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CONFERÊNCIA

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO SAINT'CLAIR SOU-
TO) - O nosso primeiro conferencista de hoje é o
ilustre Prof. Paulo Neves de Carvalho, Professor
Titular de Direito da Universidade Federal de Mi-
nas Gerais, Doutor em Direito pela Faculdade de
Direito da Universidade Federal de Minas Gerais,
Doutor em Administração Pública pela Universida-
de da Califórnia.

Com a palavra,o Exmo. Sr. Prof. Paulo Neves
de Carvalho, que disporá de 30 minutos para sua
exposição.

O DR. PAULO NEVES DE CARVALHO - Exmo. Sr.
Presidente, ilustre Prof. Celso Barbi, ilustres
debatedores Prof Carrnem e Prof. Marcelo Leonar-
do, eminentes Desembarqadores José Fernandes Fi-
lho e Régulo da Cunha Peixoto,Srs. Deputa-
dos, demais autoridades presentes, minhas senho-
ras, meus senhores.	-

Por força do regulamento deste Sinposio, de-
vo, em trinta minutos, expor idéias sobre o Po-
der Executivo, na próxima Constituição de Minas;
porque angustiado o prazo, pede-se apenas um es-
boço, o desenho de traços simples e rápidos, uma
sugestão de rumos, a serem esquadrinhados pelo
Constituinte.

INTRODUÇÃO

l.Tem que ser breve, limitada à idéia essencial,
a exposição; não dispensa, no entanto, conside-
ração introdutória, que torne adequadamente com-
preensível o objeto.
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O tema sugere, na visão estrita doPoderExe-
cutivo como expressão de Governo, as linhas ge-
rais de sua organização superior, tradicional-
mente acolhida nas Constituições estaduais: fun-
damentalmente, a eleição, o mandato, os requisi-
tos de elegibilidade, as atribuições e a respon-
sabilidade do Governador; e a escolha e a	res-
ponsabilidade de seus auxiliares imediatos,	os
Secretários de Estado.

Este expositor pede vênia, no entanto, para
alongar a intenção do tema, buscando o que possa
relevar a abrangência e a consistência do papel
do Poder Executivo, na realização prática da von-
tade da lei e, por este caminho, a consecução dos
fins do Estado.

Em outras palavras, mais importante do que
descrever uma organização superior, a ser aco-
lhida pela Constituição, votada, essencialmente,
a dar à lei fiel execução, tarefa importante, sem
dúvida, mas juridicamente em outro plano, será
remontar às linhas mestras do quadro geral emque
se insere essa parcela do poder estatal, a de dar
execução à lei, administrativamente.

2. A todos interessa o comportamento ade-
quado do Chefe do Executivo e de seus auxiliares
imediatos, na realização das tarefas de governo:
mas esse comportamento - que se requer criativo,
dinãmico, objetivo, sensível aos anseios coleti-
vos e, de modo especial, obediente aos	parâme-
tros da moralidade administrativa - envolve va-
lores que a lei, mesmo a constitucional, não é
capaz de garantir, porque pertinentes a outra
área, a da consciência dos governantes.

O mesmo se pode dizer relativamente à fun-
ção administrativa despojada das conotações de
governo, mas, aí, a cogitação não costuma colo-
car-se no plano constitucional, adstrita, por na-
tureza, aos elementos fundamentais da organiza-
ção e da atividade executiva a cargo do Executi-
vo, e de sua fiscalização e controle.

Daí, então, a conveniência de se ampliar o
escopo das observações; mais do que perfil do
Executivo, perfil do quadro estatal, determinan-
te do papel do Executivo.

O ESTADO FEDERADO BRASILEIRO

3. Tolere-se breve remissão a noções de to-
dos conhecidas; vêm, aqui, à tona apenas para
compor o pano de fundo.

O Estado - di-lo mesmo o homem comum - não
se limitando mais à simples manutenção e prote-
ção de sua existência como entidade e à conser-
vação da ordem jurídica e material (estado gen-
darme) , intervém, permeando todo o campo social
e econômico e torna-se partícipe direto ou gran-
de responsável, na realização do desenvolvimento
(estado social de direito)

Por isto mesmo, alterou-se profundamente o
conteúdo de sua atividade, o campo de sua atua-
ção, o que ele pode e deve fazer.

4. Na Constituição Federal recentemente pro-
mulgada, permaneceu extenso, mais ampliado, até,
o rol das atribuições ou competências privativas
da União, a mais poderosa das esferas de poder:
exprimem-nas os vinte e cinco incisos e as di-
versas alíneas do art. 21.

Entre elas, particularmente significativas:
a elaboração e execução dos planos nacionais e
regionais de ordenação do território e de desen-
volvimento econômico e social (IX) ; a manutenção
do serviço postal e do correio aéreo nacional (X);
a exploração, direta ou mediante concessão, dos
serviços telefônicos, telegráficos, de transmis-
são de dados e demais serviços de telecomunica-
ções (XI); a exploração, direta ou mediante au-
torização, concessão ou permissão: dos serviços
de radiodifusão sonora, de sons e imagens e de-
mais serviços de telecomunicações (XII.a); dos
serviços e instalações de energia elétrica e o
aproveitamento energético dos cursos de água
(XII.b); da navegação aérea, aeroespacial e a
infra-estrutura aeroportuária (XII.c) ; dos ser-
viços de transporte ferroviário e aquaviário en-
tre portos brasileiros e fronteiras nacionais,
ou que transponham os limites de Estado ou Ter-
ritorio (XII.d); os serviços de transporte rodo-
viário interestadual e internacional de passa-
geiros (xII.e); e os portos marítimos, fluviais
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e lacustres (XII.f); exercer a classificação, pa-
ra o efeito indicativo, de diversões públicas e
de programas de rádio e televisão (XVI); plane-
jar e promover a defesa permanente contra as ca-
lamidades públicas, especialmente as secas e as
inundações (XVIII); instituir sistema nacional
de gerenciamento de recursos hídricos e definir
critérios de outorga de direitos de seu uso
(XIX); instituir diretrizes para o	desenvolvi-
mento urbano, inclusive a habitação, o sanea-
mento básico e os transportes urbanos (XX) ; es-
tabelecer princípios e diretrizes para o sistema
nacional de habitação (XXI); executar os servi-
ços de polícia marítima, aérea e de	fronteira
(XXII); explorar os serviços e instalações nu-
cleares de qualquer natureza e exercer monopólio
estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriqueci-
mento e reprocessamento, a industrialização e o
comércio de minérios nucleares e seus derivados
(XXIII); e estabelecer as áreas e as condições
para o exercício da atividade de garimpagem, de
forma associativa (XXV).

A par disto, são bens da União, entre	ou-
tros, os recursos naturais da plataforma conti-
nental e da zona econômica exclusiva (art.	20,
V); os potenciais de energia hidráulica (rt. 20,
VIII) ; e os recursos minerais, inclusive os do
subsolo (art. 20, IX).

5. O Município cuida de matérias privativas
(art. 30) , as de natureza local (agora, ao in-
vés de peculiar interesse, interesse local, oque
não elide as dificuldades em caracterizá-lo); e
de outras, elencadas no art. 23, comuns também a
União, ao Estado e ao Distrito Federal.

Entre as atribuições comuns, vale mencio-
nar: a proteção aos documentos, obras e	outros
bens de valor histórico, artístico e cultural,
os monumentos, as paisagens naturais notáveis e
os sítios arqueológicos (23, III); a garantia de
meios de acesso à cultura, à educação e à ci-
ência (23, V); a proteção ao meio ambiente e	o
combate à poluição (23, VI); a preservação	das
florestas, da fauna e da flora (23, VII); o fo-
mento à produção agropecuária (23, VIII); a pro-

moção de programas de construção de moradias e
a melhoria das condições habitacionais e de sa-
neamento básico (23, IX); o combate às causas de
pobreza e aos fatores de marginalização (23, X);
e o registro, acompanhamento e fiscalização das
concessões de direitos de pesquisa e da explora-
ção de recursos hídricos e minerais (23, XI)

6. Nesse quadro, organiza-se e rege-se oEs-
tado pela Constituição e pelas leis que adotar,
respeitados os princípios da Constituição Fede-
ral (art. 25, "caput") ; para isto, sua competên-
cia, obviamente excluída a privativa da União e
do Município, é a comum (art. 23) e ainda aquela
que não lhe seja vedada pela Constituição Fede-
ral (art. 25, § 19)

7. A competência para legislar:
a) éda União, nos casos do art. 22 (salvo,

como está no seu parágrafo único, as questões es-
pecíficas que, em lei complementar, venham a ser
confiadas à legislação do Estado) ; e nos casos
de competência concorrente, limitada a União a
estabelecer as normas gerais (art. 24 e seu §
19);

b) é do Município, originariamente (nos as-
suntos de interesse local) ou suplementarmente à
legislação federal e estadual, no que couber
(art. 30, 1 e II);

c) é do Estado, que a exerce concorrente-
mente com a União e o Distrito Federal (limita-
dos o Estado e o Distrito Federal a suplementar
as normas gerais estabelecidas pela União: art.
24 e seu § 19) , ou plenamente, nos demais assun-
tos, observada a competência da União e do Mu-
nicípio e as vedações da Constituição Federal.

A competência da União para legislar sobre
normas gerais não exclui a competência suplemen-
tar dos Estados; inexistindo lei federal sobre
normas gerais, os Estados exercerão a competên-
cia plena, para atender a suas peculiaridades; e
a eficácia da lei estadual somente se	suspende
com a superveniência de lei federal sobre normas
gerais, no que forem contrárias àquela (	19 a
49,do art. 24).

