do qual o ocupante pode ser
demitido ad nutum. no rigor do n.o lI, alí
nea b do citado art. 43 é, também, o de Mi
nistro de E~tRdo ou d~ JntpTventot' Fofl"n1 .

o Sr. Alencastro Guimarães - Muito bem.

O SR. LINO DE MATI'OS - São, todavJa.,
cargos para os quais podem ser nomeados
senadores e deputados sem perda de man
dato, conforme está previsto no art. 51, uma
das exceções asseguradas pelo § 19 do art. 36.

Trata-se, é verdade, de er.ceção expressa.
Todavia, exceção expressa é o caso da missão
diplomática transitória. Ao 1ntérprete cons
titucional não cabe limitar o sentido da tran
sitoriedade dessas missões diplomáticas para
sustentar que sÓ sejam aquelas destinadas à.
participação nas posses de Chefes de Esta
dos, retribuição de visitas oficiais e outros
iguais ou semelhantes. Missão diplomática
transitória deve ser imperiosamente a que se
caracteriza pela sua qualificação de extraor
dinária.

Alega-se que, embora transitória a inves
tidura do Senador Assis Chateaubriand, nem
poderia ser diferente visto não pertencer o
mesmo à carreira diplomática, o cargo, po
rém, é de caráter permanente. Essa circuns
tância, na decisão dos doutos membros da
maiorIa da Comissão de Constituição e Jus
tiça, deu, à mIssão diplomática do nobre Se
nador pelo Maranhão, cará.ter diverso do
previsto pelo art. 49, escudado no qual é re
querida a licença.

O caráter da transitoriedade é do ocupante
do cargo. O cargo em si pode !ler de caráter
permanente. Essa caracterlstica não se trans
fere ao ocupante nomeado para exercê-lo em
taráter transitório.

Permanente é o cargo de Ministro de Es
tado. O art. 90 da Constituição Federal ga
rante a sua existência com atrIbuições de
finidas, também, permanentemente.

A prevalecer o raciocfnio que, pelo fato de
ser p2rmanente a representação diplomática,
junto ao Govêrno da. Grá~Bretanha, retira
da investidura dos embaixadores extraordi
nários o caráter de transitoriedade, embora,
transitOriamente de fato o sejam, também,
os Ministros de Estados se situariam. do
l"a :smo modo, e n:lo poderiam nêles se inves
tirem senadores e deputados sob pena da
cominação constitucional, visto tratar-se de
cargo público do qual pode o senador ou o
deputado ser demitido aà l1utum.

Parece-me jdêntica a situação com referên
cia à. ONU - Organização das Nações Unl
dns - de existência permanente, tão perma
nente que lhe construíram sede própria em
um dos mais valiosos conjuntos arquitetô
nicos do mundo, mas cujas missões diplo
máticas, que lá se reÜDem, slio de caráter
transitório. Escudados no art. 49 da Cons
tltuiçáo Federal lá se encontram, honrando
o ~T~~P_ ~o~~ ~~Ps. !"~~~~s":,,~...~~+~"'; t:" ~r"~ p~ ...
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rfgo da perda dos mandatos sena.tcrtais, 08
nossos ilustres colegas Gmnes de Oliveira e
V1ctorlno Freire. Lá estiveram, sob o mesmo
amparo COIUltltuelonal, entre outros, os no
bre. senadores Benedicto Valladares e Geor
glno Avel1no.

Convém atentar-se para a sItuação de pa
radoxo a que as conclus6es do nobre Relator
condUZlrlo o problema. se tivermos P1'eaen
te o exloma. de "quem poàe o mais. também
pode o meno,y". Não seria assim, no caso do
Senador ASll1s Chateaubri8.nd que, podendo,
cooat1tuctonabnente, ser nomeado M1n1stro
das RelaçOes Exter.IOl'e8, sem perda do man
dato parlamentar, nlo pOderia, porém, para
ca.rgo subordinado ao ltamarati, consoante o
é a missão diplomática em que se acha m
veatido. Poderia o mais, não poderia o menoa,

O Sr. Vivaldo Lima - Tanto pode ser con
siderada transitória a m1ssI.o de Emba1:xa.dor
Plen1potenc1ãr1o que,' quando deixam o car
go, perdem o direito ao titulo. Legalmente,
nenhum embalxador extraordinário, tinda a
m1sIJão pode UBBJ' o títUlo de emba1xador.

O SR. LINO DE MATI'OS - O nobre e
em1nente senador Assis Chateaubriand pas
sou li ocupar, em caráter transitório, um
cargo públlco de carreira diplomática que, à
aemelhança do cargo de Ministro de Estado,
é de caráter permanente cUjos ocupantes
transitórios podem ser demltldos ad nutum.

Houve, conforme a mim me parece, um
equivoco por parte do CheIe da Nação ao
pedir 11 llprovaçA.o do Senado, a fim de no
mear o Senador Ass1s Chateaubriand para a
referida mlssAo cUplomática. O caso seria,
apenas, de llcença para o desempenho dessa
m1ssAo DOB têrmos clar1llBlmos do art. 49, da
CODBt!tuição Federal. Na itcença. 8lIt8va. 1m.~

pl1clta a aprov8Ç1lo do senado, conforme se
tem procedido com relação aos Senadores
nomeados para. representação junto à ONU.

Concedida que seja a. licença, sanado f1ca~

ré. o engano do sr. Presidente da República.

A duvida quanto ao prazo da llcença é de
solução simples. Em não havendo Prazo de
tennlnado pelo requerimento, tenho para
mim, como correta a concessão do máximo
previsto regimentalmente.

!:sse máx::lJ:no é o de seis meses, renováveis
mecUante noVaB solicitações.

Essa, Sr. Presidente, a minha desautoriza
da, porém, realissima opinião.

Estou convencido de que. a esta altura.
diante da pOSIção inexorável da Maioria, a
melhor soluçll.o - que chamaria até de solu
ção de dellcadeza, de cavalheirismo, de gen
tileza, de compreensão e de soUds.r1edade -

seria a vol!1l. do requerlmento à Comiado de
CQD1ltitUlção e Justiça. Quando nada !ela,
apenas para que o nosso tlustre colega, se
nador Assis ChateaubrilUld, tome conheci
mento da sttuaçio em que se encontre. o eeu
requerimento nesta C88Q.

Sr. Presidente, é poss1vel - e quase certo
- que o nobre Senador AssJs Chateaubrland,
conhecedor ,dêBse estado de co1Ba8, ret1re a
licença e cOll8ldere perdido o seu mandato."

O 6R. LOURIVAL FONTES - "Senhor
Presidente, Sl'lI. Senadores, não me deixei
vencer peloa Imperativos da amizade. Tenho
relações continuas e trad1clonats com o Em
baixador A&sIs Chateaubriand e sou cola
borador eventual de seus JornalB, desde a
fundação; mas não encontrei na LeI, neD1
no DIrelto, nem na interpretação, nada que
lhe aproveiWise ou just1flcaase seua ~
D1os.

Examinando os Anais da Constitu1nte, na
parte em que foi votado o artigo proibitivo,
nada achei em favor da causa de 8. Ex"; ao
contrárlo, um dos seus co-autores, o Depu
tado Herme$ Lima, declarou que era sltua
ção corriqueJra e rotinein. essa dl'visA.o entre
o ordiné.rlo e o extraordinário, entre o even
tual e o especial.

NAo encontrei, nos comentadores da CODS6
tltuJção, nem um SÓ, por sinal, que advogas
se êsse direito; não deparet, na LegIs1aç1o
comparada dos Regimes Prf!sldencia1JBtall,
nada que defendesse a causa de Sua EJ:ce
lêncla; ao revés, no Congresso de Viena, e&
pltaneado pelo estadista. Metl:emlch, ficou es
tabelecida a divisão entre o ordinário e o
extraord1nàrlo; três anos depois, no Con~

gresao do Utrecht, ficou esclarecido que o
ord1nárlo nAo prevaleclll. sôbre a. embalxr.da
permanente.

Por outro lado, somos s1gnatárlos da Con
venção de Havana de 1928, na qual ficou de
clarada a divisio das m1ll8ões diplomáticas
em permanenres e extraordinã.rias.

MIMA0 permanente é a de um Govêmo
junto a outro. Missão extraord1nária é a de
caráter especial, Isto é, para cor0açt\e8, pos
ses, festividades. enfim, pe.ro. qualquer even
to excepcional.

Na. própria Constltuiçlo da. República, en
contramos a mesma contradição: um artJgo
trata doa embal.x&das extraordinárias; outro,
das embaixadas permanentes. No prUnelro, o
senador ou deputado, pede licença à CAma
ra: no segundo, o PresIdente da Repúbllca 80
1Ic1ta, em mensagem, a autorização. 81.0 dols
artigos completamente dettnJdos e, no rfgor
do têrmo, intel.ram.ente oontradltórtoa.
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Não posso votar a !avor do requerimento
do nobre senador Vivaldo Lima. Foi o Sr.
Assis Chateaubriand convldado pa.ra EmbaI
xador e, pedido agreement para seu caso, es
têve aquI, na Comissão de RelaçóeB Exterio
res conVersando e debatendo o êxito de sua
missClo. Aprovou·se, depois, em Plenário, a
nomeação. Não há mais escolha, não há mais
alternativa, não há mais opção. S. Ex.&, de
motu proprfo aceitou a categoria de embai
xador, e a Comissão de Constituição e Jus
tiça não poderá votar atrás da decisão que
tomou quase por unanimidade. O mandato
foi declarado extJnto, e nenhum requerimento
pode modificar a situação.

Por essas razões, voto contra o requerimen
to e a favor da declaração de perda de man
dato, porque assim o quis o Sr. Assis Cha
teaubriand, e nós lhe desejamos bom êXito
na sua missão:'

a SR. DANIEL KRIEGER - "Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, se a dúvida suscItav.a
pelo eminente Senador Vivaldo Lima não
pudesse ser resolvida, de plano, pela Comis·
são de Constituição e Justiça, eu votaria fa
voràvelmente ao requerimento de S. Ex'. Não
existindo, porém, a mínima dúvida, sendo
claro o texto constitucional serei muito a
contragõsto obrigado a manifestar-me contra
o requerimento do ilustre senador pelo Es
tado do Am&.ZOnas.

Não tem similitude o precedente invocado
nesta Casa, da Ucença concedida aos Go
vernadores Dinarte Mariz e Moysés Luplon,
e ao PrefeIto da cidade de São Paulo, o emi
nente senador Lino de Mattos. Aquela po
sição era dl.scuUvel: decorria da redação do
art. 36 da Constituição, que assim prescreve:

"São Podêres da Unlão o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário, Independentes
e harmônicos entre si.

§ 1.0 - O cidadão investido na função
de um dêles nA.o poderá exercer a de
outro salvo as exceções previstas nesta
Constituição".

a que na oportunidade se discutiu, em
verdade sem procedência, mas com aparên
cia de razão, era Que Se tratava de esferas
diferentes; a federal, estadual e municipal.
.Assim a vedação do art. 36 da Constituição
não poderia atingir o exerc1cio no Poder
Executivo de um Estado da Federação ou de
um Mun1clplo. a Senado que havia conce
dIdo a licença, não poderia voltar atrás sem
dar o prazo de opção. se assim não procedesse,
sua atitude poderia ser acoimada de desleal,
pois permitiria que Senadores fOssem, com
uma sua llcença, p.xercer um mandato, e,
depois, sem um prévio aviso cassar o man-

dato que tinha assegurado ser compativel
com o exerc1cio do mandato de governador.

a mesmo não acontece com o eminente se
nador Assis Chateaubriand.

O texto da Constituição é claro e a inter
pretação decorre sem esfôrço, como terei
oportunidade de demonstrar.

a art. 36 ao qWl.I aludi determina que a
essa vedação são admitidas exceções. Lõgi
camente, portanto, SÓ poderão exercer fun
ções em outro Poder, desde que compreendi
da.'! entre as exceções.

A exceção invocada, Sr. Presidente, é a
do art. 49 da Constituição que diz:

":t permitido ao deputado ou senador,
com prévia licença, desempenhar mis
são diplomática de caráter transitório,
ou participar no estrangeiro, de congres
sos, conferências e missões culturais."

Tôda dúvida, portanto, está. no ca.ráter da
missão: se transitória, está compreendida na
exceção constitucional; se permanente, estão
sanada com a perda do mandato.

:t a própria Constituição Federal que nos
demonstra o caráter permanente da missão
exercida pelo eminente Senador Assis Cha
teaubrla.nd quando, entre as atribuições pri
vativas do Senado, estabelece no art. 63:

"[ - aprovar, mediante voto secreto, a
escolha de magistrados, nos casos esta
belecidos por esta Constituição, do Pro
curador~Geral da Reptlbllca, dos MinJs
tros do 'I'rJbunal de Contas, do Prefeito
do Distrito Federal, dos membros do
Conselho Nacional de Economia e dos
chefes de m1ss1o dlplomatlca de cará.
ter permanente:'

Tôdas as chefias de missão diplomática. de
caráter permanente si.o submetidas, como
nem poderiam deixar de ser, à aprovação
prévia do senado da República. E por que
são submetidas? Porque está caracterizada a
sua condição de permanente.

a Sr. Presidente da República enviou men~

sagem ao Senado da República. a emlnente
senador Assis Chateaubriand compareceu pe
rante a Comissão de Relações Exteriores e o
Plenário aprovou a indicação do seu nome.
Portanto, nenhuma dúvida pode existir quan~
to li natureza permanente da missão que S.
Ex." desempenha no exterior.

Todo o senado é cioso na. defesa das suas
prerrogativas. Nlnguém, conscientemente,
abre mão de qualquer direito, porque quem
abre mão de um direito não é digno dêle, na.
expressão feliz de Von lhering.

O Sr. FUinto MiUler - Muito bem.
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o 8R. DANIEL KRIEGER - Mas, por
outro lado, não se pode criar direitos consa
grados em lei, porque o uso de um direIto
suposto é atentado contra os direito de ou
tros.

O eminente Senador Assis Chateaubriand.
cuja ausêneta desta Casa todos lamentam,
optou, e optou conscientemente, pela Embai
xada de Londres. Portanto, B. Ex."' nAo pode
receber a manlfestaçêo do senado da Repú
blica, como um desapreço ao seu nome, mas
sim, no intimo admirar mais a Casa a que
pertenceu, pela integridade, pelo desassom
bro, pela coerência e pelo amor à Constitui~

çào e às leis com que sempre decide todos os
casos submetidos ao seu julgamento.

O Sr. Vivaldo Lima - A opção 'a que V.
Ex.'" alude, não consta do requerimento do
nobre Senador Assis Chateaubriand.

O SR. DANIEL KRIEOER - Pennlta-me
V. Ex."' que o diga. sempre aprendl que há
duas qualidades de opção - a tácita e a
expressa. O nobre Sen8dor Assis Chateau
brland nlo optou expressamente, é verdade,
mas optou tàcltamente, em face do cUsposl
tivo claro da Constituição cujo desoonheci
mento não pode Invocar.

O Sr. Vivaldo Lima - Eu procurei conhe
cer a opçlo expressa, e esta não há.

O SR. DANIEL KRIEoER - V. Ex."' não
pode exigir uma opçAo expressa qU8ndo a
Constituição estabelece a pena de perda do
mandato para aquele que 8.9SUIIle um cargo
lncompatlvel com o exercido do mandato
de Senador da Repúbllca. NAo há a menor
dúvida de que existe uma lncompatlbllJdade
evidente entre o exerciclo de Chefe de Em
baixada permanente e o mandato de Senador
da República.

Sr. Pres1dente, eram estas as declarações
Que desejava fazer. Repito: se dúvidas tives
se eu votaria a favor do requerimento do
eminente Senador Vivaldo Lima, mas como
dúvidas náo tenho, e nem se pode tê-las em
assunto de tal clareza, votarei contra, Sr.
Presidente."

O SR. NEREU RAMOS - "Sr. Presidente,
tinha eu a honra de presidJr o Senado,
quando ocorreu o caso aqui lembrado, do
eminente Senador LIno de Mattos. Sua Ex
celência apresentou requerimento, pedlndo
lhe fÔBSe concedlda. l1cença, a f1m de i'lBSU
mlr o cargo de Prefeito Municipal de São
PaUlo. Disse-lhe que. tendo dúvida sObre a
constltucíonalldade do pedIdo, encamlnhá
lo-ia à Comlssáo de ConstituiçAo e Justiça,
órgão competente para d!rim1r a questão.

Sabem alguns membros que eotAo compu
nham aquela Comissão que meu pensamento

era o ele absoluta IncompatlbWdade na tn
vestidura, pOr um Senador, no cargo de Pre
feito Municipal e de Governador de Estado,
visto não estarem entre aquêles excetuados
pela Constituição. Entendeu, entretanto, a
douta Comissão de Constituição e Justiça
que eram casos de licença e concedeu-as,
não só ao nobre Senador Lino de Mattos,
como a outros Senadores. eleitos Governado
res.

Pouco depois, reexam!nando o assunto, o
Senado mod111cou sua deci&Ao; reconhecendo
a absoluta incompatibilidade entre o exercl
elo simultâneo da senatorta e de funçOes
executivas. AssIm entendendo, Julgou melhor,
no entanto, não surpreender à boa fé dos
colegas empcssadOll em carg08 munlclpals e
estaduaJa: e :concedeu-lhes prazo para opçlo.

O caso de Que se trata não é, por conse
guinte, o mesmo. O eminente Senador A&5l3
Chateaubrland, não o licenciou o Senado
para assumir o cargo de Emba.1xador na.
Grá-Bretanha. Foi 8. Ex.- que requereu es8&

l1ceDça.

Tomando conhecimento do pedido, a Co
missão de Constituição e JWltlça entendeu
que S. Ex."' perdera o mandato. na confor
midade de pronuncIamentos anteriores do
Senado.

A Constituição tem, sObre a espécie, duaa
disposições: uma relativa a ml.sBõe8 de CA
ráter provisório; outra, a com!BBGe8 de cará
ter permanente. Se se confundlB8em, não
haveria necellSidade das duas norm811. Para
as missões de caráter provisório, basta sim
ples licença do Senado - e o Senado as
têm d&.do in:va.rtàve\mente, 1\ quantos 1\ têm
soUcita.do: para as de cará.ter perma
nente, nAo; é prec1so que o Senado. del1be
r8ndo em sessão secreta, conceda. permlBsAo
para. nomeação de um de seus membros.

Foi o que ocorreu com o Senador Assis
Chateaubrland: Indicado pelo Chefe do Po
der Executivo, foi aceito pelo Senado e as
sumtu o seu' pOsto em I.<lndres, perdendo.
de logo, o mandato de Senador da ~
bllca.

Não vejo como a aprovação désse reque
r1mento possa aproveitar a Sua ExcelêncIa.
F'ôsse pos.sivel, eu lhe daria. meu voto. O
Senador Assi$ Chatell.ubrland é parlamentar
dos que mals'honram o BrlJ.8U e tlU falta no
Parlamento.

O requerimento não pode, entretanto, mo
dlflcar sttuaçll.o jurídica consumada: o Se
nador Assis Chateaubrfand perdeu o man
dato na hora. em que a.ssumJu o cargo de em
balxador. Por conseguinte. a aprovação do
requerimento não lhe aproveItaria Jurldlca-
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mente, em hipótese algwna. Nessas condi
ções, não lhe posso dar meu voto,"

O SR. CUNHA MELLO - "Senhor Presi
dente, o caso do nobre senador Assis Cha~

teaubrland mma tem de semelhança com o
do nobre Senador Lino de Mattos, quando B.'l
sumiu a PrefeitUl'1t de São Paulo, e do então
Senador Moysés Lupion, quando se investiu
na função de Governador do Estado do Pa~

raná.

Com a protelação, por parte de quem quer
que seja, da convocação do suplente do Se
nador Assis Chateaubrland, está sendo alta
mente prejudicada a representação do Es
tado do Maranhão.

O senado representa os Estados com igual
número de mandatários elo povo. Não é jus
to, poIs, se retarde a convocação do Suplente
do nobre Senador Assis Chateaubriand.

