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CONFERÊNCIA

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ BONIFÁCIO) - Esta Presidência
tem a satisfação de dar prosseguimento aos trabalhos do Simpósio "A Nova
Constituição Federal e o Processo Constituinte Mineiro".

Convida para tomarem assento à Mesa: o Exmo. Sr. Prof. José Alfredo de
Oliveira Baracho, DD. Conferencista de hoje; o Exmo. Sr. Deputado João Rosa, o
ilustre Prof. Jarbas Medeiros e o ilustre jornalista Flávio Friche, debatedores
nesta manhã.

O nosso conferencista de hoje, que vai discorrer sobre o tema "Perspecti-
vas do Poder Legislativo Estadual na Nova Constituição" é o ilustre professor
José Alfredo de Oliveira Baracho, Professor titular, livre docente da Faculdade
de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Professor de Direito Cons-
titucional, Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal
de Minas Gerais, Constitucionalista de renome internacional e autor de várias
obras fundamentais sobre a matéria.

Com a palavra o professor José Alfredo de Oliveira Baracho.

O PROFESSOR JOSÉ ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO - Exmo. Sr.
Deputado José Bonifácio, DD. Presidente da Mesa; Exmo. Sr. Deputado João
Rosa, ilustre Prof. Jarbas Medeiros, ilustre jornalista Flávio Friche, debatedores
nesta manhã.

Ao lermos a temática do dia de hoje, "Perspectivas do Poder Legislativo
Estadual na Nova Constituição", fizemos uma série de reflexões necessárias à
composição da estrutura federativa.

Vivemos, no Brasil, um momento de constitucionalização, que damanda
uma reflexão profunda sobre uma temática cada vez mais intensa. Em países
que tiveram a sua constitucionalização recente, vários dos temas que estão sen-
do propostos atualmente no Brasil foram também objeto de reflexão.
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Estamos no momento de consolidação de um Estado Constitucional De-
mocrático que depende do desenvolvimento de uma cultura apropriada, pois a
constitucionalização do direito ocorre com alteração de pressupostos clássicos
do constitucionalismo brasileiro e do constitucionalismo comparado. Nós esta-
mos presentes às exigências jurídicas que decorrem da vigência de uma Consti-
tuição, pois hoje são examinados temas modernos a respeito da viabilidade do
texto constitucional. Será uma Constituição instrumental, uma Constituição pro-
cessual.

A promulgação da Constituição de 1988 submeteu o Brasil a uma temática
jurídica completamente nova. Basta examinarmos a estrutura do texto constitu-
cional, desde o preâmbulo e seus princípios fundamentais, para que possamos
constatar esta perspectiva. E incide de maneira decisiva sobre todos e cada um
dos ramos do ordenamento jurídico.

Uma análise estrutural e descritiva dos sistemas políticos reais leva à com-
preensão de uma multiplicidade temática: implantar a Constituição, orientar o
seu processo aplicativo, compreender e dirigir a eficácia normativa. No Brasil
não se deu importância à interpretação constitucional. E percebemos hoje como
esta é essencial para viabilizar o texto constitucional, impedir qualquer tipo de
manifestação que queira torná-lo inviável. Interpretar os preceitos constitucio-
nais é a maneira de transformá-los em efetivos.

A Constituição, na verdade, contém preceitos abertos. Hoje, fala-se muito -
como Canotilho, na Constituição Dirigente - em Constituição aberta.

A sociedade contemporânea, nos seus processos reivindicatórios, cada vez
maiores, principalmente nos países de estrutura econômico-social que não che-
garam a um desenvolvimento adequado, tem gerado uma pluralidade temática
constitucional. Muitos desses instrumentos, às vezes, tornam-se discutíveis no
que diz respeito à interpretação e aplicabilidade da norma constitucional. As
Constituições clássicas não tinham a preocupação de uma efetividade imediata,
porque elas estavam assentadas em princípios rígidos de estruturação de Cons-
tituições como instrumento de governo, Constituições como efetivação de pres-
supostos de competência, indicativas das tarefas essenciais do Estado. Mas nos
encontramos perante uma Constituição que, já no seu preâmbulo e nos princí-
pios fundamentais, reproduz objetivos diferenciados, ao definir o que é a Repú-
blica Federativa do Brasil. Ela não se preocupou apenas em traçar ou pincelar os
requisitos da forma de Estado e de governo. Toda a polêmica gerada no Brasil e
em outros países decorre dessa ampliação do texto Constitucional. Por quê?
Quando discutimos qual é o valor normativo da Constituição, em termos de uma
Constituição da Federação, e os princípios dela decorrentes, notamos que as
Constituições modernas procuraram criar instrumento de efetividade de uma
tutela jurídica imediata, ao lado de princípios de preferência e sumariedade na
sua execução. Esse valor normativo, imediato e direto tem gerado diversos
questionamentos. Alguns deles vêm da derrogação das normas anteriores, con-
trárias à regulação Constitucional, por exemplo, dos direitos fundamentais. Isso
gerou a questão da aplicação direta do conteúdo do que foi constitucionalmente

