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A liTONUMI A NIUNieiPAL 

:\ Commissào de Constituição, L0gislaçào e Po
deres a ·quem foi pr�sent0 o projecto n. ll,em que 
se est.abelecfltll fa vort'S a empresas na:;;centes, com 
o additivo qu<' tornon c:-;tensivo;.; os mesmos favores 
<tte il ist'n<;ito de intpostos municip:ws, tendo estu
dado o :tssutupto que ·�ott:-;titue a seguinte these: 
«póde a Ass<�mbk:t Legislativa df'erctar leis de pro
tccç;lo a qualquer empresa, t'a;�,endo comprehender 
Jtesse ])(�nel'icio até a i:>c·nçào dos impostos muniei
paes ?»: vem dar n seu 1wrecer, que, n.pprovudo, de
ve �.:unstil.ttir a leg-itima interpreta<;ào aos §� 31 e 
34 elo art. I�) da Const. elo EsLtd0. 

· 

No direito constitttcional hra;�,ileiro, que se acha 
na sua primcir<t phnse de t'ormaçüo, é >tssumpto ra
dic:tlmentt� ,·cneido o pretettdP,r-sc emprestar sobe-
ranias cli.,tirwtas á riniCw <>;to Fsta .. d.o-t:e.de.md.o ,-(;qf-tUüaun�- --------'-'-''F-''� 
do pelo vinculo rio <trt. l.<> c1<1. Constituição Federal .',,:� 
o Estadr,, o t t tr' ora Província, abdicou de sua sobe
raniil, na 'tecepç<io lata. para viver na esphera de 
sua autonotnia. 

A uu tonomia é o lado intemo da soberaHia. e 
sem a eomprehensüo das du:til modalidades-sobe
rania interna e externa, que: constituem a indepen-
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dfOlncia, não se pócle pretP- 1 1 cler para um orgão da 
communhào nacional este e le vad o gráo de emanei. 
pacJw, só compatível com a na.rJw. 

O organhmo nac:ional, como o organi: :m1 0  vi,·o, 
tem bem e la.ro o seu sy::;tema rnollecular, que é es::;a 
integraç;To de r;irculos conceutricos, qun ;;c ilarmu· 
ni:::.:to entre si, obedeeendo ,· •. ligaçiw itrlima do:-; ;;cus 
ntH;leos: a U11iúo, o Lswclo, o :\lunicipio . 

. Separal-os, de ixando que funecionem com abso· 
luta desconnexüo, seria desa rticular a propria nuc:io· 
nal!clade. 

Pela Const. Fccl. os Estados organisar·se·iào por 
fórma que fica::;se assegurad<t :1 autonomia elo muni
cípio em tudo quanto respeite :w sr�u peculiar inte
resse. 

E::;se principio ger.Ll veio dcsdohrar·sc nos ans. 
:7l�J c 5{) da Const. do Estado: ·.0 l<�staclo ser·(L eliYidirlo 
aelrninistrativarncnte em r�:rttnicifJÍOs, �_·uj;t sédc, rrtmw
ro, limites, ATTRIBL'TÇOES c de\·cre,; ser úo deter 
rninados eru lei ordin arin •• (ar t. õ!l). Ura a lei ardina
ria que regulou aquellc artigo, disposi ti\·o que é eomo 
um mesmo movimento Y ihra torio pan:do do pauo 
fnndamet�tal, é a de rtumero 0 ·lo I i de lJezcmhro de 
!892, que tttxati vamente estalH'iccett as attribui\:OP.s 
do municíp io no art. 2D, c:oruprchendendo 34 para· 
graphos. Alem dos preceito� clc.-;sa lei n;'tO existent 
outi'os· cm que a� attribuiç·<!es elo munic ípio sej�w c--;a
r:.tcl.as. 

O art. 2.o ela citada lei diz de modo irworrL:usso 
que o regimen 111tlllicipal é o eousngrado pelns nrts. 
68 da Const. Fcdentl e art. f>() da Const. do l•::;w.do. 