A renúncia de Sua Excelência, é clara,
manifesta, explfc1ta.. O nobre Senooor Assls
Chateaubrland assumiu o cargo de Embaixa
dor em Londres, onde, acredito, representa
rá o Brasll com dignidade, à altura de seu
talento, de sua. cultura e operosidade.

Por maiores que sejam os defeitos de Sua
Excelência, os serviços que prestou no País
compensam o entusIasmo, o apoio e a sim
patia de todos nós. nesta Casa, pela sua per~

sonaJ1dade.

O parecer da Comissão de Constituição e
Justiça é tão claro, tão concludente, tão
defInltivo, que nós, membros dêsse órgão téc
nico da Casa, não podemos votar pela apro
vação do requerlmento do nobre Senador Vi
valdo Lima."

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI 
"Sr. Presidente, se de mim dependera, o Se
nador Assis Chateaubrland, retornarla, in
continenti, a esta Casa. Confesso que êle
está m-e fazendo gTande falta.

Por outro lado, conforme acentuaram os
nobres colegas, Sua Excelência emlll"esta à
C6rte de Salnt'James aquêle savotr tatre que
é uma das características do seu tempera
mento.

De lá para cá, Vossa Excelência, como
todos nós, tem se delicIado com as c.rõnJcas
que o nosso nobre colega nos envia, inclusive
ao em que nos dá as novas daquele ensaio
excepcIonal para o comparecimento ao Palá
cio de Buckingham.

Sr. Presidente, se Sua ExcelêncIa retorna
ao Senado, perderemos certamente sua verve
jornaUstlca à C6rte de sua gTaciosa Majesta
de britânica e se Sua Excelência lá fica, perco
eu meu velho contendor de muitos anos, com
que tereei annas, é verdade que com uma

adaga insignificante, contra o espadão com
que rabeava ostentosamente pelos salões do
Senado, De qualquer forma, Senhor Presi
dente, Vossa Excelência sabe que quando se
tratou, nesta Casa, da perda. do mandato
de prefeitos e de governadores, meu ponto
de vista foi contrário. Manifestei-me nesse
sentido e hoje ainda não tenho arrependi
mento, Reincindlria na mesma atitude se
nova ocasião surgisse. A minha interpreta
ção ao texto cotl8tituclonal, que, àquela épo~

ca, mereceu o aplauso da Maioria do Senado,
continua a ser a mesma.

Quando me encontrava na Europa, entre~

tanto, o Senado emendou a mão, esposou
tese contrária à que sustentei e já encon
trei, portanto, êsse ponto de vlsta vitorioso,
não me convindo insurgir-me contra o que
f6ra decidido; mas o fato de assim ocorrer
não significa, Senhor Presidente, que já es
teja convencido. Poderia, quando multo, es
tar vencido. Daí por que me manifesto fa
vorável ao requerimento do Senador Vivaldo
Lima. Dou ao Senador Assis Chateaubrland
um prazo, digamos, de vinte dias ou de um
mês, como foram dados àqueles Governa
àores, para que opte ou não pela continua
ção da investidura no Senado, ou pela sua
permanência Da côrte de Saínt James.

Declaro por antecipação que, se o nobre
Senador Assis Chateaubrland não optar pelo
Senado, votarei para que perca o mandato.

ll: neste sentIdo que dou apolo ao reque
rimento do ilustre Senador Vivaldo Lima,
Espero que, vitorioso, a Comissão, fazendo-me
ao gentileza de tomar em consideração estas
palavras, marque um prazo ao eminente Se
nador AIlsls Chatea.ubrland. para que retor
ne a esta Casa, onde tanto preciso da sua
presença. Be Sua Excelência não qulzer fa
zêlo, posso, desde jâ asseverar que, por meu
voto, continuará na Côrte de Saint James,
porquanto me manifestarei pela cassação do
se~l mandato,"

o requerimento do Senador Vivaldo Lima
é rejeitado,

Para. discutir o parecer. da Comissão de
Constituição e Justiça, o Senador Llma. Gui
marães a.ss1m se expressa:

"Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando en
frentei a responsabllldade de proferir meu
voto, como membro da Comlssão de Cons
tituição e Justiça, sôbre o caso que estamos
discutindo, nã.o tive em vista a pessoa do
nobre Senador Assis ChateaubrJand, colega
que contou sempre com a minha. admiraçoo
e a quem dediquei o maior aprêço, por ser dos
elementos de destaque desta Casa. a qual
Ilustrou com seu verbo eloqüente e vastos
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conheclInentoo dos nossos problemas. TJve
em vIsta, sOmente, a questão constitucIonal.
pejos estudos Que fiz, pela uustraçf.o Que me
foi fornecida pelos mestres desta Casa, e por
todos os nrgumentoB oferecidos de Que me
pude valer, chegue! à conclusão de que o
nobre Bena.dor Assis Chateaubrland havia
perdido o mandato de representante do Ma
rfUlhAo.

Sr. Presidente, o brilhante parecer for~

mul&do pelo nosso Utultre colega, Senador
Gaspar Veloso, a meu ver foi Incompleto.

De acOrdo com a ementa, o nobre Sena~

dor Ass1s Chateaubrland "comunica. a. sua
ausência dos trabalhos do senado, a. :rim
de assumir o cargo de Emba.1xador Extraor
dinário e Plempotenc1ário junto ao GoreI'
no da Grã-Bretanha, e solJc1ta a. convoca
ção do seu suplente".

Assim, S. Ex~ não pedIu licença, entendeu
que a ellCOlha do seu nome, pelo Benado, Já
a compreendta. A verdade, entretanto, é que
esta Casa apenll.ll se pronunclou no sentIdo
de que S. Ex.- estava em condições de exer
cer o cargO de Embaixador em Londres.

Dal, Sr. Presidente, a consulta que fie Uz
A. Comissão de ConBtltu1çAo e JU8tíça, a
Q.ual, bem apoiada nos textos da ComtlM
çl.o, opInou llO sentido de haver S. Ez.- inci
dido na sanção do § 19 do art. 48.

ar, Presidente, tendo o nobre Senador
Assi8 Chateaubrland ocupado cargo púbUoo,
do Q.ual pode ser demitido ad mutum, incor
reu S. Ex.- na sanção do referido § 19 do
art. 48 da. ConatltuiçAo Que d1Bp6e:

A infração do disposto neste artigo, ou
a falta, sem licença, às sessões, por mals
de seis meses consecutlvos,importa. perda
do mandato, declarada. pela CAmara a
que pertença o Deputado ou Senador,
mediante provocação de qualquer dos
seus membros ou representação do
cumentada de part.fdo político ou do
Procurador-GeraI da Repúbllca.".

A perda de mandato, no entanto, não está
consolidada. Para que esta se efetive, é in
dispensável, ainda nos tênnos do § 19 do art.
48, provocação de qualquer dos membros da

Câmara a que pertença o 1nfra.tor - no case
o senado - a fim de ser ela declarada.

O parecer, portanto, é 1ncompleto porque
o ilustre representante do Maranblo apenaa
SOlíclta seja consIderado em llcença e que
se convOQue seu suplente. :a:ste, no entan
to, não poderá ser convocado antes de o
senado declarar, ofIcialmente, a perda do
mandato. Se assim nio o fizer, o senador
As&1s Chateaubriand estará apenas aUlJeote,
o que poderá fazer durante seÍB meses, sem
convocação de suplente. Antes, portanto,
de declarada, por esta Casa, a perda de
mandato, por provooaçio de um dos 81's.
senadores, de qualquer dos PartJdas paU.
tlcos ou do Procurador-Geral da. República,
não poderá !ler convocado o suplente.

Esta parte de requerimento do Senador
AsBLs Chateaubriand não foI apreciada no
parecer da Oomisslo de Con.atitu1ção e Jua
t.lça, razão por que peço a atençAo do
Plenário para. ês.se aspecto, o qual deve 8er

resolvido preJlmtnannente, ante6 da con
vocação do suplente de B. Ex".

O Parecer da. COmJ&sAo de Constituição e
Justiça é aprovado.

DECLARAÇAO DE VOTO DO
SENADOR XERGINALDQ CAVALCANTI

- Benhor Presidente, votel aprovaDdo o
parecer da douta Comlsslo de Constl.tu1çlo
e Justiça, porque, como declarei anteceden~

temente, daria prazo de espera ou de opçI.o
ao nobre Senador Assis Chateaubrland. Des
de, no entanto, que o Senado, pelo seu voto,
entendeu de modo contrárIo, rejeItando o
requerimento do Sen&d.or Vivaldo Llm.&, pre~

opinei que votaria pela perda do mandato
do lIustre representante do Maranhão.

NeBSe ponto de vista não houve, na ban
cada do ParUlio Social Progress1sta. questAo
fechada. A nossa. vot.açlo foi um caso de
consciência.

O nobre senador Llno de Mattos, que não
se encontra no recinto, pedIu-me transmi
tisse, neste CIl$ejo, que, se presente, votaria
contra o parecer. Eu, entretanto, não lhe
dou apolo, e a. única restrição que fiz 101 a
antecedente, dt Que se concedesse ao nobre
colega prazo par!l. optar.
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o Senhor Jorge Maynard - Meu ponto de
vista é Idêntico ao de Vossa Excelência.

O SENHOR KERGINALDO CAVALCAN
TI - O ilustre Senador por Sergipe declara
que seu ponto de vista é Idêntico ao meu.
Manifesto-me, portanto, com a maior ínsus
peição. Lamento que o Senhor Assis Cha
teaubriand deixe esta Casa, onde, durante
cêrca de quatro anos, mantivemos debates
acalorados, defrontando-nos, militas vêzes,
num antagonismo acirrado; não nos fizemos
quaisquer concessões senão as da civilidade,
da delicadeza, das boas normas parlamen
tares.

Não nutro por Sua Excelência - mínimo
que seja - quaisquer ressentimentos; ao
contrario, tenho a lembrança de um espl
rito combativo, esforçado, 'situado em pon
tos de vista que não os meus, e por isso mes
mo, nossos entreveros - permitam-me a
maneira de dizer - foram dos que, em certo
tempo, despertaram um tanto a atenção do
publico.

O Senador Assis Chateaubriand é homem
brilhante, inteligência invulgar, esgrimista da
palavra como poucos encontrei, um dos par
lamentares sagaclssimos com que tive de jo
guetar na tribuna desta Casa.

Para lutar com o Senador Assis Chat.eau
briand é preciso emboscá-lo. :s: homem tre
mendamente perIgoso; seus saltos de onça
paraibana são bruscos e suas fintas mortais.
O adversário que não conhecer um pouco da
psicologia dêsse grande jornalista receberá. em
cheio a ponta acerada do seu florete.

Na luta parlamentar que travei com o Se
nador Assis Chat.eaubriand, nesta Casa, des
de logo verifiquei que deveria estudar-lhe a
ação de modo a que, nos embates rijos e ás
peros em que, por vêzes, nos empenhamos,
não pudesse eu ser, por um espadachim da
quele vIgor, vencido nos primeiros golpes.

Quem escapa às Iniciais e rudes investi
das do Senador Assis ChateaUbrland, pode
rá sobreviver, e por ter aprendido Isso foi
que não me deI por vencido nas pelejas cl
vicas em que nos esforçamos.

Prestando, assim, a Sua Excelência esta
homenagem, Senhor Presidente, quero decla
rar que lhe daria o prazo sugerido neste
Plenário, através da palavra de outros co
legas. Uma v~, porém, não concedido êsse
têrmo, não tive outro camInho que o de
cingir-me à interpretação da lei, isto é, jul
gar o mandato insubsistente, em face da acei
tação iDlludlvel do lugar de Embaixador,
função permanente, na Cõrte de Sua Ma
jestade Brltãnica.

3 - Consthuiçõo de 1967

Na vigência da Constituição de 1967, o
Senado Federal <34.) concede licença ao Se
nador Auro Soares de Moura Andrade para
asswnir a função de Embaixador Extraor
dinirto e Plenipotenclãr1o do Brasil, na Es
panha, (35) nos têrmos dos pareceIS abaixo
transcritos :

PARECER DA COMISSAO DE CONSTITUI
ÇAO E JUSTIÇA, QUE SE PUBLICA DE
ACORDO COM DELIBERAÇAO DO PLE
NARIO, NA SESSAO SECRETA DE 14 DE
AGOSTO DE 1968, AS 17 HORAS E 20 MI
NUTOS (36)

da Comissão de constituição e J'U$tiça,
s6bre a Memagem n.o 252, de 1968 (n!J
472/68, na Presidência), que submete à
consideração do Senado Federal o n<mte
do Senhor Auro Soares de Moura An
drade para exercer a função de Embai~

xador Extraord:ináTio e Plenipotenci4rro
do Brasil, junto ao Govérno da Espanha.

Relator: Sr. Nogueira da Gama

Em Mensagem n.o 252, de 1968, o Sr. Pre
sidente da RepúbUca submete à aprovação
do Senado Federal a nomeação, que deseja

(34) D.C.N. (Seção rI) àe 25-8-63, pág. 1.951

(35) D.C.N. (Seção.lI) de 28-10-69, pág. 47 di
vulga o telegrama enviado 110 Presldenu,
do Senado Federal pelo Senador Auro
Moura Andrade: "Senador Ollberto Mari
nho - Senado Federal - Brasilla - DF.
Noa térmos artigo 223 manual de serviço
Ministério Relações ExU,rlores COm t<!rml~

no mandado Presidente Costa. et Sllva
C1lSS& automaticamente exerciclo em.h&ixa.
dores pt Acresce a cireunstAnch\ de que
Uma nova ordem constltuclonal rol baixa
da para ter vl~ncl.. partir próximo <l1&
30 pt Por lmposlçf.o dêsses fatos Vg de
natureza regulaInentar en constitucional
respectiv-.mente vg tenho a honra levar co
nhecimento Vosoênc1" e 6ena.do Fedeml
transmitirei chefia MlSBlo Diplomática :Ma
drid dl& 29 correnU, vg de ac6rdo minha
comunlCl\.Ção ao Oovêrno brasileiro atra
véll Ministério Relações Exteriores Vg ultl·
mando até aquela data at06 oficlals devl~

dos junto Oovêrno espanhol pt 6o11clto Vos
sêncla dar ciência ao PlellArlo et comuni
car que reassumo mandato senador Vg de
vendo apresentar-me too logo haja proce
dido dlJlgênclas Indlspenaávels tra.nsrerên
cla minha fam.ilIa para Brasil pt Agradeço
sinceramente ao concluir esta missão hon
rosa licença conClldlda senado Federal
a rim de que pudesse aceitar pt Exercer vg
por eacolha eminente PreB1dente Costa et
Sllva vg tio elevado pôsto pt Espero que
serviços aqui prastados tenham B1do úteis
nossa politlca exterior estreitando relações
com esta nação amiga et hajam ests.do
conforme Intenç6es et o voto de confiança
por mim. recebido da ClUnara Alta do Con·
grel3llO Nac10nal pt Atenciosamente Auro
Moura Andrade."

(36) DCN (6eçao II) 23-8-68, pAgo 2.185
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fazer, do eminente Senador Auro Soares de
Moura Andrade para o exercício da função
de Embaixador Extraordinário e Plenipoten
ciário, junto ao Govêmo da Espanha, de
acOrdo com a exposição de motivos do Se
nhor Ministro de Estado das Relações Ex
teriores.

2. Em sua reunião de 8 do corrente mês, a
douta Comissão de Relações Exteriores apro
vou requerimento do nobre Senador Mário
Marttnll no sentido de se pronunciar, pri
meiramente, a ComlssAo de ConstitulçAo e
Justiça em face do disposto no artigo 38,
~ 2.° da Constituição, atendendo a que "há,
para alguns, determinado confUto de inter
pretaçíi.o quanto à natureza da missão a ser
exercida, Isto é, se a mesma é de caréter
permanente ou temporário."

3. A referida exposição de motiros do Sr.
Ministro das Relações Exteriores fundamen·
ta. a solicitação no § 2.° do artigo 38 da
Constituição, ass1m redigido:

"Com licença de sua CAmara, poderá o
Deputado ou senador desempenhar mis
sões temporárias de caráter dlplomáti·
co. tt

4. Vê-se, desde logo, que êsse dispositivo é
auto-aplicável e constitui uma exceção ex
preSBa da ConstitUição, quanto às incompa
tibilidades e proibições que atingem Depu
tados e Senadores, desde a expedição do di
ploma (art. 36, 1) e também da poSBe (art.
38, lI), bem como no que se refere às san
ções <art. 37). Ao mesmo tempo, verifica-se
que a sua aplicação depende, tão-sómente,
da qual1!lcação como temporário das missões
a que alude.

.5. A Constituição de 1946, no seu artigo 49,
usava forma mais restritiva, estabelecendo
que a m.1ssão deveria ter caráter transitório
ou llmltar·se a participação em congressos,
conferências e missões culturais.

A Constituição de 1967 considerou R mRté~

ria meJs objetivamente, tendo em viBta, por
certo, 8 realldade dos novos e sempre atua
lizados problemas da polltica internacional.
que podem exigir a entrega de missões di
plomáticas a homens altamente experimen
tados e de profunda Integração na consciên
cia polltlca da Nação, os quais, em sua gran
de parte, compõem o Congresso Nacional.

Ampliou-se, dêsse modo, o conteúdo da
exceção. a fim de auwrizar a êsses h.omens
públicos o desempenho tempüráf'io de tódas
e quaisquer mftsões diplomáticas ou cultu
rais.

6. ~ indispensável, por iSBO, reconhecer a
distinção feita nos textos constitucionais de

1946 e 1967, quanto à transitoried4ãe e tem·
pora,idade, pois exatamente nesse ponto se
situa a inovação contida no citado artigo 38,
§ 2.°

li: multo claro o sentldo legal de trB.D8l
torled.ade, admitido pela Cart& de 1946: êle
não é outro senão o do fato sem duraçefo ou
de caráter meramente passogefTo. O vocá
bulo tranllitório, na sua acepção vulgar ou
jurld1ca, contém e exprime apenas a IdéJa
de brevidade, signjtlcando aquilo que se
cOllilÍdera, fugaz, de eventualJdade que se
projeta e se desfe.z ràpidamente, num tempo
de mlnlmas proporções. Pode-se mesmo dJ
zer que a transitoriedade é um fato, circuns
tância ou ato de rápida manifestação com
o sentido jurídico do que se chama precário,
sem a menor idéia de continuld4de tempo
ral.

A temporalidade não tem êsse caráter fu
gaz ou transltórlo, pois BBSe11ta a sua dert·
nJção no tato de ser por algum tempo, em
bora não por todo o tempo, o que Jnduziria
à idéia de efetividade. Quando se diz tnn
poralidade percebe-se que dêsse vocábulo res
sumbra uma expressão ou uma qualldade do
que é temparal, isto é, daquilo que é durável
por algum tempo, sem ser fugaz, transitórIo,
precário ou passageiro.

7. A luz dêsses conceitos, bem se vê que
temporária é tõda a função poUtica ou ad
m1nlstrativa, destinada, nAo a um tempo
breve ou passageiro, mas de certa. durru;lfo,
que pode mesmo se alongar por meses ou
anos, como se dá., por exemplo, no CB80 dos
mandatos legislativos e de várias atlvidadcp
de caráter administrativo. Não é inerente,
por isso, à temporal/d4de 11. prévia dellmlta·
ção de prazo, de vez que êste resultarâ, em
qualquer hipótese, da natureza dos serviços
ou dos encargos respectivO!!, além do que,
porventura, houver estabelecido a lei ou re
gUlamento.

8. Convém registrar que a temJ)Oralidade
se coloca entre a tra.n.sJtoriedade e a efetl
v1dade, como acentuam os e.scrl.tores france
ses, que se detêm na dlstlnç§.o quanto à in
vestidura temporária e definitiva em cargos
ou funções, o que também estendem ao
conceito correlato da desinvestidura (Jêze,
Derecho Administrativo, trad. casto lI, 2,
pAgo 175 e 198).