declarado, ou a interpretação, conforme a Constituição, de um todo do ordena-
mento. Os princípios constitucionais são princípios de valores básicos estrutura-
dos no preâmbulo e na tutela preliminar, quando se definem os princípios fun-
damentais. Esse caráter normativo leva a questionamento sobre a interpretação:
se ela é declarativa, se:eintegrativa e se é auto-executável. As normas Constitu-
cionais são, em geral, dominantes, por levarem a uma vigência real do texto
Constitucional, porque há necessidade da eficácia do Direito novo. Existe um
temor reverencial de alguns intérpretes ao texto, devido ao medo até de invadir
competências. Esse temor reverencial da interpretação coloca alguns estudiosos,
ou aplicadores do texto, numa situação sempre conflitante, que dificulta a aplica-
ção deste.

Numa Constituição como fonte do Direito, diretamente aplicável, entende-
se que todos os preceitos ostentam o mesmo valor. E uma interpretação unitária
e coerente do ordenamento, como princípio básico. Uma Constituição recém-
nascida, como a do Brasil, para a eficácia do Direito, tem nas funções legislativa
e judicial sua importância fundamental.

Assim, nesse momento de viabilização constitucional, devemos ressaltar a
importância do Poder Legislativo e do Poder Judiciário.

A Constituição, como mero programa dirigido ao legislador: nisso encon-
tramos muito da essência da composição do texto constitucional. Quando pre-
dominava a idéia positivista do Direito, como ordem imperativa, do ponto de
vista da teoria do ordenamento, não se propiciavam resultados satisfatórios de
análise da norma, desde que a norma, para ser jurídica, entendia-se como forma
de mandato.

A Constituição recorda o seu caráter normativo, de norma vinculante para
todos os cidadãos e órgãos do Estado, desde que ela afirma o vigor dos seus
efeitos derrogatórios. E as normas materiais, mesmo esquemáticas, abstratas,
indeterminadas e elásticas, não devem representar obstáculo ao seu caráter viri-
culante e aplicativo. Essa eficácia de princípios ou interpretação de decisões po-
líticas, desde que existem princípios singulares de indubitável eficácia imediata,
ocorre em princípios gerais levados a um posterior desenvolvimento legislativo,
que devem satisfazer, desde o início, a função de interpretação de todo o orde-
namento e o de elaboração de leis futuras, para que ocorra a viabilidade de in-
terpretação e de aplicação de normas existentes. Há uma série de polêmicas, não
apenas no Brasil, a respeito da legislação antecedente e da legislação preceden-
te. Convém agora examinar aquele espírito que toca toda a Constituição. Desde
que estamos no momento de reconstrução constitucional, devemos enfrentar
todas as barreiras que impeçam essa efetividade constitucional, dentro de uma
sistemática que não vá impossibilitar a vigência do texto, senão ela levará a solu-
ções extraconstitucionais. Muitas das setenças constitucionais proferidas em tri-
bunais europeus e mesmo americanos consideram as decisões baseadas no re-
gime anterior desprovidas de toda validade e eficácia jurídica, desde que as
mesmas responderam a objetivos de legalidade e legitimidade incompatíveis
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com os que passaram a constituir o fundamento da nova organização jurídico-	 Constituição segue esta orientação, a partir de uma ordem hierárquica descen-
política do Estado.	 dente, estabelecendo o escalonamento para as restantes fontes do ordenamento.

É aquilo que mencionamos como temor reverencial. Há um compromisso.
Procura-se ter compromisso com uma ordem jurídica anterior, adotando uma
Constituição que configura como princípio fundamental uma República Federa-
tica nova, oposta e superadora dos princípios que serviram de justificativa às de-
cisões anteriores.

Deve, assim, ocorrer uma interpretação coerente do ordenamento, à luz da
nova Constituição. Apenas certos preceitos constitucionais gozariam, segundo
alguns, de efeitos derrogatórios.

A Constituição derroga a norma anterior, não apenas seu caráter de es-
truturação de determinado condicionamento jurídico, mas pela sua natureza de
norma superior efetiva.

Todos os preceitos constitucionais gozam desses efeitos derrogatórios. Há
uma cláusula derrogatória que alcança não só as normas de conteúdo político,
isto é, aquela que regula as matérias ou preceitos que tenham aplicação direta
e imediata, regulando toda esta matéria de maneira oposta e incompatível com o
texto anterior.

São derrogadas todas as disposições que se oponham ao estabelecimento
na Constituição.

Alguns não formulam distinções quanto ao tipo de oposição: ao objeto, à
natureza, à forma de redação. Essa invalidade do texto deriva da hierarquia, de-
riva da estrutura federativa, deriva do critério cronológico, quando a norma an-
tecedente não se ajusta aos modos e requisitos da produção normativa estabele-
cida na Constituição nova.