8. Nesse quadro aparentemente intrincado, a
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primeira tarefa do Constituinte há de concentrar-
se na pesquisa, amais aprofundada possível, das
atribuições do Estado, sob a inspiração de hie-
rarquizá-las, em função das peculiaridades e ne-
cessidades do desenvolvimento econômico e social
de Minas.

A Constituição não deverá acolher mais do
que as linhasmestras, as diretrizes fundamentais
das políticas capazes de assegurar aos assuntos -
ainda quando simplesmente suplementar a compe-
tência legislativa - sua viabilização segundo os
grandes interesses em jogo.

Tais diretrizes têm de aflorar, perscruta-
das com requintada sensibilidade, que os tempos
se requer sejam efetivamente novos, os de cons-
trução de uma sociedade justa, sob os postulados
de uma cidadania consciente e conseqüente, enfa-
ticamente valorizados os princípios da ordem eco-
nômica e social.

Em Minas, pela diversificação dos fatores
de sua realidade econômica e social, a busca do
equilíbrio de seu desenvolvimento vai ser grande
desafio à inteligência criadora e à objetividade
do Constituinte; a par disto, a tecnologia e a
preservação de interesses comuns, como a nature-
za e a moralidade pública, são temas	inapartá-
veis de um novo tempo.

ÓRGÃOS, FUNÇÕES, GOVERNO

9. O poder político do Estado, poder uno e
indivisível, para manifestar sua vontade e al-
cançar a realização de suas atribuições e de seus
fins, manifesta-se por meio de órgãos próprios
(núcleos definidos de competência) e de agentes,
que os põem em movimento.

Tais órgãos formam os grandes agrupamentos
ou complexos constitucionalmente denominados Po-
deres, pelos quais se distribui o poder estatal,
segundo o critério de predominância	funcional.

Certos órgãos, ditos superiores ou de go-
verno, instituídos no plano da Constituição, são
os responsáveis principais pela realização das
políticas, sob a forma de opções	fundamentais,
na condução dos negócios públicos.

Em sentido restrito, o governo costuma sig-
nificar os órgãos do Poder constituciona1nntede-
nominado Poder Executivo.

No caso dos nossos Estados federados, na li-
nha de nossa tradição monocrática, encarna esse
Poder a pessoa do Governador, que lhe exerce a
direção ou gestão superior, eminentemente polí-
tica, com a colaboração de auxiliares imediatos.

10. Definidas as atribuições e instituídos
os órgãos, há que agregar ao raciocínio a idéia
de função, o modo ou a forma de atividade do
Estado aplicada 'à realização das atribuições (a
forma legislativa significa editar regrar gerais,
abstratas, obrigatórias e que inovam; a jurisdi-
cional, solucionar os conflitos, com definitivi-
dade, nascidos da aplicação da lei às situações
concretas; a administrativa, espécie do gênero
execução, a atividade de ofício do Estado, des-
tinada a satisfazer as necessidades coletivas,
de modo direto, continuo e permanente)

11. Assim visualizado o quadro geral, opta-
rá o Constituinte pelas definições que mais con-
venham ao equilíbrio dos Poderes, no exercício
de sua função predominante, e à realização dos
fins do Estado.

Balizado pela Constituição Federal, o Cons-
tituinte estadual terá de esforçar-se por ocupar
integralmente os wpaços que lhe devam perten-
cer; não o assalte então a preocupação de perma-
necer nasformulações gerais ou sintéticas;	se
convier à viabilização dos objetivos, não se
constranja em inserir no texto o que possa con-
tribuir para operacionalizar as idéias; isto se
ajusta à nossa cultura.

12. O resgate de prerrogativas pelo Poder
Legislativo, dado relevante na Constituição re-
centemente promulgada, repercute, é claro, no
Executivo; não se lhe subtrai de todo a compe-
tência de legislar, eis que ainda se lhe reserva
a lei delegada e a medida provisória; ainda as-
sim, retoma-se o caminho tradicional, o Poder Exe-
cutivo absorvido, dominantemente, pode dizer-se,
na execução da lei.

Dai, a sugestão de que a atenção convirja
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para certos tópicos que se podem ter como
cialmente relevantes, em cuja concretização
tará obviamente empenhado o Executivo.

Enriquece-se o Estado, no contexto em
vai influir; e o perfil do Executivo ganha
sistência, a despeito das limitações mais
rosas.

POLÍTICA URBANA. REGIÕES METROPOLITANAS.
AGLOMERAÇÕES URBANAS. MICRORREGIÕES

13. A política de desenvolvimento urbano -
cujas diretrizes são estabelecidas pela União e
executadas pelo Poder Público municipal - visa a
ordenar não apenas o território, mas o pleno de-
senvolvimento das funções sociais da cidade e a
garantir o bem-estar de seus habitantes.

Daí, a complexidade do plano diretor, obri-
gatório para as cidades de mais de vinte mil ha-
bitantes, concebido como instrumento no qual se
integram as diretrizes do ordenamento territori-
al (planejamento e controle do uso, do parcela-
mento e da ocupação do solo urbano) e as do de-
senvolvimento econômico, social e institucional-
administrativo (a propriedade urbana cumprirá sua
função social, na medida em que atenda às exi-
gências fundamentais de ordenação da cidade, co-
mo expressas no plano diretor; CF: art. 182, § 29).

O instrumento mais promissoramente eficaz,
na implantação da política urbana, diz respeito
ao solo urbano não edificado, subutilizado ou
não utilizado: ao seu proprietário, caso não lhe
promova o aproveitamento compatível com a sua
função social, podem impor-se sanções, as dos
incisos 1 ao III do § 49 do art. 182 da C.F.: o
parcelamento ou a edificação compulsórios; o im-
posto sobre a propriedade predial urbana progres-
sivo no tempo (veja-se também o art. 156, § 29);
e a desapropriação do imóvel, indenizada com tí-
tulos da dívida pública (a origem da competência
está nos arts. 21, XX; e 30, VIII).

14. O Estado não pode ficar alheio à polí-
tica urbana, pela simples razão, entre outras,
de que e sua a competência para instituir regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrre-

giões, fundadas na idéia comum de planejamento e
execução de funções públicas (serviços públicos)
comuns a municípios limítrofes, inseridos no ires-
mo agrupamento (CF: art. 25, § 39)

É óbvia a relação entre tais regiões ou
aglomerações e os planos diretores das cidades,
em cujo objeto se incluem, por disposição expres-
sa da Constituição, a habitação, o saneamento bá-
sico e os transportes coletivos (art. 21, XX)

15. A nova Constituição foi parcimoniosa, a
propósito das regiões metropolitanas e aglomera-
ções. Limitou-se a conceituá-las e a deferir ao
Estado competência para instituí-las (art. 25, §
39).

Ao Constituinte estadual ficou a grave res-
ponsabilidade de estabelecer o regime jurídico
fundamental das regiões e aglomerações; deverá,
para isto, enfrentar as perplexidades não supe-
radas, do regime anterior, a partir da avaliação
das experiências em curso, no País, e, de modo
especial, as do PLAMBEL e da TRANSMETRO (MPr1JBEL),
na Grande Belo Horizonte.

A avaliação é indispensável, dada a notória
insuficiência das diretrizes de desenvolvimento
urbano e as de gestão dos interesses metropoli-
tanos, aliada á inexistência de uma política de
sustentação financeira dos projetos.

Nenhuma das dificuldades neste campo foi di-
rimida pela Constituição Federal; todas as ques-
tões tormentosas, em tão relevante objeto, per-
manecem intocadas.

Não há soluções ou sequer encaminhamentos
consistentes para o equacionamento do problema.

O Constituinte Estadual não pode, no entan-
to, omitir-se no exame do assunto, um dos mais
graves e complexos entre quantos tenha de en-
frentar.

A solução que adotar terá de ajustar-se, co-
mo luva, as diretrizes do desenvolvimento urba-
no.

16. Em matéria de microrregiões, o Consti-
tuinte poderá recolher diretrizes da experiência
de nosso próprio Estado.

Tudo que possa estimular a cooperação	in-

espe-
es-

que
c on -
rigo-
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termunicipal deve ser prestigiado, sobretudo quan-
do a oportunidade se oferece de as diretrizes se
inserirem no texto constitucional, escoimadas do
que acaso lhes tenha comprometido o desempenho,
na experiência de mais de duas décadas.

É decisivamente importante que a presença
do Estado, neste campo potencialmente promissor,
deixe aos Municípios da microrregião amplos es-
paços para a gestão autônoma e criativa, sob es-
tímulos e assistência.

17. Ainda a propósito da regionalização da
ação executiva estadual, é oportuno retomar os
arts. 113 ao 115 da atual Constituição, que fa-
cultama criação, por decreto, de Regiões	Admi-
nistrativas, para a coordenação regional dos ser-
viços públicos, confiada a um Administrador	de
Região, com a colaboração e sob a	fiscalização
de um Conselho de Região.

Ao tempo do Governo Magalhães Pinto, chegou
a instalar-se uma Região Administrativa, com se-
de em Juiz de Fora; a experiência não prosse-
guiu, masdd idéia veio a cogitar a Constituição
Fstadual de 1 de outubro de 1970, sem qualquer
conseqüência prática.

Do assunto certamente cogitará de novo o
Constituinte, sob visão possivelmente mais bem
ajustada à realidade de hoje.