A temJ)Orcüidade não se caracteriza pela
maior ou menor duração da função, multo
embora algumas não devam ser, em regra,
demasiado prolongadas, como é o CaBO das
eletivas, c1ta.do por Jêze <ob. e vaI, clt, pág.
182). O que a caracteriza, seguramente, ou
é a natureza das funções ou fatOll, Clrcun8~
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tnncias, condições e exigêncilUl especiais que
a recomendam.

Decorre dessa motivação, provàvelmente, o
alargamento dado pela. COlliltitUíção de 1967
ao texto do artigo 38, § 2.°, que encontra
todo o apoio nos comentários de TEMíSTOCLES
CAVALCANTI, in verbis:

"Não estaremos longe da verdade con~

slderamlo, de um modo geral, as posições
dos individuos que exercem encargos ou
funções púbUcas, em relação ao Estado,
dentro das seguintes categorias:

1) quando as pessoas investidas de fun
ções públicas o foram expressamente
por ato da Administração Pública e
se achem integradas nos quadros dos
funcionários públicos;

2} quando essas pessoas, embora investi
das de funções públicas, não se acham
integradas, por lel, no quadro dos
funcionári03 públicos;

3) quando o exerciclo da função pública
se realiza Independentemente de qual
quer investidura ou intervenção do
Estado, mas decorra de outras fun
ções;

4) quando se trata de encargos públicos;

5) nos casos dos funcionários dos órgão.s
autárquicos <'rrat, de Dir. Adm. 3.~

ed, vol. IV.)"

Acrescenta êsse autorizado autor:
"Embora estranhos ao quadro da Admi·
nis tração, os individuas nessas condi
ções, quando praticam êsses atos lnte·
grados na função pública, revestem-se
de uma autoridade peculiar, inerente aos
órgão.s do Estado." (da Obra citada.)

9. Todos êsses pressupostos dão sólido apoio
ao propósito do Govêrno Federal em confiar
a um Senador - e dos mais eminentes 
mis:sã<l diplODlática como Embaixador Extra
ordinário e Plenipotenciário junto a um Go
vêrno estrangeiro,

Pelo próprio status ou qualificação polftíca
do Senador, vê-se que o Govêrno teria se
baseado em duas condições fundamentais ao
interêsse nacional, a saber:

a) a missão deve ser cumprida tempo
ràriarnente, em atenção a atuais e
emergenteB lnterêsses do Brasil;

bJ a mJ.ssão, pela categoria da represen
tação, deve ser desempenhada com o
credenciamento do escolhido na Che
fia da Embaixada.

10. Cumpre assinalar que o caráter de per
lnanente, atribuldo às Embaixadas, não com-

preende nem a Missão nem o diplomata ou
pcs~o~ estra.::lha à carreira que exerça ~ssll

missão, mas apenas a representação junto a
determinado pais.

É preciso, pois, distinguir o sUjeito do ob
jeto: o Chefe da Missão é o sujeito ativo, o
Agente, o órgão de ação representativa, \,;0*

quanto a representação, em si e por si, é o
meio, o Instrumento material permanente, a
forma ou a sede onele se ordenam e se exe
cutam o conjunto de servjços e encargos atri
buídos à MíBsão Diplomática.

HILDEBRANDO ACCIOLY, diplomata. e jurista,
corrobora essa definição ao dizer em sua
obra:

"Os lugares de Embaixadores são cargos
em comissão e podem ser preenchidos lip
vremente por Mínúltros de prímeira elas·
se ou pessoas estranhas ao quadro dos
funCionários diplomáticos". <'!'rat, de
Dit, Publico Int. 2" ed. voI. I n,Q 711, pág.
454,)

Para TEms1'OCLEs CAVALCANTI o agt...&e de
cargo em comissão ou é "encarregado de
funções e.speclai.s e temporárias ou investIdo
de jurisàição ou atividades extraordinárias.
CObro cito pág. 172).

Observa ainda êsse autor:

"Se a lei estipula, excepcionalmen..e, a
condição de temporiedade para deter
minada lnve8tidura, a menor duração
desta, ou a sua confirmação por novüs
atos administrativos, não é sufic\tmtc
para torná.-Ia pennanente."

11 , Corresponde ao disposto no \\rUgo '3&,
§ 2.", da Constituição, prescreve o artigo 28,
~ 1.° da LeI n.O 3.917, de 14 de jUlho de
1961, que reorganizou o Ministério das Re
lações Exteriores:

§ 1.° - Poderá. ser di.'signadu, excepdo
nll.lmente, para exercer !lo função de Em
baixador, pessoa. estranha à carreiJ:a de
Diplomata, brasileira, maior de trinta e
cinco anos, de reconhecido mérito e com
relevantes serviços prestados ao Brasir'.

Por seu turno, o Decreto n.o 62.154, de 19
de janeiro de 1968, estabelece ll. temporarie
dade das fUnÇÕeS de Embaixador, como se vê
do segUinte dispositivo:

"Art. 5.° - Após quatro anos de ellerC!
cio cessará a Comissão de Chefe de Mis·
são Diplomá.tica ou de Chefe da. Delega
ção de Representação junto a Orgãos
Internacionais, salvo se expressamente
prorrogados pelo Presidente da i~cpú

b1ica."
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É evidente que o dispositivo estabelece o má
ximo de duração temporária ao desempe
nho da m1ssão de que se trata, o que não
impede tenha ela um tempo menor. De qual
quer modo, o qUt1 6. lei prescreve é a tempo·
rariedade da referIda missão, permItfndo,
a.ss1m. que nela Be enquadre a nomeação de
um congressista, desde que autorizado pela
Casa a que pertencer. (Const. art. 38, § 2.0 )

O cargo de Embaixador, segundo a legiB
laçl10 citada, pela duração no exercicio da
função. é temporário, em com1Bsio, demIs
s1vel ad nutum. Não é, portanto, permanen·
te, efetivo, v:Italicio, ou estável, nem transi
tórlo, lnterlno oU a tltulo precário.
12. É oportuno nctar que o douto PONUS
DE MIIlANDA, em seus recentes oomentá.r1os à
ConstitUIção de 1967, depois de reprodUZIr
suas anotações à Carta de 1946, sOmente ao
texto desta aplicáveis, acrescenta o segulnte:

"O a.rtigo 45, I, no que se n!ere ~ a.pro
vação das nomeações de Chefes de Mis
são Diplomática de cará.ter permanente,
e o art. 38, § 2.0 • no que trata do desem
penho de mIssões diplomáticQ8 de cará
ter transitório. são re1aUvOB a dois con
ceitos complementares: onde se exigirla
a aprovação do Senado Federal não pode
ser escolhido deputado ou senador".

É óbvio, como es~á demonstrado, que o
caráter permanente da MI88Ao, no ClUlO, alu
de unIcamente. ex vi legf.l!, à representação,
na sua estrutura materillol e Jurldlca, nli.o,
porém, à pessoa física do Embaixador ou do
seu Chefe que exerce cargo em comissão e
temporál'lo.

AliãB, mesmo êsse eminente Mestre assim
o reconhece, ao se referir, nos seus anterio
res comentários:

"A missã.o diplomática pode ser a de
simples cortesia, cultural, de conferência
ou congressos, ou de caráter plenipoten
ciário, comercial ou poliUoo, exceto quan
do se trate de embaixada permanente ou
de legaçáo."

Embaixada permanente ou legação defi
nem, indiscutivelmente, sedes da represen
tação diplomática, não, porém, a função de
Chefe de Missão, pois o contrário disBo seria
frontal negação à letra fndlscutlvel da Lei
n.o 3.917, de 14 de julho de 1961, artigo 28,
~ 1.0, bem como o artigo 5.0 do Decreto
n.O 62.152, de 19 de janeiro de 1963, que ex
pressa e taxaUvamente declara temporário e
em comissão o cargo de Chefe de Missão DI·
plomática ou Embaixador.

Tudo isso demonstra, sem posaibWdade de
controvérsia aceitável, que Dia há Embaixa
dor permanente, mas, sim, temporárto, por
Que permànente é apenas 8. representação
onde atuam êsses tltula.rel! de M1aalleB DI
plomáticas.

13. Em tais condições, estando 8. soUcita
ção do Sr. Pres1dente da RepúbUca fundada
na Conatitulção (cit. art. 38, § 2.°), nAo há
dúvida quanto ao cabimento da Ucença pres
crlta nesse dispo.s1t1vo, ressalvada a compe·
tência da douta com.lssAo de ReIaç6ea Ex
teriores, podendo, assim, O Benadar Auro
Soares de Moura Andrade aceltar o cargo de
Embaixador Extraordinário e Plenipoten
ciário em Madrid, sem perda do seu man ~

dato.

Sala das Comissões, em 13 de agôsto de
1968. - A/allsio de CartJalho, Prea1d.ente em
exercfcio - Nogueira da Gama, Relator 
Petrón.io PO'rteUa - AUTttto VUlnne, 'Vencido,
segundo deqlaraçio de voto - Bezerra Neto
- Argemiro de FigueirM.o - Carlos Lfndfll
berg - Clodomfr Mtllet - Arnon de Mello
- Wilson GonçlÜVIl8, nos têrm08 do voto que
proferi na reuniáo.

COMlSSAO DE CONBTITUIÇAO
E JUSTIÇA

30.'" ReunfOO Ordinária realizada em 11 de
agÓ8to de 1958.

As 10 horas do dia 13 de ag&to de 1900,
na sala da Comissão de Finanças do senado
Federal, sob a presidência do Benhor Bena
dor Aloysio de Carvalho, Vice-Presidente no
exerciclo da presidência, preBentes os Senho·
res Senadores Aurélio Vianna, Ca.milo No
guelra da. Gama, Argemiro de F1guelrMo,
Clodomir Mlllet, Carlos Llndenberg, Wilson
Gonçalves, Bezerra Neto, Amon de Mello
e Petrônlo Portella, reúne-se a Comissão de
ConstltulçlG e Justiça.

Deixam de comparecer 06 Brs. Senadores
Milton C8.mpoo, Eurico Rezende, Antônio
Carlos, Antonto Balblno e Edmundo Levl.

Il: dispensada a leitura das Atas das reu
niões anterlores e, em seguida, aprovadas.

Com a palavra, o Sr. senador AloysIo de
Carvalho lê Q oflc1o do Sr. Senador Josaphat
Marinho, pedindo licença da Comissão, nos
têrmos do art. 80 do Reglmenoo Interno e
comunica que na mesma data procurara. o
Sr. Senador Aurélio Vianna, como Llder da
bancada do MDB, colocando-o a par da
situação. O Sr. Senador Aurélio Vianna ofl-



JULHO A SETEMBRO - 1969 321

ciou à Comissão de Constituição e Justiça,
designando o Sr. senador Nogueira da. Ga
ma, suplente, pa.ra substituir o senador JOM

saphat Marinho durante o seu licenciamen
to, que será pelo prazo de 60 dias (meses de
agõsto e setembro). Assim sendo, não s6 o
pedido de licença, como a substItuição estão
feitas de acôrdo com o art. 80 do Regimento
Interno do Senado Federal.

A seguir, passa a palavra ao Sr. Senador
Nogueira da Gama que apresenta. parecer a.
Mensagem n." 252;68 - Submete à consi
deração do senado Federal o nome do Sr.
Auro SOares de Moura Andrade, para exer M

cer o cargo de Embaixador Extraor<tinário
e Plenipotenciitrio do B1'asiI, junto ao 00
vêmo da Espanha, enviado à COmissão de
Constituição e Justiça. por Oficio da Comls·
são de Relações Exteriores, em vista do pe.
dJdo de audiência feito pelo Senador Mário
Martins. O parecer conclui pela concessáo
<la licença, sem perda do mandato (art. 38,
I 2.", da Constituição).

Em discussão o parecer, usam da palavra
OI Benhores Senadores Amon de Mello, Au
1'&10 Vianna, Clodomir Millet, PetrOn1o Por·
''tella, Argemiro de Flgueirêdo e Wilson GonM

OI.lves.

Em votação, é o parecer aprovado com e.s
seguintes declarações de voto: Senador Wll
son Gonçalves: "nos tênuos do voto que pIaM
rerl na reunião"; senador Aurélio VJanna:
Vencido, segundo declaração de voto, a saber:
"Contra o projeto de resolução concebIdo nos
seguintes tennas : art. 1." - ~ autorizado o
Senador Aura Soare~ de Moura Andrade, nos
ténnos do art. 38, § 2.°, da Constituição do
Brasil, a exercer a chefia da. represenM

tação diplomática do BramI, em Madri,
como Embaixador Extraord1nário e Pie·
nlpotenciário, jWlto ao Govêmo da Es
pa.nha. Art. 2.": Esta resolução entra em
vigor nesta. data, revogadas as disposições
em contrário", posteriormente retirado, pur
decbão da Comissão e concordância do
Benhor Relator, porque se circunscreve, ape
nas, ao art. 38, § 2.", do. Constituição, não en
trando no mérito se a. missão será perma
nente ou temporária. Considero que esta
mensagem é wna. comunicação que o Senhor
Presidente da Repúbllca faz ao Senado de
wn convite ao Sr. Aura Soares de Moura
Antlrade, be.seado no artigo acima citado, per
mitindo-lhe aceitar o convite sem a perda
do mandato. Quanto a se pode um Senador
exercer a função de caráter diplomático, sem

.perda de mandato: pode. Porém, há neces-
: I!ddade de uma definição clara sôbre o que

seja missão de caráter temporário e missão
de caráter pennanente.

Devido ao adiantado da hora, o Senhor
Presidente propõe aoS ~enhores membros da
COnUssão levantar a sessão e continuar os
trabalhos às 16 hora.s, a f1m de seL' aprecia
da a pauta, da qual constam diversos pro
jetos. A proposta é aprovada por Wlanlmida
de."

PARECER DA COMISSAO DE RELAÇOES
EXTERIORES E DECLARAÇAO DE VO
TO DOS SRS. SENADORES ALOYSIO
DE CARVALHO E MEM DE SA, QUE
SE PUBLICAM DE ACORDO COM DE
LlBERAÇAO DO PLENARIO, NA SESSAO
SECRETA DE 14 DE AGOSTO DE 1968, AS
17 HORAS E 20 MINUTOS. (-17)

E prossegue;

Da Comissão àe Relações ExteTÚ)res,
s6bTe a Mensagem n.o 252, de 1968 (nú
mero 472/68, na Presidência), que sub
mete a consideraç/ÚJ do Se?Ulão Federal
o nome do Sr. Auro Soares de Moura
A.oot'ade, para exercer a funçáo de Em
baixador Extraordirnirio e Plenipotenciá
rúJ do Brasil junto CLO Govêrno da Es
panha.

Relator :ST. Antônio Carlos

Volta a esta Comissão a. Mensagem n." 252,
de 1968, que submete à consideração da
Casa o nome do Sr. Auro &ares de Moura
And1'ade para exercer a missão de Embaixa
dor Extraordinário e Plenipotenciário do Bra
sil, junto ao Govêrno da Espanha.

Na. reunião deste. Com1ssão, realizada a 8
do corrente, quandO a PresldêncIa dava a
palavra ao Relator da matéria, o Sr. Sena·
dor Mário Martins apresentou requerimento
propondo que o processo, antes da leitllra do
parecer do Relator e, conseqüentemente, de
8ua apreciação nesta Comissão, fôsse enca
m1nha.do ê. COmissão de COnstituição e Jus
tiça, a fim de que o. mesma se pronuncfa&<le
sObre a dúvida que no momento levanl:&va.

De fato o rC(Juerimento, depois de a.sslna
lar que na exposição de motivos, que acom
panha a. mensagem, o titula.r das Relações
Exteriores especifico que "esta deslgnaçto
serã feita tendo em vista o art. 38, § 2.", da

137) D.e.N. (SeçAo II) de 22-8-68, pAI'. 2.13&
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Constituição", destacou que, para algum;, ha

vJa nos dois documentos citados, isto é, a
mensagem c a exposJção de motJvos, "deter
minado conflito de 1nterpret&çã.o quanto à.
naturezo. da missão a ser exercida, isto é,
se a mesma é de caráter permanente ou
temporário". E acrescentou o nobre repre
sentante da Guanabara: "como a def1n1çA.o
da matéria é nitidamente de ordem jurídlco
constitucional e, a1nda, deverá firmar ju
risprudência para hipóteses de casos con
gêneres futuros, envolvendo a doutrina da
.tntang1bllldade de mandatos parlamentares,
consideramos ser conveniente, como prell
minar, exclusivamente sob êste detalhe, ser
ouvida a Comissão de ConstJtulção e Jus
tiça,"

A Com~ão, após a manifestação favorá
vel ao :requerimento do Relator e dos nobres
Brs. Senadores Aloysio de Carvalho e Mem
de Sã, acolheu a proposição prelIminar.

No requerImento, o Sr. Presidente da Co
missão, nobre Senador BenecUcto VaIladares,
exarou o seguinte despacho: "Aprovado por
unanImidade na reunião de 8 de agÓsto de
1968. Encaminhe-se o processo à douta Co
missão de Constituição e Justiça."

Na Cornl.ssão de Constituição e Justiça a
matéria foi distribuída ao nobre sr. sena~

dor Nogueira da Gama.

O parecer do nobre representante de MI
nas Gerais abrange quatro ordens de con
siderações. Inicialmente, faz um histórico
da tramItação da matéria, até chegar àquela
Comissão, referindo-se expressamente, ao
requerimento do nobre Senador Márlo Mar
tlns e à decisão dêste órgão técnico.

Em segUIda, detém-se na. tarefa de fazer
a distlnção entre as expressões, transitória.
e temporárIa, para evidenciar as alterações
operadas, quanto à matéria, pela COnstitui
ção de 1967 (art. 38, § 2.°) em relação à
Carta de 1946 (art. 49).

Depois examina o conceito de missão per
maneite, assinalando:

"Que o caráter de permanente, atrlbuido
às Embaixadas, não compreende nem a

missíio nem o diplomata ou pessoa es
tranha. à carreira que exerçR essa mlssAo,
mas apenas a representação junto a de
terminado pais."

"I!: prreiso, pois, d1stinguir o suje1to do
objeto: o chefe da. mfssão é o suJelto
ativo, o agente, o órgão de ação repre
sentatlva, enquanto a representação, em
si e PM sI, é o melo, o 1nstrun1ento ma
terial permanente, 9. forma ou & sede,
onde ordenam e se executam O conJunto
de servlços e encargoo a.trlbuid05 to mls~

aio permanente."

Lembra, nesse passo, o que prescrevem a
Lei n9 3.917, de 14 de jUlho de 1961 (art. 28,
§ 19), e o Decreto n9 62.154, de 19 de ja
neJro de 1968 (art. 59) .

E concluJ:

"Tudo Isso demonstra, sem posslbillda
dade de controvérsia aceltável, que não
há Embaixador permanente, mas, sim,
temporário, porque permanente é apenas
a representação onde atuam êsses titula
lares de m1ssões diplomática:;.

Em tais condições, estando 9. solicitação
do Sr. Presidente da Repúbllca funda
da na Constituição (clt. art. 38, § 29), não
há dúvida quanto ao cabimento da lJ~

cença 'PNScrlta. neaae Oispositl.vo, res
salvada a competência da douta Co
mi9sAo de Relações Exteriores, poden
do, assIm, o Senador Aura Soares de
Moura. Andrade aceitar o ca..rgo de Em
baixador Extraord.lnárlo e Plenlpotenclâ
r10 em Madri, sem perda de seu manda
to."

Pres1cUu a Conússão de Constituição e Jus
tiça o nobre Sr. Senador Aloysio de Car
valho. Aprovaram o parecer os nobres Srs.
Senadores Petrônio Portella, Bezerra Netto,
Argemíro de Figue1rêdo, Ca.rlos Llndenberg,
Clodom1r MIllet e Arnon de Mello. O nobre
Sr, Senador Wllson Q{)nçalves votou favo
rAvelmente às conclusões, nos tênnoB do vo
to que proferiu na reunião, e o nobre Sr.
senador Aurélio V1anna manifestou-se ven-
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cido. segundo declaração de voto. 05 votos
dêsses último:; não acompanllam o processo,

Entendemos que não cabe a esta Comissão
entrar no exame dos flUIdamentos do pare
cer da Conl1sslío de Constituição e Justiça,
prolatado pelo nobre Sr. senador Nogueira
da. Gama.