Existem normas definidoras da estrutura básica na Federação. Normas so-
bre garantias institucionais, normas orgânicas e atribuitivas de competência.

Essa superioridade da Constituição em face do ordenamento jurídico es-
tatal anterior completa-se pela compatibilidade de todas as regras jurídicas se-
cundárias ou derivadas, como as normas de uma Constituição Estadual, quando
se define o poder constituinte derivado ou instituído, para se analisar a aplicabi-
lidade, quando ocorre um desacerto ou um desajuste entre a norma federal,
ampla e geral, e a norma estadual, localizada.

Neste sentido, a superioridade da Constituição em face do ordenamento
jurídico estatal completa-se pela compatibilidade de todas as regras jurídicas se-
cundárias ou derivadas com as normas primárias ou essenciais do Texto Geral,
do Texto Maior.

A Constituição revela uma ordem unitária positiva de valores, e a nova

Anna Cândida da Cunha Ferraz presenteou-nos com excelente livro sobre
o Estado Federal, numa análise moderna da interpretação legislativa, não só da
interpretação legislativa ordinária, mas também da interpretação legislativa no
que se refere, principalmente, ao exercício de um poder constituinte estadual.
Em "Processos Informais de Mudança da Constituição - Mutações Constitucio-
nais e Mutações Inconstitucionais", Anna Cândida analisando a interpretação
constitucional legislativa, mostra a sua importância, demonstrando, assim, o
realce e o relevo que deve ter o Poder Legislativo numa nova instrumentalização
democrática.

Citando: "Uma das mais importantes espécies de interpretação constitu-
cional orgânica é a interpretação legislativa. Essa importância é particularmente
ressaltada em doutrina. A interpretação constitucional legislativa consiste na ati-
vidade desenvolvida pelo órgão dotado de poder legislativo que busca o signifi-
cado, o sentido e o alcance da norma constitucional, para o fim de, fixando-lhe o
conteúdo, completá-la e, conqüentemente, dar-lhe aplicação.

O órgão legislativo recebe da própria Constituição o comando imperativo
para atuar a norma constitucional. A Constituição não esgota, por sua própria
natureza e índole, o conteúdo que cristaliza em sua normas, não podendo regu-
lar em minúcias e pormenores toda a matéria constitucional, mas limitando-se a
determinar em maior ou menor grau as características dos atos que aplicam,
exigem e impõem, de modo expresso ou implícito, a atividade de legislador in-
fraconstitucional para sua concreta aplicação".

E essa interpretação se amplia quando esse legislador infraconstitucional,
simultaneamente, assume poderes constituintes estaduais. O órgão legislativo,
ao desdobrar o sistema proposto pela Constituição, terá que interpretá-la, terá
que atribuir sentido concreto à linguagem do constituinte, decidir e determinar o
curso de criação e de aplicação subseqüente da norma constituinte; em suma,
interpretar o alcance das normas constituintes, ao expedir leis que tenham por
objetivo sua aplicação.

"Assim, todo e qualquer órgão chamado a aplicar ou consentir na aplica-
ção da norma constitucional mediante ato normativo legislativo, estará dando
interpretação legislativa à Constituição. A interpretação constitucional legislativa
consiste na atividade desenvolvida para aplicao da Constituição por meio de
um ato normativo de natureza legislativa, ato que Biscarette denomina generi-
camente "Lei de Aplicação das Disposições Constitucionais."

Os legisladores estaduais vivem esse momento de implementação de uma
Constituição nova no exercício do Poder Constituinte Estadual, com a convivên-
cia de normas anteriores, porque, se não houver uma criatividade jurídica, po-
lêmicas e dúvidas que resistem à aplicabilidade constitucional serão geradas.
O legislador constituinte exerce função diferente em substância da função legis-
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lativa comum. O legislador constituinte recebe a missão diretamente da Consti-
tuição Federal para lhe dar continuidade. E, quando analisamos essas novas
perspectivas do legislador estadual, quer o constituinte, quer o ordinário, perce-
bemos que ele vai deparar com substanciais mudanças que procuram efetivar de
uma maneira mais clara o texto constitucional. O constituinte estadual e o legis-
lador ordinário vão deparar com vários questionamentos inovadores dos textos
constitucionais atuais. Um desses questionamentos diz respeito à aplicação das
omissões legislativas.