O tema da regionalização dá lugar, ainda, ao
reexame de relevante problema que, por sua com-
plexidade, tem resistido às tentativas de enca-
minhá-lo a solução: o da profunda desigualdade,
no desenvolvimento de certas regiões do Estado,
confrontadas com outras.

Não se formulou, ainda, por causas	diver-
sas

'
uma política de investimentos públicos obe-

diente a diretrizes de um plano consistente de
desenvolvimento dessas regiões atingidas de pro-
fundas carências.

A idéia não é nova; nem se pode dizer que
os Governos não tenham tido sensibilidade para
o problema.

O que está faltando é o tratamento sistemá-
tico do assunto, na conjugação objetiva de todos
os fatores capazes de assegurar efeitos	ampla-

mente multiplicadores e permanentes à	ação do
Poder Público estadual.

Isto significa, fundamentalmente,harmonizar
esforços, para que todo rendimento deles se ex-
traia, pela convergência racionalizadora.

Essa conjugação de meios sob critérios de
rigorosa objetividade, sob política unificada,
abrangente das áreas de educação, saúde, trans-
porte e habitação, poderá reverter em conseqüên-
cias de assinalada utilidade social.

A médio prazo, já se poderão colher bons
frutos; a longo prazo, certamente se colherão
bons frutos.

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

19. É de iniciativa do Presidente da Repú-
blica a lei que disponha sobre a criação, estru-
turação e atribuições dos Ministérios e órgãos
daAdministração Pública federal (art. 61, II, e);
já o art. 84, VI, atribui ao Presidente da Repu-
blica competência privativa para "dispor sobre a
organização e o funcionamento da administração
federal, na forma da lei".

Conciliadas as disposições, verifica-se que
o Presidente da República procedera, em matéria
de organização e funcionamento da administração,
nos espaços que a lei lhe reservar.

O Constituinte Estadual terá de posicionar-
se a este respeito, concedendo ao Executivo es-
paços mais ou menos restritos, para as iniciati-
vas de reorganização ou mesmo modernizadoras; en-
tão, não perca de vista que a administração, mes-
mo a administração pública, é, por natureza, di-
nâmica; dai, que aperfeiçoá-la é processo neces-
sariamente continuo; é inevitável que ela fique
jungida lei, mas, para que as idéias não se
tornem entre si contraditórias, convém .preser-
var, em favor do administrador, certa faixa de
liberdade, na busca da acomodação das regras de
organização e funcionamento aos fatores superve-
nientes dos fenômenos de administração,	essen-
cialmente mutantes.

20. A expectativa, em relação ao Constitu-
inte estadual, é a de que mergulhe mais fundo e
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mais abrangentemente na idéia de modernização ad-
ministrativa, para sujeitá-la a um corpo homogê-
neo de diretrizes capazes de impor ao legislador
ordinário e ao administrador a correta compreen-
são de tais fenômenos e dos processos de mudan-
ça.

De outro modo, permaneceremos - inutilmen-
te, ou quase inutilmente - confundindo aperfei-
çoamento ou modernização administrativa com mo-
dificações nos organogramas.

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

21. Ainda em função da competência organi-
zatória do Estado, será oportuno decida o Cons-
tituinte por sujeitar a administração indireta
estadual a um corpo de idéias nitidamente trave-
jadas, de tutela administrativa, capaz de garan-
tir unidade à ação do Poder Público estadual cen-
tralizado e descentralizado.

Neste campo, há inegáveis distorções e de-
sequilibrio, que conviria corrigir; não se sinta
o Estado impedido de pesquisar estilos organiza-
tórios mais afeiçoados ás suas peculiaridades,
com força de propulsão da máquina administrati-
va.

22. Apenas a titulo de exemplo, retome-se,
com mais vigor, a experiência, ainda muito timi -
da, na prática administrativa, dos órgãos ditos
autônomos; e das fundações se cogite, sob visão
mais atualizada.

23. A administraçãó indireta vai-se pigmen-
tando, maise mais, de conotações de direito pú-
blico; está em curso visível processo de publi-
cização das empresas estatais prestadoras de ser-
viço público (importante distinção acolhida pela
nova Constituição Federal); as fundações de di-
reito público (para alguns, fundações autárqui-
cas) já não se podem ter como assunto de longa
controvérsia; ganha consistência o esforço de
rastrear os dinheiros públicos, onde quer que es-
tejam, para o efeito de controles, cada vez mais
presentes; e já não é possível criar empresa pú-
blica, sociedade de economia mista, autarquia ou
fundação, ou mesmo subsidiárias, à margem de au-

torização legislativa (CF: art. 37, XIX e XX).
No plano estadual, abre-se ao Constituinte

este veio, prenúncio de inestimáveis descober-
tas, com o aproveitamento da lição que há algu-
mas décadas se vem acumulando, a propósito das
autarquias, empresas estatais e fundações.

Há muito que fazer, nestes caminhos da ra-
cionalização da atividade administrativa.

MUNI C T PIO

24. O Município, agora integrando expressa-
mente o Estado federal brasileiro, reger-se-á por
lei orgânica a ser promulgada pela Câmara Muni-
cipal, observados os princípios estabelecidos na
Constituição Federal, na Constituição do Estado
e, ainda, os doze preceitos arrolados no art. 29
daquela Constituição; na verdade, observada, ain-
da, a competência expressamente conferida pela
Constituição Federal ao Município: a comum (art.
23) e a que lhe é específica (art. 30).

25. Tarefa complexa do Constituinte estadu-
al será, certamente, a de alcançar a definição
dos princípios ou diretrizes a serem observadas
pelo legislador estadual, pertinentes ao Municí-
pio, balizamentos, ao mesmo tempo, a que	fique
sujeito, na elaboração da lei orgânica de	que
cogita o art. 29.

Algumas áreas acodem, desde logo, à cogita-
ção: criação, incorporação, fusão e desmembra-
mento do Município (CF: art. 18, § 49); criação,
organização e supressão de distritos (CF: art.
30, IV); fiscalização contábil, financeira e or-
çamentária; cooperação técnica e financeira para
a execução dos programas de educação pré-escolar
e de ensino fundamental, bem como dos	serviços
de atendimento à saúde da população (CF: art.
30, VI e VII); licitação e contratos administra-
tivos; intervenção no Município; julgamento do
Prefeito (CF: art. 29, VIII).

26. A Constituição Estadual vigente prevê,
em cada Distrito, o Conselho Distrital da Comu-
nidade, com a atribuição de "colaborar na fisca-
lização e no bom andamento dos serviços públi-
cos" (art. 182)
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rnO Conselho não chegou a implantar-se; con-
viria retomar a idéia?

SERVIÇOS PÚBLICOS

27. A Constituição Federal dedicou aos ser-
viços públicos assinalado interesse, ao abrir
ensejo a que se distinga o regime jurídico das
empresas estatais que os prestem (o transporte
coletivo é objeto de especial consideração: mais
do que serviço de utilidade pública, é serviço
dotado de essencialidade: art. 30, V)

28. Não apenas a concessão há de ser prece-
dida de licitação; também a permissão se sujeita
ao requisito, com importantes implicações; e a
lei que vai cogitar do regime das empresas con-
cessionarjas e permissionarjas de serviços pú-
blicos, da política tarifária e da obrigação de
o serviço manter-se adequado cogitará, necessa-
riamente, dos direitos dos usuários (CF. art.
175)

A par disto, exige a Constituição Federal
que a lei discipline as reclamações relativas à
prestação de serviços públicos (art. 37, § 39).

Neste campo, há espaço que pode ser preen-
chido pelo Constituinte Estadual; e não deve dei-
xar de fazê-lo, em face do quadro de nossa rea-
lidade, em que empresas estaduais se estão in-
cumbindo de gama relevantissima de serviços pú-
blicos.

Por que não cogitar, no plano constitucio-
nal, de diretrizes de um estatuto das estatais
prestadoras de serviço público? Por que não ar-
mar os usuários de instrumentos de induvidosaefi-
cácia, no que toca aos serviços que se lhes pres-
tam?

SERVIDOR PÚBLICO

29. Aqui, uma das áreas de cogitação mais
importantes do Constituinte estadual, a de as-
sentar as diretrizes de uma política de pessoal
ajustada às novas regras da Constituição Fede-
ral, notadamente as do regime único e dos planos
de carreira-na administração direta, nas autar-
quias e nas fundações públicas. (CF: art. 39).

Neste campo, diversos assuntos, porque re-
levantes, estão reclamando a melhor atenção do
Constituinte: a extinção do cargo ou a declara-
ção de sua desnecessidade (CF: art. 41, 39); a
contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse
público (CF: art. 37, IX); aaposentadoria em car-
go ou emprego temporário (art. 40, 29); a ca-
racterização de atividades penosas, insalubres ou
perigosas, para o efeito de se estabelecerem ex-
ceções às hipóteses de aposentadoria voluntária
previstas nas alíneas a e c, inciso III, art. 40
da Constituição Federal; a isonomia de vencimen-
tos para cargos de atribuições iguais ou asseme-
lhadas (CF: art. 39, Ç 19)

Em Minas, subsiste, há longo tempo, o pro-
blema da legião de servidores dedicados a tare-
fas do serviço público, em caráter permanente,
mas vinculados, agora, a empresa locadora demão-
de-obra, instituída pelo próprio Estado, por via
oblíqua.