Cumpre a êste órgão técnico aceitar, ou
não, a conclusão do relendo parecer que é,
em sintese:

a) pela compatibilidade da aceitação da.

função de Embaixador nos têrmos em
que sera provida conforme a. coloca
ção jurídica constante da mensagem
presidencial e da exposição de moti
vos do titular da pasta do Exterior,
e à manutenção do 1lIaJJdll.to de Se
nador;

o) conseqüentemente, pela concessão da
licença;

o) pelo exercício da competêncfa desta

Conl1ssão no exame da matéria, de
ac6rdo com a Constitulção e nos têr
mos do Regimento Interno.

Relativamente às letras a e b da conclu
são lWima, cabe a esta Comissão apenas aço
lhê-Ias ou nAo. Quanto à letra c. entende
mos cumpre à Comissão decld1r sôbre se a
desIgnação, obedecendo à regra excepcional
do parágrafo 2\' do art. 38 da Constitutção,
deva a mesma estabelecel' a tramitação que
d1sclplina os casos de designação, com ba
se exclusivamente no nP l. do art. 45 da
LeI FundamentaJ.

E}jtas são as preliminares.

Face à conclul\ão do parecer da ComIssão
de Constituição e Justiça, a. Comissão de Re
laç6es Exter:Iores opina. quanto às letras
a e b. favoràvelmente, pois que determina
o R.egitnento Interno, no a.rt. 86, letras a, n~

14, e c, que compete â Comissãão de Cons
t1tU1çâo e Justiça:

"a) emitir parecer Sôbre as proposições
l'elat1vas às segutntes matér1a.s:

14 - perda de mandato de Senador;

c) opinar obrigatoriamente sõbre a CODS

titucionalidade e jUl'idlcidade de qual
quer proposição sujeita. ao pronun

ciamento do .senado, excetc às se
guintes, em que a sua audiência. de

pende de delibexação do Plenário:

E, nas exceções, inscritas nos n.ce I e Ir

dessa. letra, não se enquadrn o caso em
espécie.

Quanto à letra c das conclusões, entende
mos que, tendo em vista. o que dispõem o
n9 I, do art. 45 da. Constituição, e a. letra 0,
do art. 95 do Regimento Interno, cumpre a
esta Comls8ão, adotar, I.!a.ra êste caso, a
tramitação deternúnada, de modo geral, para
as mensagens que submetem ao Senado de
signação para. Chef~ de Missões mplomá
ticas de caráter permanente.

A Comissão recomenda êste proce<llmen
to, tendo em vista. o texto expresso dos dis
positivos citados (art. 45, n9 I, da. Constitui
ção, e art. 95, letra b. do Regimento Inter
no) e, para finnar jurisprudêncIa, no senti
do de seja qual fOr o caráter que o Exmo Sr.
Presidente da República entenda de atribuir
à designação de Chefia. de Missão mplomâ
tlca de caráter pennanente, deva ela ser pre
cedida da aprovação do Senado por voto se
creto. ~o caso presente, opina, ainda, esta
Comissão, que a aprovação do nome repre
senta, concomitantemente, a concessão da
licença ao que se refere o § 2~ do art. 38 da
Const1tu1çâo

Para que se alcancem êsses últimos obJe
tivos deve o presente parecer ser:

a) submetido l\ del1beração desta Co
m.lssão e do P1enárJo;

. b) publ1cado.

Decld1da. a prelIminar, passamos a cum
prir o rito estabelecido no Regimento In

terno para os caoos de aprovação de nomes
designados para Chefia. de Missões Diplo
máticas de caráter permanente.
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A Lei n9 3.917, de 14 de julho de 1961, já

citada., dispõe no seu art. 38, § 11l:

"§ 19 - Poderá ser designada, excepcio·

naJmente para. exercer a. função de
EmbalXador, pessoa. estranha à. carreira

de Diplomata, brasileira, ma.ior de trinta.

e cinco anos, de reconhecido mérito e
com relevantes serviços prestados ao
Brull. "

o nome submetido ao senado para exer

cer li função de nOSllO Emba.1Xador em Ma

drl, Sr. Auro Soares de Moura Andrade,

preenche as condições do dispositivo legal a

que acabamos de nos referir.

Filho do Sr. Antônio Joaquim de Moura

Andrade e de dona Gulomar Soares de An

drade, nasceu o senhor Aura SOares de

Moura Andrade, em Barretos, Estado de São

Paulo, a 19 de setembro de 1915. Cursou o

Liceu Franco-Brasileiro, o Liceu Nacional

Rio Branco. o Instituto Caetano de

Campos e a Faculdade de Direito de São

PaUlo. Enquanto universitário foI orador ofi
clal do Centro Acadêmico XI de Ag06to.
Exerceu o jornalismo durante os anos de

1937 e 1938. Assessor Jurid1co e Consultor
Econômico da Presidência da Mobillza.çAo e

Coordenação Econômica (1942-1943): Diretcr
da Associação Comercial de São Paulo (1944
1946): Diretor Superintendente da. Revista

especializada em assuntos econômicos, "DI
GESTO ECONÔMICO" (1946-1948); Diretor

Conselheiro e Presidente interino da COrnir>
8ã{) Gere.l de Preços, órgios da Coordenação
e Mobílização Econômica em São PaUlo
(1943-1944): Assessor Juridioo e Consultor

Técnico da Comissão de Estudos, Organiza
ção e Desenvolvimento da Lavoura Paulista,
junto à. Secretaria da Agricultura do Estado
de São Pa.ulo (194l); Advogado milltante

nos foros da Capital e do interior, no Tri

bunal de JUIltiça do Estado de São Paulo,

no Tribunal de segurança Na.clonal e no
Sup~mo Tribunal Federal. até 1959; De-

putado à Assembléia Constituinte do Estado
de Sào Paulo (1946 - 19(1); Deputado
à Assembléia Leglslativa do mesmo Es

tado (1941.1950); Presidente da Comls8Ao de

Leis Complementares à Constituição; Mem

bro da. Comissão de Constituição e Justiça;

Presidente da Com1ssáo Especial de DefesA

da Lavoura: Membro da ComissAo de Fi
nanças na Assembléia LegLslativa; Deputado

Federa.l pelo Estado de São Paulo (1950

1954.); Membro da Comissão de Tratados e
Diplomacia. e Membro da Comissão de Fi
nanças na Cãmara dos Deputados; senador

pelo Estado de São Paulo (1954-1963, 1963

1911); Membro da. Coml8são de ConatituiçiG

e JUIlUça, Membro da Comissão de Finanças.

Membro da Comlssão de Relaç6ea Exteriores
do Senado: Membro da Comissão M1sta do
Congresso Nacional de Revisão da Consolida

ção das Leis do Trabalho; Vice-Líder da

Maioria, Líder da Metorla, Vice-Presidente

do senado Federal, Presidente do senado
Federal e do Congresso Nacional (1961-196'7);

Presidente do Senado Federal na.s 8esBõe8
Leglslativas 1962~1963-1964-196!H966 e 196'1;
"Doctor Honoris Causa" pela Universidade

de 8. Paulo; Membro do Comitê de Honra

do Patronato AssistencIal Imigrantes Ital1a

nos; Membro da .Assoc1a.ç!io dos Antigos Alu
nos da Faculdade de MedIcina da Uni

versidade de São Paulo; Membro de Hon
ra Grande Benfeitor da Ct'UZad& Pró
Infância de São PaUlo; agraciado com inú
meras condecorações e designações para re-

presentar o Brasil como Chefe de DelegaçAo

ou Enviado Especial a lnúmeraa conferên
cias, Congressos Internacionals ou aconteci
menUls de projeção internacional. 11: casado
com D. Beatriz Stella Prado de Moura An·
drade.

Está., assim, o Senado habilitado a decidir

sõbre a Indicação que fêz o Exmo. Sr. Pre
sidente da República do nome do Sr. Auto
Soares de Moura Andrade para, com Ucença

desta Casa e de ac6rdo com o § 2.0 do art.
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38 da Constituição, exercer as funções de
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciá·
rio do Brasil, junto ao Govêrno da Espanha.

Sala das Comissões, em 14 de agOsto de
1968. - Benedicto Vallaáares, Presidente 
António Carlos, Relator - Arnon de Mello
- Mello Braga - M em ae Sá, vencido nos
têrmos da declaração de voto. - Carlos Lin
denberg - Filinto MiUler - Aurélio Vianna,
vencido nos têrmos do pronunciamento feito
pelos Senadores Aloysio de Carvalho e Mero
de Sá. - Aloysio de Carvalho, vencido nos
têrmos da declaração de voto. ~ Bezerra Neto
- Fernando Corrêa - Mário Martins, com
restrições no que se refere à compatibilidade
entre a invocação do art. 38, § 2.° da Cons
tituição Federal e o artigo 45, sigla I do
mesmo diploma constitucional.

DECLARAÇAO DE VOTO

Na Comissão, dos Senadores Aloysio de
Carvalho e Mem de Sá

Por duas vêzes reporta se a Constituição
Federal a "missão diplomática", embora uti
lizando locuções diversas e disciplinando por
forma diferente as hipóteses. Uma é o § 2.°
do art. 38, onde se declara que "com licen
ça de sua Câmara, poderá o Deputado ou
Senador desempenhar missões temPOrárJas
de caráter diplomático ou cultural". Insere
se êsse parágrafo num artigo que assenta não
perder o mandato o Deputado ou Senador
investido na função de Ministro de Estado,
Interventor Federal, secretário de Estado
ou Prefeito de Capital. Presume-se, pois, que
se a Câmara a que pertence o distinguido
para missão diplomática, contanto que de
"caráter temporário", deferir a licença, O
mandato não se extinguirá por fôrça do exer
elelo do encargo em aprêço. A outra dispo
sição é a do art. 45, mandando submeter à
aprovação prévJa do senado, mediante voto
secreto e escolha dos "chefes de m1ssão di
plomática de caráter permanente" (inciso 1).

A Constituição distingue, portanto, dois ti
pos de "missão diplomática": a "temporária"
(art. 38, § 2.°) e a missão diplomática "de
caráter permanente" (art. 45, inciso 1). Por
seu turno, o Regimento Interno do Senado
estabelece, no seu art. 341, as normas a que
obedecerá. a Casa, para o seu pronunelamen
to sObre as escolhas enumeradas no art. 63,
n.o 1, da Constituição (leia-se agora art. 45,
inciso I, que é o preceito da Constituição
atual pertinente à espécie). Dentre essas es
colhas, figura. a de chefe de missão diplo
mática de caráter pennanente.

Como se vê, num caso, o do exercício de
"missão temporária de caráter diplomático"
(art. 38, § 2.°), recaindo a escolha sObre par
lamentar, seja Senador, seja Deputado, Im

prescindivel se torna a llcença prévJa da Câ
mara respectiva. No outro caso, o de exercí
cio de "missão diplomática de caráter per
manente", o comwn é a escolha de diplo
mata da carreira, e só excepclonalmente a
de pessoa a ela estranha, cabendo, em qual
quer ensejo, a aprovação prévIa do senado
(art. 45, I). Certo é, entretanto, que, em se
tratando de parlamentar, não subsistiria. o
mandato, um dia que fOsse, sObre a. nomea
ção, do que, aliás, são muitos os precedentes,
antigos e recentes, no Brasil. O ingresso em
função permanente de diplomacia redunda,
destarte, no abandono do mandato eletivo.
Vejamos, a êsse propósito, o claro enslna
mento de POlITES DE MIRANDA, comentando o
§ 2. 0 do art. 38: "A missão diplomática pode
ser a de simples cortesia, cultural, de confe
rência ou de congresso, ou de caráter pleni
potenciário, comercial ou polltJco, exceto
quando sé trata de embaixada permanente
ou de legação" (o grifo é nosso). E por fim:

"O art. 45, I, no que se refere à aprovação
das nomeações de chefes de missão diplomá
tica de caráter pennanente, e o art. 38, §

2.°, no que trata do desempenho de missões
diplomáticas de caráter transitório, sâo rela
tivos a dois conceitos complementares: onde
(o grifo é do comentador) se elligirla a apro
vação do Senado Federal, não pode ser es
colhido Deputado ou Senador (o grifo é nos
so). - Ver Comentários à Consto de 1967 
tomo Irr - pág. 46.

Quer Isso dizer que, escolhido Deputado
ou Senador plt-ra "missão temporária de ca
ráter diplomático", a êle cumprirá solicitar
à sua Câmara a indispensãvel licença, indi
cando, sobretudo, o prazo de seu afastamen
to, visto que a expressão "missão temporária"
pressupõe missão "que dura certo tempo" (é
o sign1ticado que os dicionários registram pa
ra o tênno "temporário") e, em verdade, só
saber1amos se a missão é temporária conhe
cendo de antemão a sua. duração.

Não é despiciendo observarmos que entre
o texto da Constituição de 1946 e o da de 1967
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ocorre pequena diferença, que reforça, exa
tamente, o entendimento exposto: enquanto
a Constituição de 19{6 se reportava a desem
penho de "missão diplomática de caráter
transltórlo" (art. (9) a de 1961 menciona
desempenho de "missão temporárla de ca
ráter diplomático". A dissonância não está
na substitulção do adjetivo "transltórlo" por
"temporárlo", vocábulos perfeitamente slnO
n1mos, mas na transposição do adjetivo, qua
lificando, agora, lIi próprla. "missão" ("ml.ssão
temporária de caráter diplomático"), oU seja,
qualquer comissão que 8e revista de "caráter
diplomático", como há as comissões de "ca
ráter" cultural, clentf1'1co, comercial, político
etc. e não mais como na Carta anterior,
"missão diplomática de caráter trans1tório".

Efetivamente, a "missão diplomática" é,
em regra, permanente, exercida, nAo obs
tante, por titUlar temporário, Isto. é, titular
que só demora no pôsto o tempo em que o
seu Govêmo entender necessário. Casos há,
toda.via, em que a missão é, por sua. mes
ma essência e finalidade, "temporária", exer
cida, obviamente. por titular temporárIo, e
das missões dêsse tipo é que cogita o § 2.°
do art. 38 da Constituição.

A quem considere sutil a distinção, reco
mendamos a consulta ao "DIcionário de DI
reito InternacIonal Públlco", do erudito Em
baixador RUBENS FERUlRA DE MELo, Aí está,
no verbête "MfsaOOs diplomáticas", que elas
podem ser onl:inárias, quando têm caráter
permanente, ou extraordinárias, quando se
destinam ao desempenho de um encargo es
pecial (poS8e de chefes de Estado, coroação
de soberanos, casamento, entrega de conde
corações, jubileus etc.) Não é outra a. lição
do Embalxador HILOEBRANDO ACIOLLI. à pág.

123 do seu "Manual de DireIto Internacional
Públlco" (8.- edição - 1968): "os agentes
diplomáticos podem ser permanentes ou
temporários, Isto é, são acreditados perma
nentemente Junto a um govêrno estrangeIro,
ou apenas enviados, em missão extraoromá
rIa, para fins especIals, tais como posses
presidenciais, coroação, com~morações o!i
ciais, congressos ou conferências dIplomáti
cas".

Ora, a Mensagem PresIdencial que subme
te à aprovação do Senado o nome do senhor
Aura Soares de Moura Andrade para a. fUn
ção de Embaixador ExtraordinárIo e Pleni
potenciário do Brasll, junto ao Govêrno da
Espanha, não aponta a norma constituclonal
a que se arrima para a sua indicação. ApeDall

afirma que é feita "de acõrdo com a expo
sição de motivos do Sr. Ministro das Rela
ções Exterlores". Nesta peça, em anexo, é que
se declara, de fato , que a de81gnação "será
feita, tendo em vista., o art. 38, § 2.° da Cons
tituição e o estabelecido na Lei D,O 3.917, de
14 de jUlho de 1961, nos seus arts. 22 e 23 e
parágrafo 1.° dêsse mesmo artigo" (81c).

Como jé. anotamos, o parágrafo 2.° do art.
38 da ConstituIção v1gente prevê lIi hIpótese
de "llcença" a Deputaào ou Senador, conce
dida pela Cêmara a que pertença, para o
exerclclo de "mlssão temporár1a de caráter
dlplomá.Uco", E os artJgos 22 e 23 da Lei
n.O 3.917, que reorganizou os serviços do Mí
nistérIo das Relações Exteriores, dlBpOem, o
primeiro, que "mediante prévia aprovação do
Senado Federal, os çhe!ea das M1Bsões Dlplo
máticaa 5e1'ão nomeados pelo Prea1dente da
República com o titulo de Embaixador ou
de Enviado Extraord1ná.rlo e Ministro Pleni
potenciário, conforme se trata. respect1va
mente, de Embaixada ou de Legação", e o
segWldo, que "os Emba1xadores serão esco
lhIdos dentre os M1n1stros de 1,- claa8e", 88

tabelecndo, por sua vez, o parágrafo 1.°, in
vocado expressamente, pela Expos1çAo de:Mo
tivos, que "poderá ser designado, excepclo
n9Jmente, para exercer a função de Em
baixador pessoa estranha à carre1r& de Dl·
plomata, brasileira, maior de 35 anos. de re
conhecido mérIto e com relevantes serviços
prestados ao Brasil,"

Apolando-se nos dois preceItos, o da Cons
titUlção e o da lei ordinária, o Poder Exe
cutivo oferece, afinal, a s1ngUlar1dade de um
"agente diplomático" que exercerá, ao mes
mo tempo, e através do mesmo ato presi
dencial, "mlssAo temporária de carãter di·
plomátIco" (Constitut~ão) e missão di
plomática de caráter permanente" (Lei), al
guma coisa de n6vo que os tratadistas es
trangeiros do direito internacional público
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custarão, talvez, a compreender e acabarão,
de certo, levando à conta de aJg1.InUl. orlgl.
nalidade dos nossos usos jur1d1cos.

Porque se a escolha de Senador para Em
baixador é feita com base no § 2.0 do art. 38

da Constituição, não há como submeter o seu
nome fi. "aprovação" do Senado, como o faz
a mensagem do Sr. Presidente da República,
multo menos sujeitar o indicado aos incômo
dos de uma argüição por parte da nossa. Egré

gia Comissão de Relações Exteriores. O caso
seria de mero requerúnento do interessado ao
Senado, para que êste consentisse na aceita
ção da missão "temporária" oficial, sem perda
do mandato, como tantos outros Senadores
têm procedido e contJnuarão, naturalmente,
procedendo. Mas se o Oovêrno provoca a
aprovação", que é fonnalldade fixada no arti
go 45, I, da Constituição, dentre as hípóteses
de competênc1El. "privativa" da Câmara Alta,
então de missão temporária já não se trata,
mas de "missão diplomática de caráter per
manente", como no mesmo inc1so é quallfica
da a missão diplomática cuja investidura
depende de aprovação prévia do senado.

Isto p6.sto, não cabe, na emergência, a
eventual llcença, precisamente porque de
"mlssão temporária" não se trata, ao ver do
próprio Executivo, que silencia, em sua men
sagem, sõbre a. tarefa especifica e transitória
que o Embaixador vai executar na Espanha,
permitindo daI concluir-se que, ao revés, vai
êle dedicar-se a trabalhOl3, e não para nos re
presentar em posse de chefe de Estado. ou
em coroação de monarca ou em comemora
ções jubilares, ou em cOllg1'esSQS ou confe
rências diplomáticas ou em festival de bOdas,
ou em magnos funerais, tudo enfim, que, por
seu sentido contingente, foge à. rotina de uma
função diplomática pennanente. E se de "li
cença" não se trata, porque jncabivel, visto
caracterizar-se o exercicio de missão diplo
mática de caráter pennanente não há con
testar a conseqüencia fatal 4a perda do man
dato senatório.