A Constituição nova atribui uma série de possibilidades jurídicas ao Esta-
do-membro legislador, aumentando sua competência específica, dando-lhe atri-
buições de competência concorrente e de competência comum. E nessa amplia-
ção vem o instituto das omissões legislativas, tão bem examinadas no Direito
Constitucional moderno. Até então, o constitucionalismo clássico, quer na apli-
cabilidade do texto federal, ou do texto estadual, ou no exercício das funções
novas do poder Legislativo atual, não tocava na matéria das omissões legislati-
vas. E esta estará presente, nesta nova elaboração de uma Constituição Estadual,
quanto mais o legislador estadual a refletir no processo legislativo. A inconstitu-
cionalidade por omissão é um instituto que recai sobre o legislador federal e so-
bre o legislador estadual. Há casos tipificadores: a omissão do órgão legislativo
em editar leis integradoras de um comando constitucional; a omissão dos po-
deres constituídos na prática dos hábitos impostos pela Lei Maior; omissão do
Poder Executivo caracterizada pela não expedição de regulamentos de execução
das leis. Assim, uma decisão criativa deve sanar o vácuo legislativo. Muitos di-
zem que o texto constitucional é um texto dirigido ao futuro pela série de pro-
postas que ele indica. E imprescindível uma decisão criativa para superar o vá-
cuo legislativo.

Convém lembrar como estão os países que adotaram a Corte Constitucio-
nal - medida tão defendida por alguns no Brasil - efetivando estas questões. A
Corte Constitucional da Alemanha reconheceu que poderiam ocorrer omissões
dos órgãos administrativos e jurisdicionais lesivas a direitos constitucionais, so-
bre as quais ela poderia pronunciar-se, excluindo expressamente da linha de
princípio a possibilidade de controle dessa natureza sobre o "non fare de legis-
latore" - o não fazer do legislador.

É também na Alemanha que vamos encontrar, ainda quando hoje se dis-
cute a injunção em termos estaduais ou até municipais - tendo em vista a juris-
dição difusa e não concentrada no Direito Constitucional brasileiro - Na Alema-
nha é que vamos encontrar, repito, o ciclo evolutivo da injunção do Poder Le-
gislativo sobre o Judiciário nos casos em que sua inércia obstaculariza o exercí-
cio de direitos fundamentais assegurados na Constituição.

No que se refere às omissões parciais, a lei existia, mas era deficiente. En-
gendraram-se fórmulas originais, através das quais a Corte, sem invalidar a
norma existente, recomendava ao legislador que a aperfeiçoasse para abrigar
situações nela não contempladas, porque haviam sido insuficientemente trata-
das. Essa problemática terá uma grande significação na atuação do Poder Le-

gislativo Federal e Estadual e do Poder Judiciário. Antes da mencionada formu-
lação, a questão do poder normativo dos juízes, diante de uma omissão do le-
gislador estadual, por exemplo, já se havia colocado no que se refere ao art. 117,
inciso 1, da Lei Fundamental de Bonn. De conformidade com o mencionado dis-
positivo, os preceitos contrários ao princípio da igualdade entre homens e mu-
lheres poderiam ser modificados até 31 de março de 53, como dizia a Constitui-
ção alemã. Em manifestação de 18 de dezembro de 1953, não havendo o Legis-
lativo promovido as reformas exigidas, a Corte Constitucional declarou que to-
das as leis incompatíveis com aquela Regra Maior deixariam de ser aplicadas.
Outra decisão da Corte Constitucional alemã, de 29 de janeiro de 1969, é bem
expressiva. A alínea 5, do art. 52, da Lei Fundamental, estabelece: "A legislação
deve assegurar aos filhos naturais as mesmas condições que aos filhos legíti-
mos, no que se refere ao seu desenvolvimento físico e moral e à sua situação so-
cial". O parlamento alemão demorou 20 anos.

Acho que temos de formular de uma maneira tranqüila o raciocínio sobre
os pressupostos constitucionais das modificações adequadas à instrumentaliza-
ção do processo democrático brasileiro. Não ir no caminho daqueles que, às ve-
zes intencionalmente, procuram desprestigiar o texto constitucional.

Após 20 anos de vigência da Constituição, sem que a legislação asseguras-
se aquela igualdade, o Tribunal decidiu, em caso concreto que lhe foi encami-
nhado, que o preceito constitucional era diretamente aplicável, com força derro-
gatória das disposições contrárias previstas em leis ordinárias. A competência
daquele Tribunal para interferir nas atribuições do Legislativo foi usada com
cautela, em casos de exceção, inclusive ao nível de Constituição Estadual. En-
tretanto, foi rejeitado o pedido de hemofílicos no sentido de serem determinadas
à Administração, e ao legislador, certas medidas específicas de prevenção contra
AIDS.