Tais empregados - na verdade, servidores pú-
blicos - precisam ser absorvidos pelo Estado, a
que efetivamente pertencem, para o que certamen-
te haverá que se superarem dificuldades jurídi-
cas deduzidas da Constituição Federal.

30. Entre as verdades mais evidentes de nos-
sã realidade, está a de que jamais se libertará
a administração pública dosvícios que tão pro-
fundamente a comprometem, à margem da definição
e, obviamente, implantação de uma política de pes-
soal compatível com as exigências do interesse
público e de desenvolvimento do servidor.

Matéria complexa, não há dúvida, pelas pró-
prias decorrências do subdesenvolvimento de que
a sociedade não se libertou, ainda.

Mesmo assim, é preciso romper com a per-
plexidade e pelo menos dar a partida, no rumo da
mudança; frutos definitivos tardem, mas	acabam
por alcançar-se, sendo corretas as diretrizes;
não virão nunca, se não se assimila a simples e
decisiva verdade de que somente o servidor pú-
blico pode dar a medida da eficácia na gestão dos
interesses gerais.
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Ao Constituinte estadual o assunto certa-
mente não passará despercebido.

OUTROS ASSUNTOS RELEVANTES

31. Vai-se escoando o tempo previsto para
esta exposição; e haveria, ainda, muitos temas
de que cogitar para consideração do Constituin-
te, que, certamente, não os omitirá.

Mencionem-se pelo menos os títulos de alguns
deles: política viária estadual (observadas	as
diretrizes do sistema nacional de viação: art.
21, XXI); licitação e contratação (observadas as
normas gerais editadas pela União: art. 22,XXVII);
anistia ou remissão em matéria tributária (art.
150, § 69); instituição de contribuição cobrada
dos servidores, para o custeio do sistema depre-
vidência social (art. 149, parágrafo único) di-
retrizes de despesas de capital (art. 165, §29);
política de aplicação das agências financeiras
oficiais de fomento (art. 165, § 29); normas de
gestão financeira e patrimonial da administração
direta e indireta, bem como condições para a ins-
tituição e funcionamento de fundos (art. 165, §
99); definição de critérios de destinação de re-
cursos públicos a escolas comunitárias, confes-
sionais ou filantrópicas, ou a bolsas de estudo
(art. 213); diretrizes do plano estadual de edu-
cação (em consonância com o plano nacional: art.
215); participação do Estado nas ações e servi-
ços públicos de saúde integrados em sistema úni-
co (art. 198); diretrizes da ação estadual na de-
fesa e preservação do meio ambiente, incluídos,
de modo particular, a definição dos espaços ter-
ritoriais e seus componentes a serem especial-
mente protegidos, e os requisitos da instalação
de obra ou atividade potencialmente causadora de
significativa degradação do meio ambiente (art.
225); a avaliação dos incentivos fiscais seto-
riais, para o efeito de que cogita o art. 41 das
Disposições Transitórias; definição da política
agrícola estadual,nos termos do art.187;política
de incentivo as microempresas e às empresas de
pequeno porte (art. 179); estímulo à organização
da atividade garimpeira em cooperativas, toman-

do-se em conta a proteção do meio ambiente e a
promoção econômico-social dos garimpeiros (art.
174); política das empresas estaduais que explo-
rem atividade econômica sujeita ao regime jurí-
dico próprio das empresas privadas (art. 173);
incentivo ao turismo como fator de desenvolvi-
mento social e econômico (art. 180); delegação
de poderes; critérios de auditoria para o con-
trole externo (art. 71)

Em relação a alguns de taisassuntos, a
participação do Estado aproveitará os espaços que
sobejam do exercício de competência pela União;
nesses casos, já se anotou, o Constituinte Esta-
dual terá de esquadrinhar, minuciosamente, a área
de sua competência, para executá-la com indepen-
dência, objetividade e espírito público.

PERFIS

32. A nova Constituição do Estado, estimu-
lada pelos extraordináriosavanços operados na
Constituição Federal, está destinada a configu-
rar um instituto também muito rico de perspecti-
vas e de profundas implicações, no quadro de nos-
sãs realidades.

A partir da nova Constituição estadual, o
legislador ordinário é que vai firmar os cami-
nhos, ainda no plano da norma geral e abstrata,
de viabilização prática dos interesses públicos.

Aí, então, se coloca o Executivo, com a
obrigação de assegurar, praticamente, os frutos
que a coletividade deseja e a que tem direito.

A definição das políticas, no plano cons-
titucional, e a norma editada pelo legislador co-
mum vão balizar os caminhos de ação prática do
Executivo; é claro que o balizamento, por si só,
não dispensa o recurso financeiro e material e
elementos organizacionais básicos (entre eles,
insubstituível, o servidor público); sobretudo,
não dispensa a ação política ou de governo dota-
da de criatividade, objetividade, austeridade, es-
pírito público e inapartável dos valores morais.

Este, ninguém ignora, o caminho da credibi-
lidade, sem a qual nenhum Governo se sustenta,
sobretudo quando o cidadão vai tomando consciên-
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cia de seu papel e da repercussão que pode	ge-
rar, a opinião pública, como inevitável resulta-
do, ganhando corpo e consistência.

Em resumo, o perfil do Executivo está con-
dicionado pelo arcabouço constitucional, pelo di-
reito que o legislador comum tiver editado e, mui-
to significativamente, pelo comportamento que
adotar, em função da visão que tiver desenvolvi-
do, como o verdadeiro "motor do Estado contempo-
râneo, empenhado no desenvolvimento econômico e
social de seu povo".

Esse estilo, em boa parte, talvez seja fru-
to muito menos das Constituições e leis infraconstitu-
cionais do que da consciência dos governantes ou
administradores.

Como descrever essa consciência?
o povo já sabe muito a este respeito.
O que também não padece dúvida é que o Po-

der Judiciário é grande modelador do perfil	do
Executivo que mais convenha aos interesses	na-
cionais.

Muito obrigado.

CONFERNC IA

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO SAINT'CLAIR SOU-
TO) - O nosso segundo conferencista de hoje é o
ilustre Professor Celso Agrícola Barbi, profes-
sor titular, livre-docente da Faculdade de Di-
reito da Universidade Federal de Minas Gerais,
Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Minas Gerais, consagrado
processualista, autor de várias obras técnicas e
doutrinárias.

Com a palavra o Prof. Celso Agrícola Barbi,
que disporá de 30 minutos para sua exposição so-
bre o tema: "O Perfil dos Poderes Executivo e
Judiciário na Nova Sistemática Constitucional".

O PROF. CELSO AGRÍCOLA BARBI - Exmo. Sr.
Deputado Saint'Clair Souto, DD. 19-Vice-Presiden-
te da Assembléia Legislativa de Minas Gerais e
Presidente deste Simpósio; Exmo. Sr. Prof. Paulo
Neves de Carvalho, eminente amigo e colega; E.-<mos.
Srs. Debatedores Deputado Luiz Vicente; Profa.
Carmem Lúcia Antunes Rocha e Prof. Marcelo Leo-
nardo; Exmo. Sr. Desembargador Régulo da Cunha
Peixoto, ex-Presidente do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais; Desembargador José Fernandes Fi-
lho, 29 - Vice-Presidente do Tribunal de Jus-
tiça de Minas Gerais; minhas senhoras, meus se-
nhores.

É tarefa bastante difícil fazer qualquer ex-
posição depois de ouvirmos uma palestra tão den-
sa e vibrante como a do Prof. Paulo Neves decai--
valho.

Além dessa dificuldade, há uma outra,	de-

22	 23



corrente da limitação do tema que me cabe, que é
"O Perfil do Poder Judiciário na Nova Sistemati-
ca Constitucional", pelos motivos que veremos a
seguir.

Ë preciso fazer uma observação inicial para
mostrar as limitações da exposição que será fei-
ta.

O presente trabalho, obediente aos objeti-
vos fixados pelos organizadores do Programa, li-
mita-se a oferecer visão geral das novas dire-
trizes constitucionais que balizarão o Poder Cons-
tituinte estadual, e das possibilidades de tra-
tamento constitucional do tema Poder Judiciário
nos Estados.

1 - Não se pode examinar o perfil do Poder
Judiciário na nova Constituição Federal, mesmo
tendo em vista apenas os reflexos nas Constitui-
ções estaduais, sem mencionar as alterações fun-
damentais nos mais altos tribunais do País.

Destacamos aqui a transformação do Supremo
Tribunal Federal em verdadeira Corte Constitu-
cional, ficando sem sua tradicional função deve-
lar pela vigência e uniforme aplicação da legis-
lação federal complementar e ordinária.

Essa função será do Superior	Tribunal de
Justiça, já criado e a ser instalado dentro	de
alguns meses.