Em suma, quiséramos "aprovar" a indica
ção do Senador Auro Moura Andrade para
nosso Embaixador na Espanha, porque lhe
não recusamos a posse de reais atributos pa-

ra um brilhante desempenho da importante
dignidade. Mas a matéria, por efeito de pare
cer da Comissão de Justiça, não ficou JX)Ilta,
para a deliberação do Senado, em têrmos de
"aprovação" porém de "licença". E como de
"licença" não se pode cogitar, em face do
cristalino mandamento constitucional, somos
constrangidos a negá-la fiéis. ainda nesta
conjUntura, à letra e ao esp1r\to da Lei Malor.

Brasilia, 14 de agõsto de 1968. - Aloysio
de Carvalho - Mem de Sá.

Ata da Reunião da ComUisáo de Re
lações Exteriores, realizada no dia 14 de

agósto àe 1968.

Aos quatorze dias do mês de agôsto, reúne
se, em caráter extraordinário, a ComJssAo
de Relações Exteriores, sob a Presidência do
Senhor Senador Benedicto Valladares, pre
sentes os Senhores Senadores Bezerra Neto,
Antônio Carlos, F1l1nto Müller, Milton Cam
pos, Mello Braga, Mem de Sá, Aloysio de
Carvalho, Amon de Mello, Fernando Corrêa,
Mário Martins, Petrônio Portella, Aurélio
Vianna, Antônio Balbino e Carlos Llnden-
berg. (, >

Em prosseguimento, o Senhor Presidente
dá a palavra ao Senador Antônlo Carlos, Re
lator da Mensagem n.o 252, de 1968, do Se
nhor Presidente da República, submetendo
à aprovação do Senado a escolha do Sena
dor Auro Soares de Moura Andrade para
exercer a função de Embaixador Extraor
dinário e Plenipotenciário do Brasil Junto
ao Govêrno da Espanha.

Lido o parecer, pede a palavra o Senhor
Senador Aloysio de Carvalho, que emite voto
em separado contrário ao ponto de vista da
Comissão de Constituição e Just!ça.

Em seguida, fala o Senhor PetrÔnio Por
tella, que defende o parecer do Senhor se
nador Antônio Carlos, fazendo considerações
de ordem doutrinária sôbre o conceito legal
de missão diplomática de caráter penna
nente, sua chefia e missão temporária de
caráter diplomático.

Volta a falar o Senhor Senador Aloysio de
Carvalho, para esclarecer ponto de seu voto.
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a Senador Mário MartinS concorda com o
parecer, fazendo, contudo, a ressalva de que
a perda ou não do mandato seria questlÜl
a ser examinada poster1onnente.

a Senador Arnon de Mello manifesta-se
favorll.velmente il. licença e à. aprovação da.
indicaçAo do Benhor senador Aura Soares
de Moura Andrade e lê declaração que será
publluda juntamente com o parecer.

a Senador Aurélio VltUlIla ressalta as
qualidades do indicado e manifesta-se con
tra o Parecer através do cotêjo entre as dis
posições do artigo 3.° parágrafo 2.° do ar
tigo 45 n.o I da Constituiçáo.

O Senador Milton Campos faz a seguinte

declaração de voto: a matéria a ser apre
ciada pela ComlBsão de Relações Exteriores
é li indicação feita pelo SenhQr Presidente
da República, do nome do eminente Senador
Aura Soares de Moura Andrade para Em
baixador na Espanha.

SObre isso é que a Comissão tem de de
liberar. Quanto a necessitar o Senhor se
nador Auro Soares de Moura Andrade, para
exercer a Chefia da referida mJssão diplo
mática, de obter licença do Senado, ou se,
não sendo o caso de licença, ocorrerá perda
de mandato, matéria é essa. que deve ser
apreciada separadamente, ainda. que na mes
ma oportunidade, pelo Plenário. Isto, po
rém, não deve constituir embaraço li que
esta Comissão se pronuncie sôbre o que lhe
é submetido, Illto é, se aprova ou não o nome
indicado.

O Senador Antônio Balbino, apoiando o
ponto de vIllta do Senhor Senador Milton
Campos, declarou que o pedido de licença.
poderia ser apreciado, concomitantemente,
com a indicação.

Volta o Relator a falar para prestar os
seguintes esclarecimentos: o brilhante voto
do Senhor Senador Aloysio de Carvalho en
frenta questões de competência da Comissão
de Justiça, que fÓra OUVida e emitira parecer;
o Relator, quanto &O aspecl:.:l jurldico, ba

seara-se no Parecer daquela ComissAo; seu
esfôrço fôra o de encontrar uma. fórmuIa
que, atendendo ao parecer da Comissão de

Justiça, preservasse as atribuIções desta Co
missão e do Benado.

Finalmente, o Senhor Presidente submete
o parecer a votos, opinando pela 6U& apro
vação os Senh0re8 Senadores PetrOnlo Por
tella, hrnando Corrêa, Bez4lrra Neto, Fi
Unto Müller, Carloo Llndenberg, Mello Bra
ga, Amon de Mello, com declaração de vota.
Milton Campos, com restrições nOll tênnos
de sua declaração de voto, Mário Mart1n8.
com restrições, no que se refere à compa
tibllldade entre a 1nvocaçAo do &rtIgo 38
§ 2.0 da Constituição Federal e do art. 45,
sigla l, dO mesmo diploma constitucional,
Aloysio de Carvalho e Mem de Sá, vencidos
nos têrmos da declaração de voto, Auré110
Vianna, vencido nos tênnos do pronuncia
mento feito pelos Senhores Senadores AlOY~

slo de Carvalho e Mem de Sá.

Nada rnalll havendo a tratar, encerra-se
a reunião lavrando eu, João BatJsta caste
jon Branco, secretár10, a presente Ata, que
uma vez aprovada, será assinada pelo Be
nhor Presidente.

VI - COMPATIBILIDADES

1 - A Comi&ião de Constituição e Justiça
em reunião extraordinárf& de 6 de mar
ço de 1953, decide, por maioria de votos,
não haver Impedimento para OS SeDa.
do.rea cunarem !lo Escola Superior de
Guerra, entendendo que as únicas restri
ções às suas prerrogativas são as pres
critas no art. 48 da Conat1tuiçAo Fe
deral. Essa declllAo é resultante de uma
consulta. do Sr. João Café Filho.

2 - A Com1BsAo de ConstltuJçAo e Justiça
pronuncia-se sóbre a compatibilidade
do mandato de Senador e a aceltaçio
par& integrar cargo consultivo e efe
tivo em :InstItulçlo de caráter pllbUco.
A Questão é levantada. med1ante a In
dicação n9 3, de 1964, de autoria do Sr.
Senador Josaphat Marlnho. Vide a In
dlcaçíi(l n." 3 e o respectivo Pa.reeet
n." 1. 034, de 1964, na Revista. de In
formaçíi(l Legislativa - Dezembro
Ano I ~ n.O 4 pág. 72/74.
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Orientador de Pe"Qllisas lqislativcs

Diretoria de Informação Legisiati'/o

Em 1938, o Decreto-Lei n.O 910, de 30
de novembro, (1) no parágrafo único do
art. 17, já exigia, para inscrição no Re
gistro da Profissão JornalístIca, o diplo
ma do curso de Jornalismo. Para tanto
"o Govêrno Federal, de acôrdo com os
Governos Estaduais, promoverIa a crIa
ção de escolas de preparaçáo ao jorna
llsmo, destinadas à fonnação dos pro-

fissIonals da imprensa" (art. 17). E, para
aquêles que já. exerciam a profIssão, 101
estabelecido um prazo de 120 dlas, a
contar da data de instalação do Registro
( 1) Dec.-Lel n.o 910. de 30 de novemb~o

de 1938
"DIspõe llÓbre a duração e condIções de
trabalho em emprêsas JornaHstlcas"
PubUcado no D.O. d~ 3-12-38, pAgo 24.335
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da Profissão Jornalistica, para sua ins
crição, sem a necessidade da. apresenta
ção do diploma (art. 18). !.sse prazo foi
prorrogado duas vêzcs, em 1939, pelos
Decretos-Leis 1.341 (2) e 1.574 (3) e o
Curso de Jornalismo só viria a ser ins
tituído em 1943 pelo seguinte Decreto
LeI:

DECRETO-LEI N.o 5.480 (4)

DE 13 DE MAIO DE 1943

Institui o Curso de Jornalismo no
sistema de ensino superior do país, e
dã outras providências.

O Presidente da República, usando da
atribulçãn que lhe confere o artigo 180
da Constituição, decreta:

Art. 1.° - Ftca instituído, no sistema
de ensino supet10r do pais, o Curso de
Jornallsmo.

Art. 2.(1 - O Curso de Jornalismo tem
por flnalldade ministrar conhecimentos
que hab1lltem de um modo geral para a
profissão de jornalista.

Art. 3.° - O Curso de Jornalismo se
rá ministrado pela Faculdade Nacional
de Filosofia com a cooperação da Asso
ciação BrasUelra de Imprensa e dos sin
dicatos representativos das cat~gor1as de
empregados e de empregadores das em
prêsas jornalístIcas.

Art. 4.° - Para a organ12ação e fun
cionamento do Curso de Jomaltsmo nos
estabelecimentos de ensino não federais,
observar-se-á o disposto no Decreto-Lei
n.o 421, de 11 de maio de 1938 (5).

Art. 5.° - A estrutura do Curso de
Jornalismo e bem assim as condições
de matrícula e o regime escolar regu
lar-se-âo por decreto.

Art. 6.° - O Ministro da Educação
baixará lnstruções, inclusive SÕbre as
matérias referidas no artigo anterior, e
dará providências, que possibilitem des
de logo o início do Curso de Jomal18mo
da Faculdade Nacional de Filosofia.

Art. 7.° - :a:ste Decreto-Lei entrará. em
vigor na data de sua pubUcação, flcando
revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de maio de 1943,
122.0 da Independência e 55.° da Repú
bIlca. - GetúlJo Val'I"as - Gustavo Ca.
panema.

O Curso criado em 1943 só fol organi
zado em dezembro de 1946 pelo Decreto
a seguir:

DECRETO N.o 22..2t5

DE 6 DE DEZEMBRO DE 19" (6)

Dá organização ao Ca.rso de Jor
nallsmo

O Presidente da Repúbllca, wsando da.
atrIbuição que lhe confere o artigo 37,
n.O I, da Constituição, e nos têrmos do
art. 5.0 do Decreto-Lei D.O 5.480, de 13 de
mala de 1943, decreta:

Art. 1.° - O Curso de JornaUsmo,
Instituído pelo Decreto-LeI n.(I 5.480, d~

13 de maio de 1943, compreenderá três
seções:

a) seção de Formação;
b) seção de Aperfelçoamenro; e,

c) Seção de Extensão Cultural.

Art. 2.° - O Ourso será de três anos
e obedecerá à segulnte seriação de dis
ciplinas:

lia SI!:RIE

1 - Português e Literatura;
2 - Francês ou Inglês;
::I - Geografia Humana;
4 - História da Clvtllzação;

5 - Ética e J~gtslação de imprensa;
6 - Técnica de jornalismo.

( 2) Dec.-Lel n." 1.341, de 12 de Junho de 1939
"Prorroga o prnzo para o regls tra dOB Ja r~

na118taa prottealoni.ls. e dà. outru prOVi
dências."
Publlcad.o no D.O. de 14 de Junho de 1939.
pv,g. 14.103

( 3) Dec.-Lel n." 1. 574, de 8 de setembro
de 1939
"Prorroga o prazo p ..ra o registro d.0lI Jor
nallstas proflselonalB nOs l!:Iltadoa e Terr\
tórto de> Acre."
Publica.do no D.O. de 11 de setembro
de 1939, pAgo 21.125

{ 4) Publlc"do no D.O. de 20 de maio de 194:1.
pr.g. 7.745

I 5) De8c.~Lel n. o 421. de 11 de maio de 1938
"Regula o tunc.lonamento do! estabeleci.
mentos dI.' ensino ..up~r1or"
Publlcada no D.O. de 12 e retitlcado no
do 2.0-5-313-

'- G) PubI!cado no D.O. (Seçlo I) de 9 de de~
zembro de 1946, pAgo 16.23t
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2.a SI!:RIE

1 - Português e Literatura;
2 - Sociologia;
3 - Polítlca;
4 - RlstórIa do Brasil;
5 - HLstórIa da Imprensa;
6 - Técnica de jornalismo.

3.a SÉRIE

1 - Português e Literatura;
2 - PsJco!ogla social;
3 - Economia Política;
4 - Noções de DireIto;
5 - Organização e administração de

:lornal;
6 - Técnlca de jornalismo.

Parágrafo único - Cada uma das sé
ries será completada com duas discipli
nas de livre escolha, dentre as que se
seguem:

1 - Introdução à Filosofia;
2 - História contemporânea;
3 - História da América;
4 - Histórla das Artes;
5 - História da Música;
6 - Direito Constitucional;
7 - Direito Administrativo;
8 - Educação Comparada;
9 - Estatistica.

Art. 3.° - A discipllna de Técnica de
Jornalismo compreende, também, está
gio obrlgatório em uma das organIzações
jornalísticas, conforme entendimento a
ser estabelecido com uma das entidades
de classe, mediante aprovação do Minis
tro de Estado da Educação e Saúde.

Art. 4.0 - O candIdato à matricula
como aluno regular na primeira série da
Seção de Formação, deverá:

a) apresentar certificado de curso
secundário do 2.° ciclo;

b) apresentar prova de identidade;
c) apresentar prova de sanidade;
d) apresentar prova de idoneidade

moral;
e) prestar exame vestibular.

Parágrafo único - Aos candidatos à
matricula na primeira série, nos anos
letivos de 1947 e 1948 que sejam jorna
listas inscritos na associação de classe,
será dispensada a exigêncIa referida na
alínea e dêste artigo.

Art. 5.° - Consiste a Seção de Aper~

feiçoamento em conferência e trabalhos
práticos que o Curso possa manter, den
tro de suas cadeiras fundamentats, para
os profissionais da imprensa.

parágrafo úniCQ - Dois meses antes
de cada ano letivo, o Ministro de Estado
da Educação e Saúde baixará portarias
fixando o programa da Seção de Aper
feiçoamento.

Art. 6.(,1 - A matrícula na Seção de
Aperfeiçoamento é franqueada a qual
quer proflsslonal de impren.sa e a matri
cula nos cursos de exterusão é franqueada
a qualquer interessado, independente
mente de prova de habilitação. A fre
qüência nos cursos é, entretanto, obri
gatória aos matriculados.

Parágrafo umco - Ao término do
Curso, os alunos com freqüência terão
direito ao respectivo certIfIcado.

Art. 7.(,1 - Consiste a Seção de Exten
são Cultural em curso de nível superior
sôbre os principais aspectos da cultura,
nos seguintes ramos fundamentais: Fi
losofia, Geografia Humana, Psicologia e
Sociologia, Teoria do Estado e Adminis
tração Pública, Direito (Constitucional,
Internacional, Civil, Comercial e Crimi
naU, História da Civlltzação, História da
Cultura, (literatura, belas-artes, teatro,
música, ciências, religiões, esportes, In
dústrIa e comércio), Economia Política
e Finanças, educação, organIzação do
trabalho e estatística.

Art. 8.° - As Seções de Aperfeiçoa
mento e as de Extensão Cultural serão
montadas progress1vamente e se pode~

rão desdobrar.
Art. 9.° - Aplica-se, no que couber, ao

Curso de Jornalismo, o regime escolar
previsto para a Faculdade de Filosofia
a que se subordinar.

Art. 19 - Revogam-se as disposições
em contrárIo.

Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1946,
125.° da Independência e 58.0 da RepÚ
blica. - Eurico G. Dutra - Ernesto de
Souza Campos.

PosterIormente, mais três decretos vI
riam a dispor sôbre o Curso de Jornalis-
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quem fôr portador de diploma ou cer
t1f1cado de habll1tação expedidos pelas
Escolas de Jornal1smo, devIdamente re~

conhecidas pelo Govêrno Federal.

§- 1." - O dIploma a que faz refe
rência este artigo dá ao seu portll.dor o
direIto ao respectlvo assentamento em
sua carteira pro tlsslonal, que é indis
pensável.

§ 2.° - O diploma a que faz alusão
este artIgo, confere ao seu portador o
título de Bacharel em Jornal1smo, o qual
continua regido pela legIslação próprIa.

§ 3,° - O certlf1cado a que faz re
ferência o artigo 1.0 deste Decreto não
confere ao seu portador o título a que
faz alusão o parágrafo anterior.

§ 4.° - Nã.o se exIgirá. o diploma. ou
certltlcado para o exercicl0 das ativida
des de revlror, fotógrafo, arquivIsta e
outras, de natureza puramente técnico
materiais.

5.° - Não são dispensadas as exi
gências legais para o assentamento e o
devido regIstro das ca.tegorias mencIo
nadas no parágrafo antertor na Carteira.
ProflssJonal do Mlntstél10 do Trabalho e
da Previdência Social.

§ 6,0 - Aos profissionais das cate
gorfas mencionadas no parágrafo 4.° a.o
serem eventualmente promovidos pelas
empresas a cargos de exercício especl.fioo
de jornalista, de redação, para os quais
são exigtdas condições especiais, não é
dispensada a exigência 00 dIploma ou
certifIcado mencionados no artigo 1.0
dêste Decreto.

Art. 2.0
- Os sindIcatos da categorta

profissional, a Associação BrasileIra de

mo: o Decreto n,o 24.719, de 29 de março
de 1948 (1), que alterou o Decreto n.o
22.245/46, o Decreto 0.0 26.493, de 19 de
março de 1949, (8) que reorganizou o
Curso, revogando, em seu art. 10, os De
cretos o.otI 22.245/45 e 24.719/48, e o
Decreto 0.0 28.923, de 1.0 de dezembro
de 1250 (9), que reestruturou o Curso de
Jornalismo da Faculdade Nacional de
Fllosotla da Universidade do Brasil.

Em 1961 sairia o 1.0 regulamento ao
Decreto-Lei 0.0 910, de novembro de
1938, que dispôs sôbre o exercício da pro~

fissão de jornalista:

DECRETO N.o 51.218
DE 22 DE AGOSTO DE 1961 (la)

Regulamenta o Decreto-Lei n.o
910, de novembro de 1938, que dispõe
sôbre o exercício da profissão de
JornaUsta,

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo
87, 0.0 I, da Constituição, e

Considerando a necessidade de cum
prir o disposto no Decreto-Lei 0.0 910,
de novembro de 1938, que determinou a
crIação de escolas de preparação ao jor
nalismo destlnadas à. formação dos pro
flssionals da ímpreDsa;

Considerando que a falta de devida
regulamentação da lei vem prejudican
do sensIvelmente o funcionamento das
Escolas de JomaHsrno já exIstentes, as
quaIs, Po! não consUtuírem curso obri
gatórIo para o Ingresso na profissã.o , não
despertam o Interêsse que seria de de
seja!, com sérIos reflexos sôbre o nivel
profissIonal da classe;

Considerando que a. regulamentação
da lei não prejudicará os Jornallstas
Pronsslonals miados, nesta. data, ao Sin
dicato dos Jornalistas Profissionais ou à
Associação BrasUelra de Imprensa ou
que, efetivamente exerçam a pronssáo há
mais de 2 (doIs) anos, devidamente re
gistrados no Ministéno do Trabalho e da
Previdência Social e nos respectivos De
partamentos de Pessoal das emprêsas
para as Quais trabalhem, decreta:

Art. 1.° - Só poderá exercer, nas em
presas jorna.lístlcas, de rádio e televisão,
a profIssão de Jornallsta Profissional,

(7 J

(8 )

(9 )

(lO)

Decreto n.Q 24.719, de 29 de março de 1948
"Altera o Decreto n.o 22.245. de li de de
>:embro de 1946. que deu orpnl:l.allio ao
curso de JornaUIllIlO:'
Publicado no D.O. de 31 de março de 1948.
pé.g.5.123

Decreto n.o 26.493. de 19 de março de 19tQ
"Reorgan!\'.& o CUfBO de Jorne.l1amo."
PubUCl!.do no D.O. de 22 de março de 1919.
pág.4.14:<

Decreto n,o 28.923. de 1.0 de dezeml.ro
de 1950
"Reestrutura o Curso de Jornllllsmo da Fa
culdade Nac10nal de Fllo80tlll. da UD1var
sldade do BrQ.6!l."