Essas observações são feitas no sentido de justificar toda a temática da
elaboração da Constituição brasileira, que, segundo alguns, é detalhista, minu-
ciosa. Mas esse é um fenômeno que ocorre tendo em vista a pluralidade de as-
suntos no mundo moderno. Mesmo assim, reconheceu o Tribunal, eventual-
mente, na ausência de quaisquer providências, poderia manifestar-se sobre a
adoção de procedimentos para a proteção da saúde, que é hoje um direito inse-
rido na Constituição Federal e um princípio essencial também do texto estadual
e que, por ser um direito constitucional, deveria ter a sua aplicabilidade expres-
siva; mas não se considerou competente para indagar sobre a eficiência das
cautelas tomadas pelos poderes públicos. Seria a análise de como a Administra-
ção estaria realizando ou efetivando estes aspectos inseridos no texto constitu-
cional. A omissão legislativa não se confunde com a inércia, o não fazer por
parte do legislador. Não significa que se esteja diante de uma omissão constitu-
cional. Isto ocorre quando existe descumprimento do mandamento constitucio-
nal para se criar norma legal. Estas perspectivas traçadas no texto federal, vão,
assim, elaborar uma nova concepção, uma remodelação da análise, não apenas
do Poder Federal, do Legislativo Federal, mas também dos Legislativos Esta-
duais. As compatibilidades destas regras inseridas no texto federal é que vão le-
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var a uma discussão quanto à imediatidade da aplicação do texto constitucional.
Dentro deste panorama geral vamos ver alguns aspectos específicos ligados às
perspectivas do Poder Legislativo Estadual na nova Constituição.

terno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria, e prover os repectivos
cargos.

Novas perspectivas são lançadas de imediato através das prerrogativas
para a criação de um Poder Legislativo novo. Para compreensão do tema objeto
desta exposição, devem-se ressaltar as modificações ocorridas em decorrência
dos poderes e atribuições que o texto de 1988 conferiu ao Congresso, de con-
formidade com os artigos 48 e seguintes. O evento é abrangente, tendo em vista
que o Legislativo passou por um período de excepcional idade, que retirou sua
magnitude e significação, e precisa recuperá-las sem receio, sem temor, sem
medo. A nova postura definida para este Poder, por isto mesmo, ressalta os de-
safios que terá nesta fase de projeção constitucional que ele deve recuperar, in-
tegrar e efetivar. Neste momento em que ocorrem os primeiros debates em tor-
no do desempenho a ser enfrentado pelas Assembléias Legislativas ao elabora-
rem a Constituição Estadual, torna-se necessário o envolvimento da sociedade
no que diz respeito à elaboração das normas básicas dos Estados Federados,
conforme a expressão consolidada no texto, e não Estados-membros, "lands"
ou províncias. De conformidade com a nomenclatura consagrada no Texto Ge-
ral, espera-se que a cidadania, elevada a nível de princípio fundamental, se com-
plete de maneira plena na organização do Estado, desde que ela foi trazida como
princípio fundamental da República Federativa. A estrutura básica dos Estados
decorre do esquema constitucional genérico pré-traçado pela Constituição Fe-
deral, subordinando-os à forma republicana representativa e ao sistema presi-
dencial, desde que deve ocorrer identidade na organização governamental.

Os fundamentos constantes da definição da república Federativa do Brasil,
constituída em Estado Democrático de Direito, devem inspirar as funções do go-
verno estadual, repartidas entre os órgãos caracterizadores da teoria da separa-
ção dos poderes. A concretização constitucional evidencia-se pela definição da
função legislativa, de competência da Assembléia. A executiva, através do Go-
verno do Estado, e a jurisdicional, materializada pelo Tribunal de Justiça e ou-
tros Tribunais e juízes. O Poder Legislativo Estadual tem, na sua Assembléia, o
seu componente essencial em decorrência de investidores que qualificam seus
membros como representantes do povo, eleitos para o exercício do mandato
parlamentar ordinário e o mandato constituinte, reservado e temporário.

A Constituição, em seu art. 27, repete o § 69 do art. 13 do texto de 1969,
apenas trocando a expressão "Câmara Federal" por "Câmara dos Deputados".

O Direito federal, na nova Constituição, proclama que será de 4 anos o
mandato dos Deputados Estaduais, aplicando-lhes as regras dessa Constituição
sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidade, remuneração, perda de man-
dato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. No que se refere
à remuneração dos Deputados Estaduais, será a mesma fixada em cada legisla-
tura, para a subseqüente, pela própria Assembléia. Esse preceito assenta-se nas
limitações decorrentes dos arts. 150, inciso li, 153, inciso III, e 153, § 2, inciso 1.
Compete, ainda, às Assembléias Legislativas dispor sobre o seu regimento in-

Inovação maior decorre do §49 do art. 27 ao estabelecer que a lei disporá
sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Ao traçar os direitos
políticos, no art. 14, a Constituição institucionalizou um sistema pluralista de ini-
ciativa.

Na Alemanha Ocidental, os Estados integrantes dos "Lands" deram ampla
acolhida ao "referendum" e à iniciativa popular. Nos "Lands", o Governo pode
submeter a "referendum", antes de sua publicação, uma lei aprovada pela "Lan-
dstag", Parlamento Estadual, quando 113 de seus membros o solicite, salvo se o
"Landtag" aprovar novamente a lei por maioria de 213. O Governo pode sub-
meter a "referendum" projeto de lei, após ter sido apresentado ao Parlamento
Estadual e desde que este não o aceite, quando 113 dos membros do Parlamento
Estadual ou da Assembléia Legislativa Estadual o solicitar. Esse "referendum"
constituinte é consagrado, também, nas Constituições do Estado da Baviera e do
Reino Palatinado. Os "Lands" contemplam a iniciativa, que pode ser solicitada
por fração do eleitorado em vários Estados. Essa temática constitucional a que
se reflete quando a Constituição Brasileira, ao enumerar os direitos políticos, ao
lado daqueles exercidos pela democracia representativa, cria mecanismo de par-
ticipação muito mais legítimo. Dez por cento do eleitorado de Turin e da Baviera
e do Reino Palatinado podem tomar iniciativa.