Já manifestamos, em outra oportunidade, nos-
sa preocupação acerca dessa modificação,	que
abandona uma experiência vitoriosa,	construída
durante quase um século, para experimentar um
sistema inteiramente diferente da tradição bra-
sileira, cujos resultados dificilmente superarão
os obtidos pela criação lenta das nossas Cons-
tituições. O futuro dirá do acerto da inovação,
mas não podemos deixar de nos referir a ela por-
que, dentro de alguns anos, haverá uma revisão
do texto constitucional. Talvez tenhamos quevol-
tar a isso, e é bom alertar, desde já. Parece que
o Constituinte iederal, preso a uma tradição de
que os tribunais devem ter um número excessiva-
mente pequeno de juizes e fixado constitucional-
mente, insistiu em que mesmo o novo Tribunal, que
vai assumir a parte mais volumosa das antigas

atribuições do Supremo, seja um tribunal de 35
juizes. A este propósito, eu quero fornecer um
dado que é pouco conhecido no Brasil, mas me pa-
rece muito relevante, porque, nas discussões so-
bre este assunto, sempre se falou que a Suprema
Corte americana tem nove juizes e o Supremo Tri-
bunal Federal brasileiro, portanto, não precisa-
va ter muitos mais juizes. Mas, na realidade, a
Suprema Corte americana tem funções inteiramente
diferentes do nosso Supremo Tribunal Federalno
sistema anterior. Na América do Norte não há o
problema, por exemplo, da unificação da	intr-
pretação da legislação civil, comercial,	etc.,
que é legislação estadual. O ponto de comparação
não seria a Suprema Corte americana, mas, sim,
as Cortes de Cassação européias, que têm a fun-
ção de unificar a interpretação dos tribunais das
províncias. Enquanto o nosso futuro Superior Tri-
bunal de Justiça terá 35 Ministros para unificar
a jurisprudência do Pa-is, a Corte de Cassação ita-
liana tem 400 juizes. Ê um dado pouco conhecido,
mas que me parece da maior relevência, porque sem-
pre se lembra do precedente americano, que não
serve para o nosso caso, e se esquece, talvez pe-
la distância, o exemplo europeu, que é o adequa-
do para a formalização da jurisprudência.

2 - Passando ao assunto específico dos re-
flexos da nova Constituição no Poder Judiciário
dos Estados, devemos destacar, em primeiro lu-
gar, que ficou reservado à União dispor, em lei
complementar de iniciativa do Supremo Tribunal
Federal, acerca do Estatuto da Magistratura, com
observância dos minuciosos princípios constantes
do art. 93 da Constituição.Assim, nesse assun-
to, pouco, ou nada, restará à legislação estadu-
al.

3 - Importante inovação é a autonomia admi-
nistrativa e financeira da Justiça estadual, ca-
racterizada principalmente pela elaboração de sua
proposta orçamentária, dentro de limites a se-
rem estipulados conjuntamente com os demais Po-
deres, na lei de diretrizes orçamentárias. Essa
autonomia, evidentemente, inclui a execução do
orçamento que for aprovado (art. 99)

1
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4 - Foi também grandemente ampliada a auto-
nomia administrativa do Judiciário Estadual. Ago-
ra, ao Tribunal de Justiça compete a nomeação,
promoção e demais atos da vida funcional dos ma-
gistrados e funcionários dos Juízos vinculados
ao Tribunal (art. 96, item 1, alíneas c e e)

5 - No que se refere à atividade legislati-
va, foi atribuída aos Tribunais a corretência pa-
ra organizarem suas secretarias e serviços auxi-
liares e os dos juízos que lhes forem vinculados
(art. 96, item 1, alínea b)

Além disso, é privativa dos Tribunais de
Justiça a iniciativa da elaboração da lei de Or-
ganização Judiciária do Estado (art. 125, § 19)
e de sua modificação, bem como da divisão judi-
ciária (art. 96, item 1, alínea d). Até mesmo a
criação e a extinção dos cargos e a fixação de
vencimentos de seus membros, dos juizes, inclu-
sive dos tribunais inferiores, dos serviços au-
xiliares e os dos juízos que lhes forem vincula-
dos dependem de proposta daqueles Tribunais ao
Poder Legislativo. Apenas em um único ponto a
Constituição exigiu normas da Constituição Esta-
dual, ao dispor, com discutível acerto, que a
competência dos Tribunais estaduais será defini-
da na Constituição do Estado (art. 125, § 19)
Assim mesmo, a chamada competência externa, por-
que a competência interna será fixada pelos pró-
prios Tribunais, nos termos do art. 96, item 19,
alínea a. Existe discutível acerto, porque o
problema de competência muitas vezes tem caráter
experimental, e os dois Tribunais do Estado po-
dem passar amanhã a três ou quatro. Essa distri -
buição de competência às vezes não funciona bem
e não deveria nunca constar de texto constitucio-
nal, e sim da legislação ordinária. Mas a Cons-
tituição reservou esse único assunto para a Cons-
tituição Estadual. O exame dos pontos constantes
da apertada síntese que acabamos de fazer mos-
tra: 19 - A organização e a divisão judiciárias
dos Estados devem constar de leis ordinárias, cu-
ja iniciativa para elaboração e modificação é
privativa clo Tribunal de Justiça e se fará medi-
ante proposta ao Poder Legislativo. 29 - A orga-

nização das secretarias dos tribunais, dos seus
serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem
vinculados é de competência exclusiva dos tribu-
nais.

Vai surgir um grave problema de distribuição de
com petência legislativa quando se tiver de fixar
o que é propriamente organização judiciária e o
que é organização dos serviços dos juízos vincu-
lados aos tribunais. Quanto a esta última, é de
competência exclusiva do Tribunal, e apenas quan-
do se tratar de matéria de organização judicia-
ria é que a competência será da Assembléia, me-
diante iniciativa dos tribunais.	-

	

39 - A Constituição Estadual não e	local
adequado para qualquer norma relativa aos tribu-
nais do Estado, salvo quanto à fixação de sua
competência externa. Excetuando estas, quaisquer
outras normas que forem inseridas na Constitui-
ção Estadual serão meras repetições da Constitu-
ição Federal, sem força impositiva própria.

A Constituição Federal abandonou o rigor do
principio da separação dos Poderes e reforçou
grandemente o Poder Judiciário, dando-lhe auto-
nomia e funções de natureza administrativa e le-
gislativa que não encontram paralelo em outros
países. Essas conquistas são devidas a uma longa
e pertinaz luta dos magistrados para se livrarem
da dependência dos outros Poderes, a qual sempre
foi considerada como importante fator de defici-
ência na prestação jurisdicional.

Com essa verdadeira emancipação do Poder Ju-
diciário, esperamos todos os que militam na área
judicial que ele possa desempenhar suas altas
funções com a necessária independência e efici-
ência, para atender aos que batem às suas por-
tas, ansiosos por justiça.

São essas, resumidas, as observações que te-
nho a fazer. Não há razão para maior alongamento
dentro da programação dessas reuniões, que sedes-
tinam a elaboração da Constituição Estadual. Co-
mo disse, só vejo um assunto a ser incluído nor-
malmente com força impositiva própria: é a norma
sobre a competência dos tribunais estaduais. Tu-
do o mais e organização judiciária, ou resolução
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dd
do Tribunal, ou Regimento Interno do Tribunal.

São as palavras que eu tinha a dizer. Agra-
deço a atenção com que foram elas ouvidas.

INTERVENÇÃO DO 19 DEBATEDOR

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOÃO PEDRO GUS-
TIN) - Agradecendo ao ilustre Professor Celso
Agrícola Barbi, a Presidência comunica que o
primeiro debatedor da manhã é o ilustre Deputado
Luiz Vicente, Bacharel em Direito pela Pontif í-
cia Universidade Católica de Minas Gerais, Pro-
motor de Justiça até 1972, Professor de Direito
da Faculdade de Direito de Uberaba, Professor de
Filosofia da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Guaxupé; Deputado a esta Casa por três
legislaturas, Vice-Presidente da Comissão deJus-
tica e Vice-Presidente da Comissão Preparatória
dos Trabalhos Constituintes.

Coma palavrao Deputado Luiz Vicente, que
disporá de dez minutos para sua intervenção.

O SR. DEPUTADO LUIZ VICENTE - Sr. Presiden-
te, Deputado João Pedro Gustin; caríssimos con-
ferencistas, eminente Prof. Paulo Neves de
Carvalho e eminente Prof. Celso Agrícula Bar-
bi; caríssimos companheiros debatedores, Profa.
Carmem Lucia Antunes Rocha e Prof. Mar-
celo Leonardo.

Não poderia deixar de consignar a honrosa
presença, neste Plenário, do ex-Presidente do Tri-
bunal de Justiça, Desembargador Régulo da Cunha
Peixoto, e do atual Vice-Presidente daquele Tri-
bunal, eminente professor e amigo Desembargador
José Fernandes Filho.

Acho que o grande problema que todos nós aqui
temos é o tempo. o Prof. Paulo Neves de Car-
valho, com a sua acuidade de administrativista,
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fez sua exposição, como ele bem disse, ainda que
para nós - não para ele - tenha sido "enpassant".
Ele teria dado a cada um dos tópicos por ele co-
locados uma maior profundidade, tenho certeza,
com a minúcia e a argúcia que lhe são proprias,
quando examina as coisas sob o aspecto adminis-
trativo.

Dos dez minutos para pergunta, já perdi dois
com a apresentação.

Professor Paulo Neves, fiquei muito atento
aos tópicos enumerados por V. Exa. Dentre eles,
eu destacaria alguns, principalmente o da ques-
tão das microrregiões. Nós temos no Estado uma
experiência levada a efeito pela Superintendên-
cia de Articulação dos Municípios, que éuma ten-
tativa de somar efetivamente as representativi-
dades municipais, para que elas tivessem uma
maior articulação entre si na busca de suas pre-
tensões, na solução dos problemas, inclusive na
troca de experiências. Parece-nos, porém, que
faltou a esse intuito da Superintendência de Ar-
ticulação dos Municípios, num primeiro momento -
uma falha da nossa própria índole brasileira -
espírito cooperativo para a troca dessa informa-
ção e para dar uma mão ao outro. É uma questão
que V. Exa., no final da exposição, colocou até
como uma questão de ordem educacional.