O município, portilnto, n<lo p•ide deixar de r�co
nhecer c cumprir ;1s lei� elo Estado reguladõras de 
matc ria que clara e taxativam�:mte não estej;-tO no art. 
�!) d;t citada lei n. 9. Tan to mais qu ant0 a autono
mia elo município 6 restric La a um campo de a.cç:;i.u 
que não infrinja as lPis feder,tes c do E�ta do (Const. 
elo Estado nrt. i)6). 

Si a lei n. �)não tr; t Wu ele ler prot<'ccionista, quer 
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fa voreceudo quer não, si não traçou r aias ao poder 
legislativo, e nem podia fazei-o porque é attribuiçá.o 
da Assembléa Legislativa: · Fazer lei sobre todos os 
ussumptos de i nteresse do Esludo, interpretai-as, sus
pendei-as, re\'og-al-a.;; e derogal-as,, (§ :).0 do art. 19 
da ('onst. do I<:,;t.), e •Conc.:eder subvenção, isenções 
e gnn1ntias a qualyuer Com panhia on emprezas , que 
tenham por fim promover o desenvolvimento indus
trial do Estado » (� �14 do cit. art.), e Rendo t<txa.tiva a 
d isposiçào constitucional, que por via de exclus;1o 
n;lo c.:onferi u semelhantP attribuição a outro poder que 
ni"w fosse o legislativo; é condudente ser esse poder 
o competente para conreder a isenção de impostos es
taduaes e munieipa es . 

O contrario disto seria invcrt �r as autonom i;:�s: 
;t aeçüo com binada de alguns municípios podia tor· 
nar illusoria qualquer nwdicl;l proteccionista couc.:e
did<l pela A�scrnbka, tolerada a lll·potltese de nilo 
ser :1 a u tonomia municipal um eirc.ulo inferior (L 
autonomia estadoaJ. 

A ac.:çào do poder legislativo abrange a commu
nhüo. as suas leis de protc cçüo visam beneficiar 
todo o Estado; e serin um incongruente disparate 
anuullar o interesse connnum pela convenieneia lo· 
eal, ou, por outra, terinmos a· comica irrisão de ver 
posturas e orçamc,ntos rnunicipaes oppondo obi l' es 
á Jcttra Yint da Constituiç<·LO :-é attribuiç·ão da As
scmblé�a :-conc.:cder subvençüo, isenções, etc. (cit. 
§ 34). 

pai é um princ1p10 absoluto \'em de doutrinadores 
dCJsviados da verdadeira of'ientaçtw nesta phasc de· 
inicio do direito fedem! brazilei ro, cheg-ando a es
posar como sadias as theorias de ter o município 
t;i.o lata emancipação, que necess;lrio fôra ter cada 
um a sua I e i constitucional. 

Em Santos, S. Paulo, chegaram a adoptar uma 
constituiç<lo munieipal, que muito c.:ê<.lo cahiu pelo 
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�eu proprio ridículo, ( Aristides Milton, Constituição 
do Brazil, pag. 349j. Quem estudFtr as constituições 
dos diversos Estados da Fedrraç:ão h;l. de Yêr que 
dnas correntes ele opiniõ<)S s urgira m até certa epo
cha sobre a a.utonomia municipal .- Uma, que o mu
nicípio é a. miniatura do Estado, como o Estado é 
a miniatura da Uniclo; outra, que o mu nicí pio nüo 
pode nem deve ter autonomia que nüo seja a tra
çada na Const. do Estado, ou nas suas leis ordina
rias, carecendo apenas de estabilidade nos princi
piús estatuidos. As constituições elo Amazonas e Rio 
Grande do Sul si."w do 1." grupo, �endo certo que a 
do Amazonas já foi reformada n'aquella parte. En
tre os constitucionalistas patrios a mesma diversi
dade de opiniões se operou ; assim é que para con
trapôr a João Barbalhu temos AmHro Ca vn lcanti e 
Ruy Barboza. Diz Amaro: ,. Parec-e-nos haver mes
mo uma búa ntzào de prefereneia para o segundo 
methodo: a de dar aos differenLes municípios de 
um mesmo Estado a uniformidade legal de caracter 
e funcçõe�-e desta sorte e vi tar n;-w só a sua acção, 
porventura exorhitcmte da esphera qu0 lhes é pec.:u
liar como tarnhetn <IS collisões ou conflictos sempre 
prejudiciaes, .i•'L e n tre si c já eom outros funcciona 
rios e auctoridn des do E::;tado (i?egimPn Fede1·af'ir,o, 
pag. I7�J). Vem muito a proposito tran�cre,·er tJ·e
chos do luminoso pare<:er da Commiss<'to de Consti
tuição e LPgisli\çüo c . lttstiç" da Camara dos Uepu
taclos Federavs, public:;tdo em 17 ele .ltmhn rlc i8!J9, 
e citado por Amaro Cava:canti: 