A iniciativa formulada deve ser executada através de projeto redigido em
forma de lei. Esses mecanismos às vezes dificultam a sua aplicabilidade, desde
que no Brasil não temos tido oportunidade de efetivar a formulação de uma de-
mocracia direta, ao nível federal, ao nível dos Estados-membros e ao nível dos
municípios, como agora propõe o texto constitucional. Se a Dieta aprova o pro-
jeto, este se converte em lei. Se recusado, o projeto pode ser submetido ao elei-
torado, que se pronuncia por via do "referendum". Também na Austrália e na
Dinamarca há a concretização desses pressupostos do "referendum", quando se
estabelecem critérios de lei, recusados pela maioria dos eleitores, e essa imple-
mentação no relacionamento entre os poderes atribuídos aos órgãos legislativos
e aqueles que devem ser exercitados pelas populações e pelos inscritos. Tam-
bém na Itália o "referendum" e a iniciativa popular foram estabelecidos naquilo
que se denomina estado regional, ao nível dos estatutos, desde que eles não te-
nham uma constituição no sentido federativo. E a iniciativa popular permite aos
cidadãos proporem certas disposições legislativas ou medidas concretas ao ve-
redicto popular. Outros instrumentos foram propostos e discutidos aqui no Bra-
sil, mas não foram constitucionalizados. Por exemplo, a dissolução popular ou a
revogação, a possibilidade de o povo destituir o representante eleito, a própria
possibilidade de a Assembléia, no seu conjunto, também destituir esse repre-
sentante, no denominado sistema do "recall". As competências são pontos sig-
nificativos do preceito constitucional. Como essencial para a efetivação da es-
trutura constitucional do Estado-membro, de um novo Est do-membro, nas
novas perspectivas, como a ampliação de todas as prerrogativas e propostas
constitucionais, convém ver o art. 24, que estabelece a competência de legislar
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concorrentemente no que diz respeito a questões tributárias, financeiras e urba-
nísticas. Esse artigo ampliou muito a possibilidade do Estado. Nele está a distin-
ção entre legislar sobre e emitir normas gerais. Aí se fala em competência su-
plementar. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, surgem problemas, se
houve retardo do legislador federal, no momento em que o legislador estadual
deve exercer aquela sua capacidade constitucional de complementar e de subsi-
diar a legislação federal. Pode ocorrer essa omissão do Legislativo, esse silêncio
legislativo. Os Estados poderão exercer a competência legislativa plena? E a in-
dagação que surge na complexidade da estrutura do novo federalismo e na nova
redefinição de competências. No que se refere à competência comum da União,
dos Estados e do Distrito Federal, com relação à legislação concorrente, repre-
senta para os Estados a ocasião de ingressarem no exercício de titularidade le-
gislativa mais ampla e significativa, e com maior autonomia. Eles devem gozar
dessas atribuições que o texto constitucional dá ao legislador estadual. Não é
apenas uma legislação subsidiária, desde que haja uma autonomia formal e
material. Essas atribuições dadas às Assembléias Legislativas refletirão muito na
redefinição do Poder Legislativo Estadual. No que diz respeito a estatutos dos
Deputados estaduais, as regras básicas estão na Constituição Federal, desde que
exista o estatuto dos congressistas no tocante à inviolabilidade, à imunidade, ao
privilégio de foro, como pontos fundamentais deste tipo de elaboração. O Poder
Legislativo tem um papel significativo na sociedade contemporânea, para atuali-
zá-la, modernizá-la. Os órgãos legislativos devem estar conscientes desta pro-
posta, que não apenas a Constituição brasileira mas todas as Constituições mo-
dernas procuram viabilizar.

Num momento de desajuste, que talvez seja até normal, é preciso haver
um compromisso de toda a sociedade brasileira para viabilizar um Estado de-
mocrático e uma sociedade democrática. Toda aquela ambigüidade e as dúvidas
que são levantadas quanto à inviabilidade do processo democrático devem ser
rejeitadas. No exercício de novas atribuições, ao se completar a evolução jurídica
do País, é preciso coragem, é preciso criatividade, é preciso reformulação. A
dogmática clássica é incapaz de efetivar muitos dos textos constitucionais. Não
vamos dizer que temos uma Constituição ideal, uma Constituição de sonho, uma
Constituição para ser efetivada, senão vamos comprometer o processo demo-
crático brasileiro, quando ele propõe uma democracia política, econômica, jurí-
dica e participativa.