O segundotópico seria o tratamento diversi-
ficado dado à realidade dos 723 municípios exis-
tentes no Estado e, principalmente, o enfoque da-
do por V. Exa. , ainda que rapidamente, mas com
muita precisão, de que esse tratamento deve ser
diversificado em função da disparidade desses mu-
nicípios. V. Exa. fez uma denúncia que julgo sé-
ria e que tem sido objeto de celeumas e polêmi-
cas, grande parte delas levantada por mim no
Plenário desta Casa, com relação à criação de
municípios no Estado de Minas Gerais, à forma
política pela qual esses municípios foram cria-
dos, desatendidos os parâmetros da própria lei.

E, como membro participe da Comissão de As-
suntos Municipais, poderia dar o testemunho a V.
Exa., através de um levantamento feito mais re-
centemente naquela Comissão, de que nós teríamos

nada menos do que 53 municípios do Estado de Mi-
nas Gerais que nem sequer têm condições de ser
chamados de distritos.

Acho que nem mesmo a lei, ou qualquer tenta-
tiva de ordem constitucional, poderia corrigir
essa disparidade, mesmo porque não vejo coragem
suficiente do Legislativo para fazer retornares-
sas comunidades já emancipadas à condição dedis-
tritos de municípios maiores.

Por outro lado, há a questão colocada, tam-
bém, ainda que rapidamente, mas com muita preci-
são, por V. Exa., a da competência concorrente.

Gostaria de uma maior dissertação agora, na
hora dos debates, por parte de V. Exa., nesse as-
pecto, que acho muito preciso, da disponibilida-
de que tem o Constituinte Estadual de andar a
frente do Constituinte Federal. Quer dizer, de-
pois dele, mas andar agora e fazer a legislação
complementar que possibilite a execução da pró-
pria Carta Magna, antes mesmo da regulamentação
ou da normatividade criada em nível federal.

Gostaria de uma dissertação com mais preci-
são, pois que a esse respeito tenho discutido mui-
to com um colega deste Plenário, e a matéria é
de importância muito grande no momento.

Passaria, dada a exigüidade do tempo, ao pe-
núltimo tópico colocado por V. Exa.: é a questão
do controle, ou melhor, da legislação específica
concernente às empresas detentoras de serviço pú-
blico.

Caro professor, temos estado a braços nesta
Assembléia Legislativa do Estado, justamente no
sentido de querer ou pretender moralizar o des-
mantelamento e o sucateamento que têm ocorrido
no Estado, por interesses escusos de empresas
que, até os dias de ontem, serviam de exemplo à
nacionalidade e a qualquer outro Estado da Fede-
ração.

Sentimo-nos, em face da própria legislação,
com dificuldades incomensuráveis. Ainda que haja
coragem, que haja tentativa, há momentos em que
a gente se sente, nesta Casa do Legislativo, co-
mo	se estivesse sonhando dentro de uma gela-

30 31



kw

tina, ou seja, dando murros na gelatina, sem con-
seguir efeito algum.	 -

E, finalmente, o que V. Exa. coloca também,
com precisão, e que nos machuca bastante, porque
é a realidade, é a afirmativa de que a realidade
está distante da norma, dificultando o seu cum-
primento. E apela para a cidadania, a formação
de uma opinião pública, e convoca-nos a um pro-
cesso educacional para a formação desta cidada-
nia e desta opinião pública. É a seguinte a in-
dagação: será que teríamos caminhado muito em
termos da nossa própria realidade? E como fazer?

Gostaria de ouvir mais de V. Exa. a respeito
deste encontro, deste casamento entre a realida-
de e a norma.

Com relação ao Prof. Agrícola Barbi, te-
ria três questões a xlocar, que foram de certa
forma levantadas por S. Exa. na exposição arguta
e bem elaborada a respeito do Judiciário. São
questões que não foram formuladas por mim. Pri-
vo-me de dizer o nome de quem as fez. Foram-me
trazidas com antecedência para serem aventadas
neste debate:

l - A Constituição da República, ao referi-
rir-se ao Mandado de Injunção e ao "habeas--data'
só nomeou o Supremo Tribunal Federal artigo 102, 1,
letras "d" e "q") e o futuro Superior Tribunal
de Justiça (artiqo 105, 1, letras "b" e "h").

Pergunta-se: Os Tribunais de Justiçatêrn com-
petência para o exame daquelas garantias, quando
o ato for de autoridade estadual?

2 - Nos termos do artigo 125, § 29, da mesma
Constituição, "cabe aos Estados a instituição de
representação de inconstitucionalidade de leis
ou atos normativos estaduais ou municipais emfa-
ce da Constituição Estadual, vedada a atribuição
da legitimaçao para agir a um único órgão".

Pergunta-se: A disposição é auto-executável?
3 - De acordo com o artigo 105., 1, letra "a",

caberá ao futuro Superior Tribunal de Justiça
julgar, nos crimes comuns, os Governadores dos
Estados.

Pergunta-se: O Superior Tribunal de Justiça
não está ainda instalado, permanecendo o Supremo
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Tribunal Federal com as atribuições e competên-
cias definidas na ordem constitucional preceden-
te (artigo 27, § 19, do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias) . Ocorre que, na ordem
constitucional precedente, o Supremo Tribunal não
julgava os Governadores, não podendo, destarte,
fazê-lo agora, enquanto não instalado o Superior
Tribunal de Justiça. Nestas Condições, os Gover-
nadores não serão julgados, nos crimes comuns,
até a instalação do Superior Tribunal de Justi-
ça?

No momento que vive Minas, essa indagação tor-
na-se até, de certa forma, acintosa.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOÃO PEDRO GUS-
TIN) - Agradecemos ao Deputado Luiz Vicente sua
participação.
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INTERVENÇÃO DA 2 DEBATEDORA

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOÃO PEDRO GUS-
TIN) - A Presidência informa que a segunda deba-
tedora nesta manhã é a Dra. Carmem Lúcia Antunes
Rocha, Doutora em Direito Constitucional pela
Universidade de São Paulo, Procuradora do Estado
de Minas Gerais e Professora da Faculdade de Di-
reito da Pontifícia Universidade Católica de Mi-
nas Gerais.

Com a palavra,a Prof Carmem Lúcia, que dis-
porá de dez minutos para fazer sua intervenção.

A DRA. CARMEM LÚCIA ANTUNES ROCHA - Exnï. Sr.
Presidente dos trabalhos, Deputado João PedroGus-
tin; senhores conferencistas, Prof. Paulo Neves
e Prof. Celso Barbi; colegas debatedores, Depu-
tado Luiz Vicente e Prof. Marcelo Leonardo; Srs.
Desembargadores Régulo da Cunha Peixoto e
Fernandes Filho; senhores participantes.

Ouvi com enorme interesse e enorme atenção as
palavras dos meus dois professores e dos meus
colegas debatedores. Teria apenas algumas colo-
cações a fazer aos ilustres conferencistas, mas,
em um primeiro momento, permito-me, retomando as
palavras com que o Prof. Paulo Neves finalizou
sua aula, fazer uma rapidissima ponderação sobre
os 20 dias que se passaram da promulgação da no-
va Constituição. Para quem milita na área cons-
titucional, foram dias em que a Constituição foi
inúmeras vezes falseada, vilipendiada, rejeitada
e descumprida. Acho que todos os presentes aqui
sabem, senão por terem visto, por terem lido, da
dificuldade na eficácia desta Constituição.	Os
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cidadãos brasileiros sabiam que ela não seria fa-
cilmente aplicada, tendo em vista as inovações
que ela traz e que, eventualmente, se contrapõem
a alguns interesses que são prevalentes ainda
hoje no Brasil.

Tivemos dificuldades,fleSSeS 20 dias, supe-
riores aos problemas que esperávamos. Acho que a
colocação do Prof. Paulo é da maior importância
no sentido de reivindicar que cada um de nós exer-
ça, em sua inteireza, a cidadania. O principal
problema do Brasil - inclusive Ulysses Guimarães
falou também isso - é que o direito da cidadania
passa infelizmente pela superação da miséria. Um
país em que há miseráveis é um país que precisa
de uma Constituição que não apenas se adapte à reali-
dade, mas que crie ou propicie meios de criatividade
numa realidade nova, porque não podemos con-
tinuar por muito tempo assim. Todos temos cons-
ciência disso. Estamos em momentos difíceis, de
tristeza, momento em que o texto constitucional
serve de suporte. Porque, apesar dos pesares, te-
mos um bom texto constitucional, apesar dos er-
ros - porque há erros - e apesar das falhas - por-
que há falhas - mas não são superiores aos avan-
ços que ele nos propicia. Só que a Constituição,
as leis brasileiras, tem sido o que se chama "fo-
lha de papel". A folha de papel não muda o Bra-
sil, mas essa folha de papel, convertida numa ver-
dadeira Constituição, pode dar todos os meios
para que a gente realize as mudanças necessárias.
Então, quando o Brasil fala da cidadania, que é
o problema essencial hoje no nosso País, eu faço
uma relevãncia dessa aula do professor, porque
a eficácia da Constituição depende da sociedade
brasileira. Não serão as instituições e nem será
reivindicando, nem culpando os titulares dos Po-
deres do Brasil que vamos fazer com que a Cons-
tituição seja cumprida. Só quando nós exigirmos
o seu cumprimento, desde o ato menor da nossa
vida até os momentos mais difíceis, é que isso
poderá acontecer. Isso depende de cada um de
nós. "Direito não se ganha; direito se conquis-
ta". Nós tèmos o texto, agora cumpre a cada um
de nós conquistar os direitos.