Publicado no D.O. de 4 de de~mbr() de
dO 1950, pAg. 17.3SU

Publlcado no 0.0. (&!çAo I. Parte 1) de 22
de agôsto de 1961. pâg. 7.1168
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Imprensa e entidades outras que con
greguem elementos da classe ficam im
pedidos de admitir em seus quadros
aquêles que não possuírem os documen
tos referidos no artigo anterior, ressal
vada a exceção do parágrafo 4.0 dêste
Decreto.

Art. 3.0 - A exigência contida no ar
tigo 1.0 do presente Decreto não será
Imposta àqueles que, na data da publi
cação desta Regulamentação, estejam fi
liados ao Sindicato dos Jornalistas Pro
fissionais, à Associação Brasileira de
Imprensa ou entidade congênere nos
Estados, devidamente reconhecidas ou,
ainda, os que, embora não pertencentes
a qualquer dessas entidades, exerçam a
profissão há mals de 2 (dois) anos, de
vidamente registrados no Ministério do
Trabalho e da Previdência Social e nos
respectivos Departamentos de Pessoal
das emprêsRs para as quais trabalham.

Ali. 4.0 - Os que aspirarem ao in
gresso na profissão de jornalistas nos
têrmos do parágrafo único do artigo 17,
do Decreto-Lei n.o 910, de novembro de
1938, só podemo obter o devido registro
no Ministério do Trabalho e da Previ
Mnda Social mediante a apresentação
do certificado a que faz alusão o artigo
1.0 c:!êste Decreto, comprobatório de apro
vaçao em exame regular.

§ 1.0 - O Ministério da Educação
e Cultura organizará programas das ma
térIas exigIdas para os exames referldos
neste artigo, ficando estabelecido que
constituirão disciplinas básicas:

a) Português
b) Inglês
c) Taquigrafia
d) Datilografia

§ 2.0 - Aos que obtiverem o Regis
tro Profissional no Ministério do Tra
balho e da Previdência Social, através do
exame previsto no parágrafo único, do
artigo 17, do Decreto-Lei n.O 910, de no
vembro de 1938, igualmente não será
conferido o título a que faz referência.
o parágrafo 2.0 do artigo 1.0 dêste De
creto.

Art. 5.° - As emprêsas jornalísticas,
de rádio e televisão, ficam impedidas,
sob as sanções legais, de admitir, em
seus quadros, profissionais não devida
mente habilltados, nos têrmos dêste Re
gulamento.

Art. 6.0
- :G:ste Decreto entrará em -vi

gor na d~ta de_sua publicação, revoga
das as d1Sposiçoes em contrário.

Brasília, em 22 de agôsto de 1961; 140.0

da Independência e 73.0 da República.
- Jânio Quadros - Homero Costa.

O Regulamento aprovado pelo Decreto
n.o 51.218/61, no entanto, pouco durou e
foi revogado em janeiro de 1962, pelo
De~:'eto n.o 527-A, (11) datado de 18 'e
assmado pelo Presidente do Conselho de
Ministros, que também instituiu dois
Grupos de Trabalho a fim de reexaminar
a regulamentação (12) do Decreto-Lei
n.O 910/38 e elaborar o Estatuto do Jor
nalista (13).

O texto da nova regulamentação que
se seguiu foi aprovado pelo Decreto
transcrito abaixo:

DECRETO N.o 1.17':,

DE 12 DE JUNHO DE 1962 (H)

Aprova o Regulamento sôbre ore·
gistro de Jornalista Profissional.

O Presidente do Conselho de Ministros
usando da atribuição gue lhe confere ó
art. 18, item III, do Ato Adicional à
Constituição Federal, decreta:

Art. 1.0 - Considera-se jornalista pro
fissional aquêle cuja função, remunerada
e habitual, compreenda a busca ou do
cumentação de informações, inclusive fo
tográficas, a redação de matéria a ser
publicada, contenha ou não comentário·
3: revi~ã? de matéria quando já compostà
tlpograÍlcamente; a fll;lstração, por de
senho ou por outro melO, do que fôr pu
blicado; a recepção radiotelegráfica e te
lefônica de noticiário nas redações de

(11 ) nec reto n.o 527-A, de 18 de janeIro de 1962
"Revoga o Decreto D.O 51.218, de 22 de
agÔsto de 1961. que regulamentou o De
creto-LeI n.O 910. de 30 de novembro de
1938. que dlspôe SÕbre o el<erclelo da jlro
fl.ssll.o de jornalista"
Publlcl\do no D.O. de 2.2-62, pãg. 1.446

(12) Decreto n.o 528-A, de 18 de je.neiro de 1002
"InstitUI Grupo de Trabalho para reex,.·
me da' reguJamentaQ40 do Decreto·Lei
n.o lHO. de 30 de novem1)ro de 1938, e dá
outras õ>rovldêDC1as."
Publicado no D.O. de 2 de fevereIro de
1962. pág. 1.446

(13) Decreto D.o 1.176. de 12 de junho de 1962
"Instltul Grupo de Tre.bslbo para elaborar
o Estatuto do Joroalillta..

Publicado no D.O. de 12-6-62. plig. 8.495

(14) Publlcado no D.O. (Seção I, Parte I) de
12 de junho de 1962, pág, 6.495
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emprêsas jornalísticas; a organização e
conservação, cultural e técnica, do ar
quivo redatorial; bem como a organiza
ção, orientação e direção de todos êsses
trabalhos e serviços.

Art. 2.° - Emprêsas jornalísticas são
aquelas que têm a seu cargo a edição de
jornais, revistas. boletins e periódicos, ou
a distribuição de noticiário e. ainda, a
radiodifusão e televisão em suas seções
destinadas à transmissão de notícias e
comentários e que estejam legalmente
registradas de acôrdo com as normas da
Consolldação das Leis do Trabalho e da
Lei de Imprensa.

Parágrafo único - Para os efeitos dês
te regulamento, equiparam~se às emprê
SRS jornalísticas as seções ou serviços de
outras emprêsas nas quais se exerçam as
atividades mencionadas neste artigo, bem
como as de propaganda comercial, em
suas seções destinadas à redação de no
ticias, comentários ou publicidade.

Art. 3.° - Somente poderão ser admi
tidos ao serviço das emprêsas jornalís
ticas, como redator, redator-auxiliar, re
visor. desenhista, Ilustrador, totógrafo,
arquivista, locutor, radiotelegraftsta ou
telefonista, as pessoas que exibirem pro
va de sua inscrição no Registro da
Profissão Jornalística, a cargo do Serviço
de Identificação Profissional do Depar
tamento Nacional do Trabalho e das De
legacias Regionais do Ministério do Tra~

balho e PrevidêncIa social, seja no Re
gistro dos Jornalistas Profissionais ou
peJo de Estagiários de JornaUsmo.

Parágrafo único - Além do Registro
dos Jornallstas Prof:Lssionais, já existente,
fica criado no Serviço de Identificação
Profissional do Departamento Nacional
do Trabalho e das Delegacias Regionais
do Ministério do Trabalho e Previdência
Social, o Registro dos Estagiários do Jor
nalismo para atender o que determina
o art. 10 dêste Regulamento.

Art. 4,° - Para os fins dêste Regula
mento, às categorias profissionais enu
meradas no art. 3.° correspondem as se
guintes atribuições;

a) Redator - aquêle que, além das
incumbências de redação comum,
tem o encargo de escrever origi
nais, redigir matéria de crítica ou
orientação, através de edItoriais
ou crônicas;

b) Redator-auxillar - aquêle que
tem o encargo de redigIr matéria

de caráter informativo, que con
tenha apreciações ou comentá
rios;

c) Notlciarista - aquêle que, coad
juvando nos trabalhos comuns de
redação, tem o encargo de redigir
informações, desprovIdas de apre
ciações ou comentários;

d) Repórter - aquêle que tem o en
cargo de colhêr, segundo determi
nação que receba, notielas ou in
formações, preparando-as para
publicação;

e) Repórter de Setor - aquêle que
tem o encargo de colhêr noticias
ou informações sôbre assuntos
pré-determinados preparando-as
para publicação;

f) Repórter-Auxiliar - aquêle que
tem o encargo de colhêr e trans
mitir noticias ou informações, se
gundo determinação que receba
ou conforme d-esignaçáo prévIa;

g) Revisor - aquêle que tem a. seu
cargo a revisão das provas tipo
gráficas de matéria )ornaUstica;

h) llustrador ou desenhista - aquê
le a quem compete, pelo desenho
artístico ou técnico, llUBtrar ou
planejar gràticamente as págInas
do periódico;

i) Fotógrafo - aquêle a quem com
pete, fotogràf1camente, registrar
os fatos jornalísticos ou documen
tar o noticiário;

j) ArquIvista - aquêle que se en
carrega da organtzação e conser
vação cultural e técnica do ar
quivo redatortal;

k) Locutor - aquêle a quem incum
be a transm1s.são oral, lida ou im
provisada, de matéria jornalistl.ca,
nas emissoras de radlodltUBáo e
televisão;

1) Radlotelegrai1sta e Telefonista 
aquêle que tem como encargo es
pecífico a recepção ou transmis
são de matéria jornalistlca desti
nada a divulgação.

Art. 5.0 - Não se considera Jornalista
Profissional aquêle que, como colabora
dor, sob qualquer forma, exerça o Jorna.
llsrno sem caráter de emprêgo.

Art. 6.° - Para flns de 1n s c r I ç ã o,
como Jornalista Profissional ou Estagiá
rio de Jornal1smo, não haverá lncompati-
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bilidade entre o exercicio da profissão
jornalística e o de qualquer função re
munerada, ainda que pública.

Art. 7.° - O pedido de inscrição no
Registro da Profissão Jornalística, men
cionada no art. 3.°, na condição de Jor
nalista Profissional, será instruido para
os diplomados, com os seguintes do
cumentos:

a) prova de nacionalidade brasi
leIra;

b) fôlha corrida;
c) diploma de Curso de Jornalismo

realizado em escola oficIal ou re
conhecida, de nivel unjversltár.lo,
sujeito à competente revalidação,
quando expedido por escola es
trangeira.

Art. 8.° - Os não diplomados instrui
rão o referido pedido com os seguintes
documentos:

a) prova de nacionalidade brasi
leira;

b) fôlha corrida;
c) prova de estágio de trinta e seis

meses consecutivos, ou de quaren
ta e dois meses interrompidos e
limitados no período total de qua
renta e oito meses, em empresas
jornalísticas, nos termos do arti
go 2.0 e nos cargos objeto dêste
Regulamento;

d) Carteira profissional preenchida
como Estagiário, nos têrmos do
art. 10;

e) prova de contribuição para o ...
IAPC, ressalvados os casos de dis
pensa na forma da lei;

f) comprovante de pagamento do
imposto sindical.

§ 1.0 - O período de estágio de que
trata a alínea e se documentará por
atestados fornecidos pelas emprêsas jor
nalístlcas onde houver sido êle realizado
e em concordáncia com as anotações da
Carteira ProfissIonal;

§ 2.° - O periodo de estágio se con
tara a partir da concessão do Registro
de EstagIário de Jornalismo.

Art. 9.° - Apresentado o requeri
mento acompanhado dos documentos
exigIdos no artigo anrerior, subirá o pro
cesso à autoridade admínistrativa com-

petente (art. 3.°), para que sejam orde
nadas as dillgências necessárias à sua
completa instrução.

§ 1.°_ Determinada a dillgêncla, o
funcionário que receber êsse encargo ve
rificará "in 1000", principalmente atra
ves de fõlhas de pagamento, do registro
de empregados, do livro "Caixa", das
guias de contribuição para a previdência
e da atinente ao cumprimento da Lei dos
dois têrços, roda a documentação que
comprove o efetivo exercício do emprego
e da correspondente remuneração du
rante o período do €stágio documentado.

§ 2.° - Completa a instrução, subI
rá o processo à aprecJação da autoridade
competente, para, uma vez deferido, ser
feita a declaração de jornalista profis
sional na Carteira do interessado.

Art. 10 - Somente poderão atestar a
condição de estagiário de jornalismo as
emprêsas legalmente registradas de acôr
do com as normas da Consolidação das
Leis do Trabalho e da Lei de Imprensa.

Art. 11 - As emprêsas jornalísticas
poderão manter estagiários, pelo prazo
máximo de trinta e seis meses, os quais
obterão sua inscrição no Registro da
profissão jornalística, como estagiários
de jornalismo, em função determinada
nos têrmos do art. 3.°

§ 1.0 _ O.> interessados requererão
o registro de que trata este artigo, jun
tando os seguintes documentos:

a) fõlha corrida;
b) atestado de jornalista estagiário

passado por empresa jornalisUca
onde trabalhe, do qual constem a
função e o ordenado que percebe.

§ 2.° - O "SIP" oficiará às entida
des de classe, comunicando os pedidos
formulados para registros de estagiários.

§ 3.° - Findo o pra:ro máximo per
mitido para o estágio, cessará automãot1
camente a admissão provisória, devendo
o Jornalista requerer, imediatamente, a
sua inscrição como Jornalista Profissio
nal.

§ 4.° - O periodo compreendido
entre ° término do estágio e a ultimação
do processo de. registro de Jornallsta
Profissional será justificado, nas anota
ções patronais, com o cartão de protocolo
do requerimento do registro referido, não
podendo o requerente abandonar o pro
cesso por maIs de 15 dias.
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§ 5.° - O "SIP" realizará inspeções
anuais para verificação do prescrito nes
te artigo aplicando as sanções cabíveis
na hipótese de infração, da qual dará
ciência às entidades de classe.

Art. 12 - Os salários percebidos pelos
Estagiários serão os mesmos dos Jorna
llstas Profissionais.

Art. 13 - O registro dos diretores
proprietários de jornais ou revistas será
feito com atendimento das seguintes exi
gências:

a) prova de nacionalldade brasilei-
ra;

b) fôlha corrida;
c) prova de profissão.

§ 1.° - A prova de profissão con
sistirá da apresentação de certidões dos
registros a que se :refere o art. 2.°.

§ 2.° - Aos diretores-proprietários
regularmente inscritos será fornecido um
certUlcado, do qual deverão constar o li
vro e a fôlha em que houver sido feito
o registro.

Art. 14 - As autoridades competentes
para conceder registro de jornallstas
profissionais ou de estagiários de jorna
lismo, também o serão para determinar
seu cancelamento, quando, em processo
regular, ficar provado que o regl.stro foI
feito em desacôrdo com êste Regula
mento ou obtido fraudulentamente.
Dessa decisão serão Informadas as enti
dades de classe.

Art. 15 - Fica concedIdo o prazo de
60 dias para o registro de jornalista pro
flssional, satisfeItos os requisitos exigidos
até a data da publicação dêste Regula
mento.

Art. 16 - As dúvidas suscitadas na
execução dêste Regulamento serão resol
vidas pelo Ministério do Trabalho e Pre
vidência Social, ouvido o Departamento
Nacional do Trabalho.

Art. 17 - tste Regulamento entrará
em vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições em contrário.

BrasíUa, 12 de junho de 1962; 141.° da
Independência e 74.° da Repúbl1ca, 
Tancredo Neves - Alfredo Nasser.

Ainda em 1962, o Decreto n.o 51.535,
de 16 de agôsto (Ui), no seu parágrafo
primeiro, exigia, para efeito de percep
ção da grat1t1cação de nível universitá
rio, do Redator do Serviço PúblIco Fe-

deral ou Autárquico, comprovante pe
rante o respectivo órgão de pessoal da
condição de Jornalista Profissional, me
dIante a apresentação do diploma de
Curso de Jornalismo de Faculdade ofi
cial ou oficializada ou de registro de
Jornalista Proflssional há mais de cinco
anos e devidamente anotado na Carteira
Profissional expedida pelo Ministério do
Trabalho.

Nova regulamentação, porém, seria
aprovada em lS63 pelo seguinte Decreto:

DECRETO N.o 53.263
DE 12 DE DEZEMBRO DE 1963 (18)

Aprova o ReglllaD1ento sõbre o re
gistro de JornaJJsta Profissional,

Art. 1.° - Considera-se Jornal1sta Pro
fissional aquêle que exerce a sua ativi
dade profissional básica na busca ou
documentação de Informações, inclusive
fotográficas e cinematográ!fcas; a reda
ção de matéria a ser publlcada, contenha
ou não comentários; a revisão de maté
ria quando já composta tlpogràflcamen
te; a ilustração, por desenho ou por outro
meio, do que fôr pubI1cado; a organiza
ção e conservação, cultural e técnica do
arquivo redatorial, a recepção radiotele
gráfica e telefônIca de noticiário nas re
dações de emprêsas jornalistica bem
como a organização, orientação e direção
de todos êsses trabalhos e servIços.

Art. 2.° - Emprêsas jornallsticas são
aquelas que têm a seu cargo a edição de
jornais, revistas e periódicos e as agên
cias de notícias que estejam legalmente
registradas, de acôrdo com as normas da
LeI de Imprensa e da Consolldação das
LeIs do Trabalho.

(15) ~Cl'<lto n.O 51.535. de 16 de agôsto de 1962
"Altera o Deereto n.o 5ll.562, de 8 de maio
de 1961 (16)"

Publicado no D.O. de 16 de agOsto de 1962.
plig. 8.SlI5

(l6) Decreto D..° 50. 56'2. de 8 de maio de 1961
"RegulRme'lta & apl1caçAo do art. 74 da
Lei n.o 3.780. de 12 de julho de 11l6O (17),
e dA outras providências."
PubUClldo no D.O. de 9-5-61, pl\g. 4.225

(17) Lei D." 3.780, de 12 de julho de 1980
"Dispõe sôbre a C1a88ltlcaçAo de Cargos do
serviço Civil do Poder ll:Xecutlvo, estabele~
ce 0lI vencimentos colT<lspondenteIl, e dá
outras provldênclllS."
PubllCll;da no D.O. de 12 e reto no de
18-7-60
~ DlsposltlvOll mantldos pelo CoJllrre8llO,

após veto.
D.O. de 21-12·00

(18) PUbllcado no D.a. de 16-12-63
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Parágrafo único - Para os efeitos dês
te regulamento, -equiparam-se às emprê
sas jornalísticas as seções ou serviços de
outras ernprêsas, nas quais se exerçam
as atividades mencionadas neste artigo.

Art. 3.° - Soment-e poderão ser admi
tidos ao serviço das empresas jornalísti
cas como Redator, Redator-Auxiliar, No
tic1arista, Repórter. Repórter de Setor,
Repórler-Auxlllar, Revisor, Ilustrador ou
Desenhista, Fotógrafo, Arquivista, Rádio
repórter ou Repórter Cinematográfjco, as
pessoas que exibirem prova de sua inscri
ção no Registro da Profissão Jornalística,
a cargo do ServIço de Identificação Pro
fissional, do Departamento Nacional do
Trabalho e das Delegacias Regionais do
Ministério do Trabalho e Previdência So
elal, seja no Registro dos Jornalistas Pro
flsslonals ou pelo de Estagiários do Jor
nalismo.

Parágrafo único - Além do Registro
dos Jornalistas Profissionais. serão man
tidos no serviço de Identlfjcação Profis
sional, do Departamento Nacional do
Trabalho e nas Delegacias RegionaJs do
Ministério do Trabalho e Previdência So
elal, os Registros dos EstagIários do Jor
nalismo e o dos Diretores Proprietários.