«Antes de t.ndu, Cllmpro Fixar hern o que S<\ de
ve entender por autOII(Jllli't. municipal. .Nüo se trata 
de reconhecer av �Iuntc;ipio uma tal extens<'to de po
deres, que o tornem um verdadeiro l�stado no Esta
do; i::>to seria implantar a illl<trchia governamental, 
sob o pretexto de garn ntir a autonomia local. Certa
ménte não foi tambem PSte o pensamento do leg-is
lador constituinte federal; e nem 'nós jamais ndvo
gariamos theoria semelhante. 
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O que queremos é que uma vez delimitada pelo 
poder estadoal a esphera de acção administrativa e 
economica do governo municipal, seja este mantido 
e respeitado, etc. A autonomia municipal poderá 
contei' maior ou menor somma de poderes, confor-
me pareça mais acertado ao legislador estadoal, 
mas o que é intlispensavel é que a mesma exista, 
f!omo uma 1·ealidade no organismo do Estado, e effec
tivamente garantida em todos os seus actos e Cun
cções (Obra citada). 

Esta d iversidade no modo de conhecer a exis 
tencia do município não é originariamente nossa; 
nos Estados Unidos da America do Norte o mesmo 
se verifica, devido a influenciações ethnographicas 
differentes, tt natureza, á religião. 

Existem lá trez typos de governos locaes (town
ships), todos recebendo dos poderes estadoaes a sua 
cm·ta de incc11'pomçào. Na Nova Inglaterra, nos Es
tados do Sul, nos Est.ados de Oeste, as garantias, 
os regimens munic i paes , a liberdade de administra· 
ção, variào (Bryce, Republica Amerirana, vol. 2.0, pag . 
241 e seguintes). Na Suissa, o exemplo. das demo
cracias, a di \'ersidade é identica (Darest-Les Con.�ti· 
tution::; Jlfode1·nes, 1 vol.) 

Si no Brazil, não temos, como nos Estados Uni
dos e Confederação Helvetica, o el emento historico 
oriundo desse polymorphismo ethnologico, não podia 
ser e8tavel a dupla feição dos methodos de autono
mia.. Prepondera em nosso paiz a tradição da vida 

-----,"'iUllicipa I, que cru rtosso-Bsta-do-Fo+-p-erlertame-r·T�.��-----� 
respeitada e com prehendida pela Constituição e lei n. 9. ;'j, 

Sem prdender ir mais alem, a Commissão pede 
venia para lembrar que na legislação Parahybana 
existem leis d ando favores a em presas, concedendo 
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isenção de impo:;tos, abrangendo os municipaes (Dee. 
62 de 2i3 de Maio de 18!31, dito ele 2H de Julho do 
mesmo anuo), doutrina que é a legitima interpreta
ção da Constituição elo Estado, na espccie, se�undo 
o entender da Commissúo. 

Sala das· Commissõel'l da A ssembléa Legislativa 
do Estado da Parahyba, 24 de Setembro de 190ô . 
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