O texto fala da aplicabilidade. As delongas
na aplicação agora, as ponderações no sentido de
que inúmeras partes da Constituição não são au-
to-aplicáveis, decorrem menos do texto do que da
boa vontade de quem tem obrigação de aplicá-la.

A minha atenção à fala do professor é no
sentido de pedir a cada um dos prèsentes, que tem
consciência de cidadãos, e todos a têm senão não
estariam aqui presentes, que reivindiquem o cum-
primento dessa Constituição; façam com que a
Constituição seja não apenas mais uma folha de
papel escrita, mas uma lei que propicie mudan-
ças.

Tenho respondido sempre com uma fala do Car-
los Drummond de Andrade: "As leis já não bastam;
os lírios não nascem da lei". Não adianta chamar
a Constituição de "Constituição Primavera", se
não cultivarmos para acontecer a primavera. Não
vamos ter primavera dada por ninguém.

Eu gostaria de colocar três questões aoProf.
Paulo Neves. A primeira diz respeito ao Poder
Executivo. Eu gostaria de perguntar de que ma-
neira efetiva se poderiam colocar na Constitui-
ção Estadual formas de representação popular no
Poder Executivo, seja constituindo, seja permi-
tindo a constituição de um conselho de cidadãos,
como no Portugal antigo, conselhos esses que po-
deriam apoiar ou reduzir a atuação do Poder Exe-
cutivo, que hoje não tem o menor controle do po-
vo. Até que ponto poderíamos ter uma representa-
ção que não se limitasse à votação, que não se
limitasse à escolha do titular do Poder Executi-
vo. Como se poderia inovar - e a Constituição per-
mite isso - no sentido de permitir que os cida-
dãos se organizem para atuar de forma mais dire-
ta, para apoio ao titular do Poder Executivo ou
aos órgãos do Poder Executivo, seja como resis-
tência ao Poder Executivo, no momento em que ele
não atuar de maneira legítima, ou seja, de ma-
neira consentanea com as aspirações do povo.

A segunda colocação seria com relação aos mu-
nicípios. A Constituição Federal inova, de ma-
neira bastante acentuada, logo no artigo 19, quan-
do diz que a República Federativa do Brasil, for-
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mada pela união indissolúvel dos Estados e Mu-
nicípios, constitui um Estado Democrático de Di-
reito. Isto não é uma proclamação, mas uma cons-
tituição do Estado Democrático de Direito, com
todas as conseqüências que temos aqui.

Pela primeira vez na história constitucional
brasileira, os municípios passam a integrar aen-
tidade federativa do Brasil. Temos uma situação
especialmente peculiar no município, agora. Aca-
ba a discussão doutrinária, jurisprudencial, so-
bre a circunstância de ser ou não o município par-
te integrante ou não integrante da Federação. O
constituinte decidiu que assim é e, como dizia
Pontes de Miranda, "assim é porque o constituin-
te assim quer". O município faz parte, o municí-
pio é a nossa realidade. Esse município pode, den-
tro de princípios constitucionais, e esses prin-
cípios é que limitam o constituinte estadual, já
que ele não tem limites em termos da Carta Mag-
na. Ressalto, novamente, que esse município não
vai fazer a adaptação da Carta Magna, ele vai
criar. Perguntaria ao Prof. Paulo Neves quais
são os limites formais para o tratamento dos mu-
nicípios na Constituição Estadual, lembrando que
o artigo 29 da Constituição cria inovadoramente
a possibilidade de os mesmos fazerem suas pró-
prias leis orgânicas, acabando com aquela situa-
ção, que me parecia inconstitucional, de haver
uma lei orgânica para todos os municípios no
mesmo Estado. Dizia que era ilegal, inconstitu-
cional, porque feria um princípio segundo o qual
a organização deveria obedecer a peculiari-
dades locais. Ora, uma lei or qânica para 723
municípios, com realidades tão díspares, não aten-
dia a peculiaridades locais, ressalvado o caso
do Rio Grande do Sul, onde cada município tem
suas leis orgânicas. Agora, cada município terá
uma pequena Constituinte. As Câmaras Municipais
vão votar suas leis orgânicas. É preciso deixar
espaço para a criatividade dos legisladores mu-
nicipais. Perguntaria ao Prof. Paulo Neves quais
os limites que ele encontra, de ordem formal e
ate de ordem material, se houver, com relação à
criação das leis orgânicas pelos municípios.

Com relação aos servidores públicos, parece-
me ser um dos problemas mais urgentes da admi-
nistração, porque estamos numa situação caótica.
Existem variados regimes jurídicos a preponderar
em relação aos servidores. Perguntaria como fica
a Constituição Estadual, quais os limites para
tratamento do problema dos servidores, quando a
própria Constituição estabeleceu, ao lado da
Constituição Estadual (artigo 11), que os Estados,
os Municípios e a União farão uma reforma admi-
nistrativa no prazo de 18 meses, contados da da-
ta da promulgação da Constituição. Como é que
fica a situação desses servidores? Finalmente,
gostaria de falar sobre a proposta do Senador, que
causou certa polêmica esta semana. Ele pondera
que os Estados poderiam criar, nas respectivas
Constituições, um modelo de sistema político di-
ferente do contido na Constituição. O Presiden-
cialismo não é princípio constitucional. Ele é o
único limite material do constituinte estadual,
até porque a Federação foi fortalecida. O Sena-
dor pondera que o Presidencialismo, não sendo prin-
cípio constitucional e não sendo fixo, pode ser
mudado. Para tanto, as disposições transitórias
já marcaram plebiscito para o dia 7/9/93, quando
vamos decidir se vamos continuar com a forma re-
publicana, se vamos adotar a monárquica, ou se
vamos ter presidencialismo ou parlamentarismo.
Portanto, podemos mudar, no nível federal, daqui
a cinco anos.

A Constituinte não disse que seria obrigató-
rio adotar o mesmo modelo do sistema de governo
e, agora, o Senador pondera que os Estados,	se
quiserem, podem, nas repectivas Constituições,
modificar o sistema, inclusive ter eventualmente
um Primeiro-Ministro.

Pergunto o que o Prof. Paulo Neves de Carva-
lho acha disso.

Com relação á brilhante conferência do emi-
nente Prof. Celso Agrícola Barbi, considero
que trata de assunto da maior relevância e	se-
riedade no Brasil de hoje; o Judiciário, que	é
um Poder por excelência no Brasil.

Acho inegável que o problema maior no Bra-
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sil, hoje, é a justiça. A própria Constituição
entrega ao Supremo Tribunal a guarda da Consti-
tuição.

Entendo que este momento constitucional de-
pende de nós, cidadãos, e do Poder Judiciário.
Depende muito menos do Poder Executivo e do Le-
gislativo, pois o Poder Judiciário, por excelên-
cia, é o que pode criar, recriar, reelaborar, de-
cretar e fazer com que esta seja uma verdadeira
Constituição.

Não sei até que ponto poderíamos efetivamen-
te colocar agora, com relação ao Poder Judiciá-
rio, duas questões que gostaria fossem respondi-
das pelo Prof. Celso Agrícola Barbi.

Em primeiro lugar, sobre a atuação do Cons-
tituinte Estadual quanto ao juizado de pequenas
causas e, em segundo lugar, gostaria de pergun-
tar como ele pensa: se o Constituinte poderia atu-
ar com relação à competência legislativa concor-
rente, que foi estabelecida no artigo24, item XI,
da Constituição, pelo qual compete à União e ao
Estado, concorrentemente, legislarsobre proce-
dimentos em matéria processual, já que o ilustre
processualista acha, quanto ao artigo 890 e se-
guintes do Código de Processo, que teríamos, in-
clusive, uma série de questões sobre a sua pre-
valência.

São as ponderações que gostaria de colocar.
Muito obrigada.

INTERVENÇÃO DO 39 DEBATEDOR

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOÃO PEDRO GUS-
TIN) - Agradecendo a Profa. Carmem Lúcia Antunes
Rocha, a Presidência comunica que e debatedor
desta sessão o ilustre Prof. Marcelo Leonardo,
advogado, Professor assistente da Faculdade de Di-
reito da Universidade Federal de Minas Gerais,
ex-Procurador-Geral da Assembléia Legislativa e
Conselheiro Federal da OAB.

Com a palavra,o Prof. Marcelo Leonardo.
O PROF. MARCELO LEONARDO - Exmo. Sr. Presi-

dente, ilustre Deputado João Pedro Gustin;	ca-
ríssimos ex-professores e conferencistas Paulo
Neves de Carvalho e Celso Agrícola Barbi, dos
quais, por obra do destino, tornei-me colega; Sr.
Deputado Luiz Vicente, Profa. Carmem Lúcia Antu-
nes Rocha, Exmo. Sr. Desembargador, 29-Vice-Pre-
sidente do egrégio Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, Prof. José Fernandes Filho; Exmo. Sr.
Desembargador Régulo da Cunha Peixoto, eminente
ex-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Ge-
rais; Exmo. Sr. Presidente da Associação Mineira
do Ministério Público, Dr. Flodsmith Riani;-se-
nhores participantes deste conclave.

Na condição de Conselheiro Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil, no momento em que sede-
bate a nova Constituição brasileira e o processo
constituinte mineiro, não poderia deixar de re-
gistrar alguns aspectos históricos da participa-
ção da Ordem dos Advogados do Brasil no processo
constituinte.