Art. 4.° - Para os fins dêste Regula
mento às categorias profissionais enume
radas no art. 3.° corresp<lndem as se
guintes atribuições:

a) Redator - aquêle que, além das
incumbências de redação comum,
tem o encargo de escrever origi
nais, redigir matéria de critica ou
orientação, através de editoriais
ou crônicas;

b) Redator-Auxiliar - aquêle que
tem o encargo de redigir matéria
em caráter informativo, que con
tenha apreciações ou comentá
rios;

c) Noticiarlsta - aquêle que coadju
vando nos trabalhos comuns de
redação tem o encargo de redigir
Informações desprovIdas de co
mentários;

d) Repórter - aquHe que tem o en
cargo de colhêr, segundo detennJ
nação que receba, notícias ou in
formações, preparando-as para
publicação;

e) Repórter de setor - aquêle que
tem o encargo de colhêr noticias
ou informações sôbre assuntos

pré-determinados, preparando-os
para publicação;

1) Repórter-Auxiliar - aquêle que
tem o encargo de colhêr e trans
mitir noticias ou informações, se
gundo determinações que receba
ou conforme designação prévia;

g) Revisor - aquêle que tem a seu
cargo a revisão das provas tipo
gráficas de matérias jornalísti
cas;

h) Ilustrador ou Desenhista - aquê
le a quem compete, pelo desenho
artístIco ou técnico, ílustrar ou
planejar gràf1camente as páginas
do periódico;

i) Fotógrafo - aquêle a quem cabe
fotogràf1camente registrar os fa
tos jornalísticos ou documentar o
noticiário;

j) Arquivista - aquêle que se encar
rega da organização e conserva
ção, cultural e técnica, do arQuivo
redatorial;

k) Rádio Repórter - aquêle a quem
Incumbe a transmissão oral, lida
ou Improvisada de matéria jor
nalística, nas emissões de radio
difusão e televisão;

1) Radlotelegrafista e Telefonista 
aquêle que tem como encargo es
pecífico a recepção ou transmis
são de matéria jornalística dest1
nada à divulgação;

m) R e p ó r t e r Cinematográfico 
aquêle a quem cabe, cinegrà
ricamente, registrar os fatos jor
nalísticos ou documentar o notI
ciário, responsável pelo roteiro da
filmagem determinada pela em
prêsa, e pela redação da reporta
gem.

Art. 5.° - Não se considera Jornal1sta
Profissional aQuêle que, como co.labora
dor, sob qualquer forma, exerça o jorna
lismo sem carater de emprêgo.

Art. 6.° - Para fins de inscrIção como
Jornalista Profissional ou Estagiário de
Jornalismo não haverá incompatibilidade
entre o exercicio da profissão jornalística
ou de qualquer função remunerada,
alnda que pública.

Art. 7.° - O pedido de inscrlçao no
Reglstro da Profissão Jornalistica, men
cionada no artigo 3.°, na condição de
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Jornalista Profissional será instruido os
dIplomados com os seguIntes documen
tos:

a) prova de nacIonaUdade brasllel
ra;

b) fôlha·corrlda;
c) diploma de Curso de JornaI1smo

realizado em Escola OfIcIal ou
Reconhecida, de nível universItá
rio, sujeito à competente revall
dação, quando expedido por Es
cola Estrangeira.

Art. 8.° - Os não-diplomados instruI
rão o referido pedido com os seguintes
documentos:

a) prova de nacionalidade brasilei
ra;

b) fôlha-corrlda;
c) prova de estágio de trinta e seis

meses consecutivos ou de qua
renta e dois meses interrompIdos
e limItado ao periodo total de
quarenta e oito meses em emprê
sas jornalísticas nos têrmos do
artigo 2.° e nos cargos objeto
dêste Regulamento;

d) Carteira Profissional preenchida
como estagiário, nos têrmos do
artigo 10;

e) prova de contribuição para o
IAPe;

f) comprovante do pagam.ento do
Impôsto sindIcal.

Art. 9.° - Os pedidos de reglstro a
que se referem os artigos 7.°, 8.°, 11 e 15,
acompanhados da documentação exigi
da, serão entregues ao SIndIcato local de
Jornallstas profIssionaIs, o qual encaml
nhará o processo ao Serviço de Identi
ficação ProfIssIonal, do Departamento
NacIonal do Trabalho, ou às DelegacIas
Reglona1.s do Ministério do Trabalho e
Previdência Social.

§ 1,° - O SIndicato, realizadas as
necessárias dlllgênclas, opinará sôbre o
pedido de registro, manifestando-se
quanto ao mérito. S:ste pronunciamento
Instruirá o Processo fIcando porém, a
critério das autorIdades admlnlstratIvas
a decisão final.

§ 2,° - O S1ndicato ofIcIará à Fe
deração NacIonal dos Jornallsta Profis
sionais remetendo cópia do seu parecer.

Art. lO - Recebido o processo do SIn
dicato, a autoridade admInistratIva com
petente ordenará as d1l1gênclas neces
sárias à sua completa Instrução.

§ 1,° - Determtnada a. dUlgêncla, o
funcionárIo que receber êsse encargo ve
rifIcará in loco, principalmente através
de fôlhas de pagamento do registro de
empregados, do livro "caixa", das gulas
de contribuição para a Prevldêncla SO~

cia1, da Relação de Empregados a que
se refere o artigo 36{) da Consolidação
das Leis do Trabalho, do Regtstro, me
cânico ou não, das horas de entrada. e
saída do empregado, do quadro de ho
rárlo, da apólice de seguro contra os ris
cos de acidentes do trabalho, tôda a do
cumentação que comprove o efetivo exer
cício do em.prêgo e o pagamento da cor
respondente remuneração, durante o
período do estágio documentado.

§ 2,° - Completada a instrução,
subirá o processo à apreciação da auto
ridade competente para., uma vez defe
rida, ser feita a anotação na Carteira
Profissional do interessado.

Art. 11 - Sômente poderão atestar a
condição de estagiário do jornalismo, as
empresas jornalistlcas, legalmente regis
tradas, de acõrdo com as normas da LeI
de Imprensa. e da Consolidação das Leis
do Trabalho e que tenham ma.l.B de dois
anos de funcionamento efetl.vo e de ti
ragem ininterrupta de. publicação, quan
do fôr o caso.

Art. 12 - As emprêsas jornalistIcas
poderão manter estagiários, pelo prazo
máximo de tt1nta e seIs meses, os quais
obterão sua inscrição no Registro dos
Estagtát10s do Jomallsmo em função de
term.1nada nos .têrmos do artigo 3.°

§ 1.° - Os Interessados requererão
o registro de que trata. êste artigo, jun
tando os seguIntes documentos:

a) fôlha corrida;
b) a.testado de Jornalista-Estagiário

passado por empresa jornallstiea
onde trabalhe, do qual constem
a função e o ordenado que per
cebe.



JULHO A SETEMBRO - 1969 339

§ 2.° - Findo o prazo máximo per
mitido para o estagio deverá o estagiá
rio requerer, imediatamente, a sua ins
crição como Jornalista Profissional

§ 3.° - O período compreendido
entre o término do estágio e a ultimação
do processo de registro de Jornalista
proftssional será justificado nas anota
ções patronais, como cartã<J do protocolo
do requerimento do registro requerido,
não podendo o requerente abandonar o
processo em exigência por mais de 15
dias.

li 4.° - O SIP real1zará inspeções
anuaLs para ver1f1cação do prescrito nes
te artigo, apl1cando as sanções cabiveis
na hipótese de infração, da qual dará
cIência às entidades de classe.

§ 5.° - O candIdato a registro como
Repórter ctnematográfico deverá juntar,
19uabnente, atestado de SIndicato de
Trabalhadores em Emprêsas de Radio
difusão, do exercício de sua função na
TelevLsão, ou emprêsa cinematográfica.

Ar!. 13 - Os salários percebidos pelos
estagiários serão os mesmos dos Jorna
listas Profissionais, cabendo àqueles,
iguabnente, o direito de sindicalizar-se.

Art. 14 - O registro dos Diretores
Proprietários de Jornais, revistas ou
agências de notícias será feito com o
atendimento das seguintes exigências:

a) prova de nacionalidade brasilei
ra;

b) fôlha corrida;
c) certidão de Cartório de RegLstro

Civil de Pessoas Jurídicas, onde
conste o nome da publicação ou
o da agência de notícias;

d) certidão da Divisão de Reglstro
e Cadastro, do Ministério da In
dústria e do Comércio, relativa
ao registro da firma;

e) prova de depósIto do título da
publicação, ou da agência de no
ticias. no Departamento Nacional
da Propriedade Industrial, do
M.I.C.;

f) fotocópia autenticada, ou Públi
ca-Forma, do Contrato Social;

g) apresentação de trinta exempla
res, com datas diferentes, da pu
blicação, ou trinta. cópias de
"presses", com datas diferentes,
quando se tratar de agência de
noticias.

Parágrafo único - Será expedida ao
Diretor-Proprietário uma Certidão, onde
constarão o Livro e a Fôlha em que foi
feito o registro e na qual será dito que
seu portador não é Jornalista Profissio
nal.

Art. 15 - Fica concedido o prazo de
60 dias para o registro de Jornalista Pro
fissional, satisfeitos os requisitos' exigi
dos até a data da publlcação dêste
regulamento.

Art. 16 - Poderão ainda registrar-se
como Jornal1sta Profissional, os Jornalis
tas que comprovarem já possuir vinculo
empregaticlo com emprê.sa jornalística,
anterior a 13 de junho de 1962.

§ !.l' - Para a obtenção dêsse re
gistro o interessado deverá juntar, além
da documentação exigida pelas letras a,
b, e e f do artigo 8.°, atestado fornecido
pelo SIndicato local dos Jornalistas Pro
fiSsionais, onde sua DiretorIa afirme que
o requerente é antigo proftsslonal de im
prensa e que, por inadvertência, deixou
de se registrar em época própria. Os
Sindicatos enviarão à Federação Nacio
nal dos Jornalistas Profissionais, cópias
de todos os atestados fornecidos.

§ 2.° - E' de 60 (sessenta) dias, a
partir da vigência dêste Decreto, o prazo
concedido para a entrega do requerimen
to do registro previsto neste artigo.

Art. 17 - Os casos controversos ou
omissos no presente Regulamento serão
solucionados pelo Departamento Nacio
nal do Trabalho, ouvido O Serviço de
Identificação Profissional.

Ar!. 18 - t.ste Regulamento entrara.
em vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições em contrál'io.

Em 1969, nova norma legal disporia
sôbre o exercício da profissão de Joma-
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llsta e, desta feita, seria um decreto-lei
assinado pelos três MinJstros Mllltares
no exercício da Presidência da República,
que revogaria tôda a legislação anterior
pertinente ao assunto. t o seguInte o
texto do decreta-lei que também esta
belece, no seu art. 14, um prazo de ses
senta dias para a sua regulamentação:

DECRETO-LEI N.o 872 (19)

DE 17 DE OUTUBRO DE 1969

Disp{ie sõbre o exercício da pro
fissão de Jornalista.

Os MinJstros da Marinha de Guerra,
do Exército e da AeronáutIca Mllltar,
usando das atrtbuições que lhes contere
o artigo 3.0 do Ato Institucional n.o 16,
de 14 de outubro de 1969, combinado com
o § 1.0 do artigo 2_0 do Ato Institucional
D.o 5, de 13 de dezembro de 1968, decre
tam:

Art. 1,0 - O exercício da pro1fssão de
JornalIsta é livre, em todo o território
nacional, aos que satisfizerem as condi
ções estabelecidas neste Decreto-Lei.

Art. Z.o - A profissão de Jornalista
compreende, privativamente, o exercicio
habitual e remunerado de qualquer das
seguintes atividades:

a) redação, condensação, titulação,
interpretação, correção ou coor
denação de matéria a ser divul
gada, contenha ou não comen
tário;

b) comentário ou crônica, pelo rá
dio ou pela televlsão;

c) entrevista, Inquérito ou reporta
gem, escrita. ou falada;

d) planejamento, organização, dire
ção e eventual execução de ser
viços técnicos de jornalismo, como
os de arquivo, ilustração ou dis
tribuição gráfica de matéria a ser
divulgada;

e) planejamento, organização e ad
ministração técnica dos serviços
de que trata a alínea "a";

t) ensIno de técnicas de jornalismo;
g) colega de notícias ou In!onn~ções

e seu preparo para d1vulgaçao;

h) revisão de originais de matéria
jornalística, com vistas à correção
redaclonal e a adequação da. linp

guagem;
l) organIzação e conservação de ar~

quivo jornalístico, e pesquisa dos
respecttvos dados para a elabo
ração de noticIas;

J} execução da distribulção gráUca
de texto, fotogra!1a ou Ilustração
de caráter jornalístico, para fina
de divulgação;

l) execução de desenhos artisticos
ou técnicos de caráter jornalls
tico.

Art. 3.° - Considera-se emprêsa jor
nalística, para os efeitos dêste Decreto
Lei, aquela que tenha como atividade a
edlçâo de jornal ou revista, ou a dIstri
bUiÇão de noticiárIo, com funcionamento
efetivo, Idoneidade financeira e registro
legal.

§ 1.° - Equipara-se à emprêsa 1or
nalístIca a seção ou serviço de emprêsa
de radJodlfusão, televisão ou dIvulgação
ctnematogrãl1ca, ou de agência de pu
blicidade, onde sejam exercidas as ativi
dades previstas no artigo 2.0

§ 2.° - O órgão da adminIstração
pública direta ou autárquica que manti
ver Jornalista. sob vínculo de direIto
público prestará para fins de registro, a
declaração de exercício profissional ou
de cumprimento de estágIo.

§ 3.° - A emprêsa não·jornaUstica
sob cuja responsabilidade se editar pu
bllcação destinada a circulaçâo externa
promoverá o cumprimento desta Lei re
lativamente aos JornalIstas que contra
tar, observado, porém, o que determina
o artlgo 8.°, § 4_0

Art. 4.° - O exercicIo da pro1Jssão de
Jornalista requer prévio registro no órgão
regional competente do Ministério do
Trabalho e Previdência Social que se
tará mediante a apresentação de:

I - P r o v a de nacionalldade
brasileIra;

11 - fôlha corrida;
111 - carteIra profIssional;

(111) Publicado no D_O. de 21-ro-611. pág. 8.931
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IV - declaração de cumpriment<l
de estágio em emprêsa jor
nalistica;

V ~ diploma de Curso Superior
de Jornallsmo, oftclaI ou
reconhecido, registrado no
Minisrerjo da Educação e
Cultura ou em instituição
por êste credenciada, para
as funções relacionadas de
a a g, no art. 6.0

§ 1.0 - O estágio de que trata o
item IV será disciplinado em regulamen~

to, devendo compreender período de tra
balho não Inferior a um ano precedido
de registro no mesmo órgão a que se re
fere êste artigo.

§ 2.0 - O aluno do último ano de
Curso de Jornalismo poderá ser contra
tado como Estagiário, na forma do pará
grafo anterior em qualquer das funções
enumeradas no art. 6.°

§ 3.0 - O regulamento disporá ain
da sôbre o registro especial de:

a) colaborador, assim e n t e fi d j do
aquêle que exerça, habItual e re
muneradamente atividade jorna
lística, sem relação de emprêgo;

b) funcionário público titular de
cargo cujas atribuições legais co
incidam com as do art. 2.°;

c) . provisionados na forma do art. 12.

§ 4.0 - O registro de que tratam as
alineas a e b do parágrafo anterior não
Implica o reconhecimento de quaisquer
direitos que decorram da condição de
empregado, nem, no caso da alínea b, os
resultantes do exercicio privado e autô
nomo da profissão.

Art. 5.° - Haverá, ainda, no mesmo
órgão, a que Se retere o art1go anterior,
o registro dos diretores de emprêsas jor
nalistica8 que, não sendo Jornalistas, res
pondam pelas respectivas publicações.

§ 1.0
- Para êsse registro, serão

exigidos:
I - P r o v a de nacionaUdade

brasileira;
11 - fôlha corrida;

111 - prova de registro civU ou
comercial da emprésa jor-

nalistica, com o inteiro teor
do seu ato constitutivo;

IV - prova do depósito do titulo
da publicação ou da agên
cia de notícias no órgão
competente do Ministério
da Indústria e do Comércio.

V - para emprêsa já eXistente
na data dêste Decreto-Lei,
conforme o Caso:
a) t r in t a exemplares do

jornal;
b) doze exemplares da re

vista;
c) trinta recortes ou cópia

de noticiário com da.tas
dlferentles e prova de sua
divulgação.

§ 2.0
- Tratando-se de emprêsa no

va, o registro será provisório com vall
dade por doIs anos, tornando-se defini
tivo após o cumprimento do disposto no
item V.

§ 3.0 - Não será admitida a reno
vação de registro provisório nem a pror
rogação do prazo de sua validade.

§ 4.0 - Na hipótese do § 2.0 do ar
tigo 3.0 , será obrigatórIo o registro espe
cial do responsável pela publicação, na
forma do presente artigo para os efeitos
do § 4.<> do art. 8.°

Art. 6.° - As funções desempenhadas
pelos Jornalistas Profissionais, como em
pregados, serão assIm classificadas:

a) Redator: aquêle que além das in
cumbências de redação comum,
tem o encargo de redigir edito
riais, crônicas ou comentários;

b) Notlciarlsta: aquêle que tem o en
cargo de redigir mB.teria de cará
ter informativo, desprovida de
apreciação ou comentários;

c) Repórter: aquêle que cumpre a
determInação de colhêr noticias
ou informações, preparando-as
para divulgação;

d) Repórter de Setor: aquêle que
- tem o encargo de colhêr notícias

ou informações sôbre assuntos
pré-determinados, preparando-as
para divulgação;

e) RádiQ Repórter: aquêle a quem
cabe a ditusão oral de aconteci-
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menta oU entrevista pelo rádio OU
pela televisão, no 1nstante ou no
local em que ocorram, assim como
o comentár10 ou crônIca, pelos
mesmos veículos;

f) Arquivista-Pesquisador: a quê 1e
que tem a incumbência de orga
nizar e conservar cultural e tec
nIcamente, o arquivo redatorial,
pro~dendo à PEsquisa dos respec
tivos dados para a elaboração de
notícias;

g) Revisor: aquêle que tem o encar
go de rever as provas tipográficas
de matéria jornalística;

b) Ilustrador; aquêle que tem a seu
cargo criar ou executar desenhos
artísticos ou técnIcos de caráter
jornalístico;

1) Repórter~Fotográf1co: a q ú ê 1e a
quem cabe registrar, fotogràfica
mente, quaisquer fatos ou assun
tos de lnterêsse jornalistlco;

J} Repórter-Cinematográfico: aquê
le a quem cabe registrar clnema
togràf1camente, quaisquer fatos
ou assuntos de interêsse jornalís
tico;

I) Diagramador: aquêle a quem com
pete planeja)." e executar a dIstri
buIção gráfica de matérias, foto
grafias ou ilustrações de caráter
JornalLstlco, para fins de publi
cação.

Parágrafo único - Também serão
prIvativas de Jomallsta Profissional as
funções de conflança pertinentes às ati
vidades descritas no art. 2.°, como Editor,
Secretário, Subsecretário, Chefe de Re
portagem e Chefe de Revisão.

Art. 7.° - Não haverá incompatibili
dade entre o exercício da profissão de
JornalIsta e o de qualquer outra função
remunerada, ainda que publica, respei
tada a proibição de acumular cargos e
as demais rEstrições de lei.

Art. 8.° - Será passível de tranca
mento, voluntário ou de ofício, o regis
tro profissional do jornalista que, sem
motivo legal, deixar de exercer a pro
fissão por mais de dois anos.

§ 1.° - Não incide na eom.l.nação
dêste .artigo o afastamento decorrente
de:

a) suspensão ou Interrupção do con
trato de trabalho;

bl aposentadoria como Jornallsta;
c) viagem ou bôLsa de estudos, para

aperfeiçoamento profisslonal;
d) deeemprêgo, apurado na tonua

da Lei n.o 4.923, de 23 de dezem
bro de 1965.

§ 2.° - O trancamento de o1'lclo
será da iniciativa do órgão referido no
art. 4.° ou a requerimento da entidade
sindical de jornalistas.

§ 3.° - Os órgãos do MInistério do
Trabalho e PrevIdência Social prestarão
aos sindicatos de jornaUstas as ln1'onua~

ções que lhes forem solicitadas, especlal
mente quanto ao registro de admIssões
e d1.spensas nas emprêsas .lornalisticas,
realizando as inspeções que se tornarem
necessárias para a verificação do exer
cício da profIssão de Jornalista.