Muito obrigado.

INTERVENÇÃO DO 1 2 DEBATEDOR

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ BONIFÁCIO) - O primeiro deba-
tedor desta sessão é o ilustre Deputado João Rosa, eleito por duas legislaturas,

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembléia Legislativa, ad-
vogado de várias empresas, Professor de Direito Constitucional da Faculdade de
Direito do Sul de Minas, ex-Veredor e Presidente da Câmara Municipal de Estiva
e ex- Prefeito de Pouso Alegre.

Com a palavra o Deputado João Rosa.

O DEPUTADO JOÃO ROSA - Caro Presidente, Deputado José Bonifácio,
prezado e renomado Professor José Alfredo Baracho, meu caro amigo Prof.
Jarbas Medeiros, caro companheiro Jornalista que compõe esta Mesa, Flávio
Friche, meus senhores e minhas senhoras.

Depois dessa magnífica conferência do Prof. Baracho, pouco, certamente,
nos restaria para abordar sobre a perspectiva do Poder Legislativo em face da
nova Constituição.

Entretanto, caber-nos-ia, até por dever, para satisfazer os anseios fortes
que palpitam no coração de todos os legisladores constituintes estaduais, fazer
algumas poucas colocações e concordar com praticamente toda a exposição dó
Prof. Baracho.

Não há dúvida de que estamos revivendo o espírito de 1946, quando, após
o período terrível de ditadura, sob o mando de uma Carta Constitucional efeti-
vamente truculenta, autocrática, impositiva, que se renovava por períodos, às
vezes até diariamente, de acordo com o desejo do ditador, tivemos um festival
de democracia. A Constituição de 46, segundo nosso entendimento e o do caro
Prof. Baracho, foi uma boa Constituição, dando-nos cobertura ao longo de vá-
rios anos, a despeito das necessidades permanentes de alterações.

Isso certamente faz parte de uma Nação jovem, ansiosa por desenvolver-
se e vivendo, particularmente agora, as distorções violentas, as discriminações
terríveis, as injustiças sociais, particularmente no que tange à repartição das ri-
quezas entre os brasileiros.

Isso vem a angustiar a grande maioria, evidentemente, e já está começan-
do a provocar, por parte de alguns constituintes, reação no sentido de atualizar,
de alterar uma Constituição que praticamente entrQu em vigor há poucas horas.

Mas percebemos, meu caro Professor, que, no geral, a despeito de ter sido
profundamente analítico, ao invés de sintético, o legislador constituinte de 88 -
permitam-me dizer - foi, antes, prolixo, preocupando-se com detalhes dispen-
sáveis à luz da doutrina, à luz das teorias. Nós não queremos censurá-lo abso-
lutamente, porque entendemos essas razões. Nesse período nós voltamos a vi-
ver o mesmo espírito vivido após o Estado Novo. Nós voltamos a viver, após es-
ses 20 anos de escuridão democrática, de legislação difícil, às vezes proposita-
mente confusa, para esconder propósitos inconfessáveis. Esse período resultou
num aprofundamente das discriminações sociais no País, das discriminações
políticas, econômicas e regionais. Era um grito que estava embargado na gar-
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ganta do brasileiro. O brasileiro era o constituinte, e todos queriam participar.
Nós talvez não tenhamos tido, por essas razões, a racionalidade de partir de um
texto base que permitisse um aperfeiçoamento maior, com mais rapidez. Mas
todos, indistintamente, queriam participar, razão por que se alongou no tempo e
no texto. Este, a despeito de tudo, não é um texto que possamos chamar de
ideal. Atingir-se um texto ideal não é fácil. E isto é muito mais difícil em um país
com a estrutura do Brasil, particularmente com a sua estrutura social e política.
Mas não se pode negar que temos uma boa Constituição; não ideal, mas uma
boa Constituição. Cremos, meu caro professor, que, com o passar do tempo,
certamente poderemos enxugar um pouco esse texto para cair na realidade do
dia-a-dia, com aprofundamentos ainda maiores do que, indiscutivelmente, os
avanços que o constituinte permitiu a esta Constituição.

Já que temos uma limitação de tempo, procuraremos objetivar nossa ex-
posição, para dizer, segundo nosso entendimento, que, no que se refere pro-
priamente à teoria, quanto à competência da União e à competência dos Esta-
dos-membros - daí nosso tema "Perspectivas do Poder Legislativo Estadual na
Constituição" - adotamos o princípio doutrinário inspirado na doutrina america-
na, reservando aqueles poderes considerados essenciais, básicos, fundamentais,
até para a manutenção da própria estrutura federativa.