É preciso salientar que, desde a Conferência
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Nacional da OAB de 1980, a Ordem dos Advogados
vinha sustentando a necessidade da convocação de
uma Assembléia Nacional Constituinte, exclusiva,
livre e soberana e, uma vez votada a Constitui-
ção, deveria ser dissolvida a referida constitu-
inte e convocada eleições gerais em todos os ní-
veis. O desejo da OAB não se fez presente, por
completo, porque tivemos, na realidade, um Con-
gresso Constituinte e as eleições gerais não fo-
ram convocadas.

No entanto, a OAB procurou colaborar na ela-
boração da nova Constituição, apresentando inú-
meras sugestões vinculadas à sua 11 Conferência
Nacional, que se realizou em Belém, sob o tema
A Constituição do Brasil. Agora, votada e pro-
mulgada a Constituição, a OAB faz, na Carta de
Porto Alegre, fruto de sua 12 Conferência Na-
cional, realizada na primeira semana deste mês
de outubro de 1988, a defesa da Constituição, re-
conhecendo que seu texto não é o melhor. Mas, ha-
vendo Constituição, devemos todos os brasileiros
lutar pela sua real observância e cumprimento,
repelindo os agourentos, os boateiros que, apre-
texto de crise econômica, venham defender e sus-
tentar a inviabilidade da Constituição e até
mesmo a impossibilidade de realização das tão
desejadas eleições diretas para Presidente daRe-
pública em 1989.

Feitas estas considerações, passamos a for-
mular especialmente ao eminente Prof. Celso Bar-
bi algumas indagações acerca da repercussão, no
âmbito estadual, no que toca à organização do Po-
der Judiciário dos Estados, no novo texto da
Constituição.

Indago, em primeiro lugar: em face das no-
vas atribuições constitucionais do Poder Judici-
ário, em face dos Direitos e Garantias Fundamen-
tais (Direitos e Deveres Individuais e Coleti-
vos, a nova visão dos Direitos Humanos), V. Exa.
julga necessário que o Estado, em sua Constitui-
ção, estabeleça que a nova organização judiciá-
ria crie juízos de plantão, com funcionamento em
regime de 24 horas, todos os dias? Inclusive, nas
grandes cidades, até juízos distritais?

É sabido que a nova Carta, em seu festejado
artigo 59, prevê: ordem judicial para busca e apre-
ensão em casa; ordem judicial para interceptações
telefônicas para fins de investigação criminal
ou instrução de processo penal; ordem judicial
de prisão, salvo o flagrante delito; impossibi-
lidade de prisão, quando há direito à liberdade
privisória com ou sem fiança (que na maioria dos
casos só pode ser concedida por juiz)

Além disso, ao lado das ações constitucionais
de mandado de segurança e "habeas...corpus",	que
comportam pedido de liminar, a Constituição Fe-
deral/88 prevê mais: mandado de segurança cole-
tivo; mandado de injunção; "habeas-data"; am-
pliação significativa do cabimento da ação popu-
lar, que também comporta pedido de liminar.

Então, não seria o caso de termos, desde lo-
go, a previsão para a organização judiciária dos
juízos de plantão nas grandes cidades, inclusive
de juízos distritais, com funcionamento 24 ho-
ras?

A segunda indagação diz respeito à questão
das custas judiciais.

A Constituição Federal de 88 prevê que a ma-
téria será objeto de competência legislativa con-
corrente da União e dos Estados artigo 24, IV).
Expressamente, prevê a gratuidade das ações de
"habeas-corpus" e "habeas-data" (artigo 59, LXXVII).
Prevê, ainda, a estatização das serventias do
foro judicial (artigo 31 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias). Indago a V. Exa.:
poderia a Constituição Estadual prever a gratui-
dade total dos serviços do foro judicial, já que
seus servidores serão remunerados pelo Estado?
- A OAB, desde a XI Conferência Nacional (Be-

lem) , defende a gratuidade geral dos serviços fo-
renses. A Constituição Federal garante a assis-
tência judiciaria gratuita tão-somente em rela-
çao aos que comprovadamente não tiverem recur-
sos (artigo 59, LXXIV).

Uma terceira pergunta a V. Exa.: a Constitu-
ição deu competência para iniciativa do processo
legislativo ao Tribunal de Justiça Estadual nas
seguintes matérias: propor a criação de novas

42
43



varas judiciais; a alteração de número de mem-
bros dos Tribunais Inferiores; criação e extin-
ção dos cargos de juiz e fixação dos vencimentos
respectivos, de serviços auxiliares e dos Juízos
vinculados; criação ou extinção dos Tribunais In-
feriores; alteração da organização e divisão ju-
diciária; elaboração da proposta orçamentária do
Tribunal de Justiça; criação da Justiça Militar
Estadual e até do Tribunal de Justiça Militar Es-
tadual. Observo que, no âmbito federal, na dis-
ciplina do processo legislativo federal, a Cons-
tituição limitou o poder de emenda do Congresso
Nacional, no artigo 63, que diz que fica man-
tida a vedação de emendas que importem em aumen-
to da despesa prevista nos projetos de iniciati-
va dos Tribunais Federais sobre organização dos
seus serviços administrativos, bem como nos pro-
jetos de iniciativa do Presidente da República,
entre os quais se inclui a lei sobre organização
do Ministério Público Federal e a lei sobre nor-
mas gerais do Ministério Público do Estado. In-
dago: estaria a Constituição Estadual obrigada a
observar este modelo federal e, na disciplina do
processo legislativo estadual, também impor à
Assembléia Legislativa vedação de emendas nos
projetos de iniciativa do Tribunal de Justiça e
do Governador do Estado sobre o Ministério Pu-
blico? O artigo 13, inciso III, da Constituição
Federal revogada obrigava o Estado a seguir o
modelo do processo legislativo federal. A atual
Constituição Federal, ao dispor sobre a autono-
mia do Estado-membro, nos artigos 18 e 25, não
faz vinculação expressa à matéria do processo le-
gislativo.

Uma quarta indagação: ao dar ao Poder Judi-
ciário a autonomia administrativa e financeira
(artigo 99), a Constituição Federal de 1988 esta-
beleceu que cabe ao Tribunal de Justiça prover
os cargos de Juiz de carreira. Está expresso no
artigo 91, inciso 1, letra C, prover, na forma pre-
vista na Constituição, os cargos de Juiz de car-
reira na respectiva jurisdição.

Por isso mesmo o Tribunal de Justiça de Mi-
nas Gerais já baixou a Resolução 107/88, publi-
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cada no "Diário do Judiciáriodo dia 13110/88,
atribuindo competência ao Presidente do Tribunal
de Justiça para expedir ato de nomeação dos in-
tegrantes da Magistratura estadual. No nosso modo
de pensar, lamentavelmente, o Tribunal de Justi-
ça, no artigo 19 de sua primeira resolução, baixa-
da com fundamento expresso na nova Constituição,
praticou uma inconstitucionalidade: disse, gene-
ricamente, que cabe ao presidente do Tribunal de
Justiça baixar os atos de nomeação dos membros
da Magistratura do Estado de Minas Gerais. Noen-
tanto, o artigo 94 da Constituição, que dispõe so-
bre o quinto constitucional dos tribunais, váli-
do, portanto, para o Tribunal de Justiça e para
o Tribunal de Alçada, diz que, quando se trata
de preencher vaga em tribunal com membros do Mi-
nistério Público e da Advocacia, isto deve ser
feito obedecido o seguinte processo: elaboração
de uma lista sêxtupla pelo Conselho do Ministé-
rio Público oupelo Conselho da OAB; dessa lista
sêxtupla, fará o Tribunal de Justiça uma lista
tríplice; o ato de nomeação (está expresso nopa-
rágrafo único do artigo 94) será do Chefe do Po-
der Executivo.

A Constituição deu competência ao Governador
do Estado para baixar ato de nomeação, somente
quando o membro do Tribunal é originário do Mi-
nistério Público ou da classe dos Advogados. No
entanto, o Tribunal de Justiça diz, naquela re-
solução, que todos os atos de nomeação dos inte-
grantes da Magistratura são do Presidente doTri-
bunal. Daí a indagação a V. Exa. sobre o acerto
ou desacerto dessa resolução.

Outra indagação que teria a fazer já foi fei-
ta pela Dra. Carmem Lúcia, que visa a provocar V.
Exa. para falar sobre o Direito Processual: qual
a sua opinião sobre a nova competência legisla-
tiva do Estado para dispor sobre procedimento em
matéria processual? E mais do que isso, para, no
Juizado de Pequenas Causas, dispor sobre proces-
so?

Nós poderíamos ter, então, no futuro, um Có-
digode Processo Penal, um Código de Processo Ci-
vil 
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dimento Civil e Penal?
São essas as indagações que teria a fazer co-

mo contribuição ao debate que se avizinha.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOÃO PEDRO GUS-
TIN) - Agradecendo ao debatedor, Dr. Marcelo Leo-
nardo, a Presidência comunica que iremos suspen-
der os trabalhos por dez minutos, para reabri-los,
impreterivelmente, às 10h57min, para os debates.

Muito obrigado.
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NOTA Para agilização da publicação destes Anais, que visam oferecer subsídios
aos Constituintes Estaduais, os textos das exposições dos conferencistas
e debatedores não tiverem a revisão dos mesmos.
O teor das perguntas formuladas pelos participantes do simpósio e das
respectivas respostas constará de outro volume, a ser publicado oportu-
namente.