§ 4.° - O exercício da atividade
prevista no art. 3.°, § 3.°, não constltu1rá
prova suficiente de permanêncIa na pro
f1ssão se a publicação e seU responsável
não tiverem registro legaL

li 5.° - O registro trancado suspell
de a titularl.dade e o exercícIo das prer
rogativas profissionais, mas pode ser re
valldado mediante a apresentaçã(} dos
documentos previstos nos Itens II e UI
do art. 4.°, sujeitando-se a deUnttivo
cancelamento se, um ano após, não pro
var o interessado nôvo e efetivo exercício
da profIssão, perante o órgão que deferlr
a revalidação.

Art. 9.° - O salã.r1o de JomaUsta não
poderá. ser ajustado nos contratos indi
viduais de trabalho, para a jornada nor
mal de cinco horas, em base Inferior à
do salário' estipulado, para a respectiva
função, em acôroo ou convenção coletiva
de trabalho, ou sentença normativa da
Justiça do Trabalho.

PlU'ágrato único - Em negociação ou
dIssfdlo coletivos poderão os sindicatos
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de jornallstas reclamar o estabelecimen
to de critérios de remuneração adicional
pela divulgação de trabalho produzido
por Jornal1sta em mais de um veículo de
comunIcação coletIva.

Art. 10 - Até noventa. dias após a
publicação do regulamento dêste Decre
to-Lei, podera obter registro de Jorna
lista Profissional quem comprovar o
exercício atual da profissão, em qual
quer das atividades descrltas no artigo
2,°, desde doze meses consecutivos ou
Vinte e quatro Intercaiados, mediante:

I - os documentos previstos
nos itens r, Ir e rI! do ar
tigo 4.0;

11 - atestado de emprêsa jorna
lístIca, do qual conste a
data de admissão, a função
exercida e o salário ajusta
do;

111 - prova de contrlbuiçáo para
o Instituto Nadonal de
Previdência SocIal, relativa
à relação de emprêgo com
a emprêsa jornalística ates
tante.

§ 1.0 - Sôbre o pedido, op1nará,
antes da decisão da autoridade regional
competente, o Sind1cato de Jornalistas
da respectiva base territorial.

§ 2.0 - Na instrução do processo
relativo ao regIstro de que trata êste
artigo, a autoridade competente deter
minar!i verificação m1nuciosa dos assen
tamentos na emprêsa, em especial, as
fôlhas de pagamento do período consi
derado, registro de empregados, livros
contábeis, reiações anuais de emprega
dos e comunicações mensais de admissão
e dispensa, guias de recolhimento ao
INPS e registro de ponto diário.

Art. 11 - Dentro do primeiro ano de
vigência dêste Decreto-Le1, o Ministério
do Trabalho e Previdência SOcial pro
movera a revisão de registro de Jorna
listas Profissionais cancelando os vIcia
dos por irregularidade insaná.vel.

§ 1.0 - A rev1são será disciplinada
em regulamento. observadas as seguin
tes normas:

I - A ver1f1caçáo será feita em
comissão de três membros,
sendo um representante do
Ministério. que a presidirá,
outro da categoria econô
mica e outro da categoria
profissIonal, Indicados pelos
respectIvos sindIcatos. ou,
onde não os houver, pela.
correspondente federação;

11 - O interessado será notifica
do por via postal, contra
recibo ou, se ineficaz a no
tificação postal, por ed.ltal
publicado três vêzes em ór
gão ofical ou de grande
circulação na localidade do
regLstro;

111 - A notifIcação ou edital U
xará o prazo de quinze dias
para regularização das fa
lhas do processo de regis
tro, se fôr o caso. ou para
apresentação de defesa; ,

IV - Decorrido o prazo da noti
ficação ou edital, a comis
são diUgenc1ará no sentido
de instruir o processo e es
clarecer as dúvidas existen
tes, emitindo a seguir seu
parecer conclusivo;

V - Do despacho caberá recur
so, inclusive por parte dos
sindicatos de jornalistas
profissionais oU de emprê
sas proprietárias de jor
nais e revIstas, para o Mi
nistro do Trabalho e Pre
v.ldêncla Social, no prazo
de quInze dias, tornando-se
definitiva a decisão da au
toridade regional após o
decurso dêsse prazo sem a
InterpoSição de recurso. ou
se confirmada pelo Minis
tro.
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§ 2.° - Decorrido o prazo estabe
lecido neste artigo, os registl'01l de Jor
nallsta Prof1ssional e de DIretor de Em
prêsa Jornalistica serão havIdos como
legitImas e definitivos, vedada a instau
ração ou renovação de Quaisquer proces
sos de revisão administrativa, salvo o
disposto no artigo 8.°

§ 3.° - Responderá administrativa
e criminalmente a autoridade Que inde
vIdamente autorizar o registro de Jor
nallsta Profissional ou de DIroetor de Em
prêsa Jornalística, ou Que se omitir no
processamento da revisão de que trata
êste artigo.

Art. 12 - A admissão de Jornallstas,
nas funções relacionadas de "a" a "1/' no
artigo 6.°, e com dispensa da exigência
constante do item V do artigo 4.°, seri
permitida, enquanto o Poder Executivo
não dispuser em contrárIo, até o limite
de um têrço das novas admissões, a par
tir da vigência dêste Decreoo-Lel.

Parágrafo únicl) - A fixação, em de
creto, de limites dIversos do estipulado
neste artigo, assim como do prazo da
autorização nêle contida, será precedida
de amplo estudo de sua viabUidade, a
cargo do Departamento Nacional de
Mão-de-obra.

Art. 13 - A f1scallzaçãll do cumpri
mento dos preceitos dêste Decreto-Lei
se fara na forma do artigo 626 e seguin
tes da Consolidação das Leis do Traba
lho, sendo apl1cável aos infratores mul
ta variável de uma a dez vêzes o maior
salário-mínimo vigente no Pais.

Parárrafo único - Aos Sindicatos de
Jornalistas incumbe representar às au
toridades competentes acêrca do exer
cício irregular da profissão.

Art. H - O regulamento dêste De
creto-LeI será expedido dentro de ses
senta dias de sua publ1cação.

Art. 15 - l!:ste Decreto-Lei entrará
em vigor na data de sua publicação, res
salvadas as disposições que dependem

de regulamentação e revogadas as dis
posições em contrário, em especial ali
artigos 310 e 314 da Consolidação das
Leis do Ttabalho.

BrasOla, 17 de outubro de 1969; 148.°
da Independência e 81.° da Repúbllca.
- AUGUSTO HAMANN RADEMAKER
GRtlNEWALD - AURÊLIO DE LYRA
TAVARES - MAReIO DE SOUZA E
MELLO - Jarbas G. Passarinho,

Finalmente, em dezembro de 1969, se
ria publicado no Diário OUc1aI do dia
22, o Regulamento ao Decreto-Lei 972/69.

DECRETO N,o 65.912

DE 19 DE DEZEMBRO DE 1969
Replamenta. dlsp08Ulvos do De

creto-Lei n.o 972, de 17 de outubro
de 19&9, nos têrmos de seu artigo 15.

O Presidente da RepúblIca, usanoo da
atribulção Que lhe confere o artigo 81,
item III, da Constituição, e de acõrdo
com o artigo 15, do Decreto-Lel D.O 972,
de 17 de outubro de 1969, decreta:

Art. 1,° - O exercícIo da profissão de
jornalista requer registro prévio nas De
legacias Regionais do Ministério do Tra
balho e PrevidêncIa Social.

Parágrafo únIco - Para a obtenção
do cltado registro o Interessado apresen
tará os documenOOs exIgidos nos itens
I a V, do artigo 4.° do Decreto-Lei n.o
972, de 17 de outubro de 1969.

Art. 2.° - O registro de estagiário
previsOO no § 1.°, do artigo 4.°, do De
creto-Lei n.o 972, de 11 de outubro de
1969, será efetuado em livro próprl0, nas
Delegacias Regionais do Ministério do
Trabalho e Previdência Social.

II 1.° - Para a concessão do regis
tro de que trata êste artigo, serão exi
gidos os segulntes documentos:

a) prova de nacionalidade brasileI
ra;

b) tôlha corrIda;
c) atestado fornecido por emprêsa

jornalística ou que a ela seja.
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equiparada, nos têrmos do artigo
3.°, § 1.0, do Decreto-Lei n.O 972,
de 17 de outubro de 1969, ou ór
gão da Administração Pública,
direta ou autárquica, do qual de
verá constar a função a ser exer
cida pelo candIdato, bem como o
salário correspondente.

§ 2,0 - A situação referida no ar
tigo 2.0, dêste Decreto, será comprovada,
meàiante a apresentação de declaração
firmada pelo Diretor do estabelecimento
de ensino respectivo, sem prejuízo das
demais exigências, mencionadas no pa
rágrafo anterior.

§ 3.° - O periodo de estágio não
será Inferior a 12 meses, contados a par
tir do registro na emprêsa.

Art. 3.° - O estágio, mediante con
trato em qualquer das funções jornalís
ticas enumeradas no artigo 6.°, do De~

creto~Lei n.o 972, de 17 de outubro de
1969, só será permitido a aluno do últi
mo ano de curso superior de jornalismo
oficial ou reconhecIdo.

Art. 4.° - O registro especial de co
laborador, a que se refere o paragrafo
3.0 do artigo 4.0, do Decreto-Lei n.o 972,
de 17 de outubro de IS69, será feito em
I1vro próprio, pelos órgãos aludidos no
artIgo 1.0, dêste Decreto, desde que se
Jam satisfeitas as seguintes exigênCias:

I - apresentação dos documen
tos, exigidos nas alíneas a
e b, do § 1.0, do artigo 1.0,
dêste Decreto;

U - comprovante de recebImen
to de remuneração pelo
exercício de atividades jor
nalísticas, na qual1dade de
colaborador;

III - apresentação de dez exem
plares de publicações, de
que constem matérias de
sua comprovada autoria.

Art. 5.° - As Delegac!as Regionais do
Mínistérlo do Trabalho e Previdência
Social registrarão, em livro próprio, O
funcionário público titular de cargo,

cujas atribuições de lei coincidam com
as definidas no artigo 2.°, do Decreto
Lei n.O 972, de 17 de outubro de 1969.

Parágrafo úníco - O registro será.
procedido, face a apresentação de ato
original de nomeação ou admissão para
cargo da Administração Pública, com as
atribuições referidas neste artigo, ou có
pia autenticada ou ainda certidão do
mesmo.

Art. 6.0 - Até noventa dias, contados
da publlcação dêste Decreto, poderá
obter registro de jornalista profissional
aquêle que comprovar o exercício da pro
fissão, ou qualquer das atividades des
critas no artigo 2.°, do Decreto-Lei n.o
972, de 17 de outubro de 1969, desde do
ze meses consecutIvos ou vinte e quatro
intercalados.

ParágraJo único - O registro será efe
tuado nas Delegacias Regionais do Mi
nistério do Trabalho e PrevidêncIa 80·
cial, observadO na instrução do processo
o que dispõe o Decreto-LeI referido nes
se artigo, mediante a apresentação dos
seguintes documentos:

a) prova de nacionalidade brasilei
ra;

b) fô}ha corrida;
c) carteira de trabalho e Previdên

cia Social, devidamente anotada;
d) atestado de empresa jornalística.

do qual conste a data de admis
são, a função exercIda e o salário
ajustado;

e) prova de contribuição para o Ins
tituto Nacional de Previdência
Social, relativa à relação de em
prêgo com a empresa jorna1íst!ca.
atestante.

Art. 7.° - É permitida a admissão de
provisionado, prevista no artigo 12, do
Decreto-Lei n.o 972, de 17 de outubro de
1969, nas funções de redator, notlclaris
ta, repórter, repórter de setor, rádio re
pórter. arquivista-pesquisador e revisor,
com a dispensa da apresentação do di
ploma de curso superior de jornalismo,
até o limite de um têrço das novas ad
mJssões, enquanto o Poder Executivo não
dispuser em contrãrio.

Parágrafo único - Para o registro do
provisIonado serão exIgidas, além dos
documentos mencionados, nas alineas a
e b do § 1.0, do artigo 2.° dêste Decreto,
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a carteira profissional e uma declaração
da emprêsa jornalística que pretender
efetuar a admissão.

Art. 8.° - São privativas de jornalis
ta profissional, as funções de confiança
pertinentes às atividades descritas no
parágrafo único, do artigo 2.0, do De
creto-Lei n,o 972, de 17 de outubro de
1969, tals como editor, secretário, sub
secretário, chefe de reportagem e chefe
de revisão.

Art. 9.° - A partir da vigência dêste
Decreto, não serão mais permitidas ad
missões nos cargos de Redator AuxilIar
e Repórter Auxiliar ou outros não pre
vistos na legislação regulamentar pro
fissIonal, considerando-se extintos tais
cargos à medida que se vagarem.

Art. 10 - Até 21 de outubro de 1970,
as DelegacIas Regionais do MInistério
do Trabalho e Previdência Social pro
moverão a revisão dos registros de jor
naJistas profissionaIs e de diretores de
emprêsas jornalísticas, cancelando os
vicIados por irregularidade insanável.

§ 1.° - Na revisão, serão observa
das as seguintes normas:

a) a veritJcação será processada por
comissão integrada de três mem
bros, sendo um representante da
Delegacia Regional do Trabalho
que a presldlrã, um da categoria
protJssional e outro da categoria
econômica, indicados pelos Sindi
catos respectivos, ou, onde não
não houver, pela Federação cor
respondente, ou, ainda, na falta
dos órgãos mencionados qualquer
organização que congregue a
maioria dos integrantes da cate
goria profissional ou econômica;

b) compete ao Delegado Regional
do Trabalho o ato de designação
da comissão de que trata o item
anterior;

c) o interessado será notit!cado por
via postal, contra recibo, ou se
ineficaz a notificação postal, por
edital pubJicado três vêzes, em

órgão atJclaI ou de grande circu
lação, na localidade do regtstro;

d) a notificação ou edital fixará o
prazo de quinze dias, para a re
gular.l.zação da" falhas de reg1g~

tro, se fôr o caso, ou para a apre
sentação de defesa;

e) deoorrido o prazo da notiflcac;ão
ou do edital, a comiS8ão dillgen
ciará, no sentido de instruir o
processo e esclarecer a" dúvida"
exJstentes, emitindo, a seguir,
parecer conclusivo;

f) do despacho exarado pela auto
ridade regional do Ministério do
Trabalho e Previdência Social
caberá recurso, dentro do prazo
de quinze dIas, contados da pu~

bllcação do ato, ao Ministro do
Trabalho e Previdência Social,
Incllls1ve por parte dos Slndlca~

tos de Jornal1stas Profissfona1s
ou de Emprêsas Proprietárias de
Jornais, consIderando-se detJnl
tfva a decisão da autoridade re~

gional, após o décurso dêsse pra
zo, sem interposição de recurso,
ou se confirmada pelo Ministro.

li 2,° - Deoorrldo o prazo de um
ano, estabelecido no caput dêste ar
tigo, os registros de jornalista profissio
nal e de diretor de emprêsa jornallstlca
serão havidos como legitimos e defini
tivos, vedada a instrução ou renovação
de quaisquer processos de revisão admi
nistrativa, salvo o disposto no artigo 8.°,
do Decreto-Lei n.o 972, de 17 de outubro
de 1969.

li 3.° - Responderá administrati
vamente e crJmJna1mente a autoridade
que indevidamente autorizar o registro
de jornaUsta profissional ou de dJretor
de emprêsa jornalística, ou que se omi
tir no processamento da revisão de que
trata êste artigo.

Art. 11 - :l!:ste decreto entrará em vi
gor, na data da Bua publicação.

Emílio G. Médici - PresIdente da
República - Jlillo Barata.
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Neste volume são divulgadas as principais manifestações da Imprensa
brasileira, no decorrer do ano de 1966, em editoriais, crônicas, entre
vistas e reportagens, abordando a refonna constitucional desde a in
dicação da Comissão de Juristas; o texto do Anteprojeto da Comissão
de Juristas; as divergências ocorridas entre os membros daquela
Comissão; as manifestações de congressistas e constitucionalistas face
ao problema da outorga, eleição de uma Assembléia Constituinte ou
ato convocatório do atual Congresso; o papel desempenhado pelos
Presidentes dó Senado Federal e da Câmara dos Deputados, Senador
Aura Moura Andrade e Deputado Adaucto Lúcio Cardoso, em defesa
da independência e soberania do Poder Legislativo; críticas e sugestões
ao Projeto de Constituição e análise dos Capítulos do Projeto originário
do Executivo e :remetido ao Congresso em 12 de dezembro de 1966.

29 Volume - Primeira fase de tramitação do Projeto de
Constituição no Congresso Nacional - Discussão e
votação do Projeto 5,00

E:ste volume contém os pronunciamentos dos parlamentares nas 18
sessões conjuntas realizadas de 12 a 21 de dezembro de 1966 para
discussão e votação do projeto de Constituição.

Focaliza as manifestações referentes à matéria constitucional, forne·
cendo, para facilitar as pesquisas, índices de sessões, autores (de
discursos, apartes, declarações de voto e questões de ordem) - com
pequeno resumo dos temas abordados - e ainda um índice de assuntos.

39 Volume - Discursos pronunciados em sessões do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados 5,00

Discursos pronunciados antes do envio do Projeto da nova Constitui·
ção ao Congresso Nacional, assim como aquêles referentes ao período
da convocação extraordinária do Congresso, com uma cobertura com
pleta ,dos trabalhos (:onstitucionais, a partir de 29-11-66 até 11-1-67.

49 Volume (2 Tomos) - Segunda fase de tramitação
do Projeto de Constituição no Congresso Nacional... 20,00

Discussão e votação das emendas. Contém os pronunciamentos ocor
ridos nas sessões conjuntas realizadas de 5 a 24 de janeiro de 1967,
para discussão e votação das emendas ao Projeto e promulgação da
nova Constituição.

59 Volume - Comissão Mista

Contém as reuniões realizadas pela Comissão Mista encarregada de
emitir parecer sôbre o Projeto de Constituição e as emendas que lhe
foram oferecidas (no prelo).

69 Volume - Emendas oferecidas ao Projeto de Constituição

I1:ste volume apresenta cada emenda com a respectiva justificação e
sua tramitação detalhada: pareceres (dos Sub-Relatores, do Relator-



Geral e da Comissão Mista}, requerimentos (destaque, preferência,
votação conjunta) e votação. l!: feita a remissão ao 4Q volume da obra,
com indicação das páginas (no prelo).

7(J Volume - Quadro Comparativo

Constituição de 1967 - Projeto originário do Poder Executivo
Emendas aprovadas (artigo por artigo) (no prelo).

REFORMA AGHARIA (3 Tomos) 30,00

- Legislação brasileira de reforma agrária, política agrícola e desen
volvimento regional, contendo:

- textos integrais dos diplomas legais, a partir da Lei n,Q 4.214/63
(Estatuto do Trabalhador Rural)

- alterações, regulamentações e remissões da legislação transcrita

- ementário da legislação correlata

- histórico das leis (tramitação no Congresso Nacional)

- marginália (pareceres, regimentos, portarias etc.)

A obra contém um indice cronológico da legislação e índice por assunto
de tôeIa a matéria, com a citação de artigos, parágrafos, itens e alíneas.

DISTRIBUIÇÃO

As obras p~blicadas pela DIRETORIA DE INFORMAÇÃO LEGISLA
TIVA são distribuídas, gratuitamente, pelo SERVIÇO GRÁFICO DO SENADO
FEDERAL a:

- órgãos estatais

- Assembléias Legislativas

- Câmaras de Vereadores

- Prefeituras

- bibliotecas públicas

- universidades

- faculdades de Direito

- Embaixadas

- Confederações e Federações de Indústria, Comércio e Agricultura

- autoridades (Podêres Executivo, Legislativo e Judiciário)

PARTICULARES

Os pedidos devem ser endereçados, aoompanhados de oheque visado,
pagável na praça de Brasília, ordem de pagamento bancária ou vale postal, a
favor do SERVIÇO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - Praça dos Três
Podêres - Caixa Postal nQ 1.503 - Brasilia - Distrito Federal.
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