Para atender ao desenvolvimento, ao progresso, voltamos a manter esta
estrutura, reservando, segundo as Constituições anteriores, as Constituições
democráticas de vários países, aqueles poderes principais à União, deixando os
chamados remanescentes para os Estados-membros, embora tivéssemos nos
arts. 24, 25 e seguintes um elenco de poderes - concorrentes, supletivos ou
complementares - que se estenderam aos Estados-membros naquela linha
doutrinária: o que é concorrente é concorrente, o que é supletivo é supletivo; da
mesma forma, as chamadas normas gerais, querendo isso significar que são po-
deres limitados pela sua própria determinação e definição. São poderes, às ve-
zes, justapostos, para alguns; para outros, hierarquizados.

Em resumo como, na Constituição anterior, no seu parágrafo 1, art. 13, se
não me falha a memória, é no art. 25 da vigente, usando uma linguagem seme-
lhante, estabelece o legislador constituinte: "Os Estados organizam-se e regem-
se pelas Constituições e leis que, adotarem, observados os princípios desta
Constituição". E completa: "1 9 - São reservadas aos Estados as competências
que não lhes sejam vedadas por esta Constituição". Voltamos, assim, àquele
princípio das Constituições anteriores: reservam-se à União aqueles poderes que
lhe são essenciais, conforme já disse, para a manutenção da própria estrutura,
etc., e deixam-se os outros, os remanescentes, os que sobram, para o Estado,
dando, assim, uma idéia daquela distribuição farta de poderes que verificamos
na Constituição americana. Porém, aqui, ainda que adotássemos a teoria ameri-
cana, não chegaríamos - e não chegamos ainda desta vez - nesta Constituição, a
nos igualar com aquela liberdade constitucional conferida aos Estados-membros
da Federação Americana, Isto até se explica por uma questão de formação his-
tórica, já que nós; no Brasil, partimos de uma unidade de um Estado unitário,
para uma pluralidade, isto é, para o Estado Federal descentralizador, como,

aliás, voltou a ser nesta Constituição. Na Constituição de 67, com a Emenda n 9 1,
de 69, a estrutura federativa do Estado foi descaracterizada. Voltamos a ser um
Estado Federal, com as suas características próprias. Mas, se nós aqui partirmos
da unidade para a pluralidade, lá eles partiram da pluralidade, de um conjunto
de Estados-membros da tão decantada Confederação de Estados Americanos,
para uma Federação, com todas aquelas conseqüências. Por isso os Estados-
membros exigiram e, conseqüentemente, gozam lá de uma autonomia muito
mais ampla. Mas não podemos deixar de reconhecer que o legislador consti-
tuinte de 88 abriu perspectivas mais amplas para o legislador estadual, como
para o legislador em geral, porque a reconquista da democracia se deu, princi-
palmente, com a dévolução ao Legislativo da sua competência de legislar, usur-
pada - como é própria das ditaduras-pelo Poder Central, na Constituição ante-
rior. E, hoje, vemos um Presidente arquejante, em desespero, porque já não
mais pode legislar através dos decretos-leis, o que era uma facilidade, uma far-
tura, desde que, a cada 24 horas, o chamado comando econômico do País pode-
ria alterar a estrutura do Estado, impondo verdadeiras sanções ao contribuinte,
ao povo, através dos famigerados decretos-leis, extintos graças a Deus e a esta
Constituição.

Estou sendo aqui advertido de que o meu tempo está se esgotando. Tinha
aqui, Prof. Baracho, várias questões que gostaria de levantar, mas, infelizmente,
talvez empolgado pela sua explanação, que me levou a estender minha exposi-
ção uni pouco mais do que o normal, não pude colocá-las. Mas eu objetivaria,
pelo menos, uma questão, Professor. Ela está no § 39 , do art. 58, da atual Cons-
tituição. E eu pediria ao Sr. Presidente que me concedesse um minuto para con-
cluir.

Quando o referido parágrafo trata das Comissões Parlamentares de In-
quérito, dá-lhes poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além
de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, estabelecendo que
serão serão criados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em
conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus mem-
bros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclu-
sões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que o mesmo
promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

Todos os senhores sabem, e é até mesmo objeto de chacota, quando são
instaladas as chamadas Comissões Parlamentares de Inquérito e temos várias
em andamento nesta Casa - sempre se levanta esta questão: "Aonde se vai che-
gar com essa comissão, se é verdade que não se vai chegar a lugar algum?"
Exatamente porque a Constituição anterior não dava largueza, não dava com-
petência, no caso, à Câmara dos Deputados, ao Senado, assim como às Assem-
bléias Legislativas, para conduzir, com essa característica de autoridade judicial,
a conclusão de uma CPI, é que acabava por ser uma perda de tempo, pois não
havia qualquer resultado e já tivemos várias experiências nesse sentido. Mas a
questão que surge, ilustre Professor, é esta: não tendo competência os Estados
para legislar sobre matéria penal, como vamos aqui, na futura Constituição Es-
tadual, nos aprofundar nesta competência, a ponto de dar seriedade, credibilida-
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de a uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Assembléia Legislativa, para
que possa resultar, ao final, em um encaminhamento sério, se necessário ao
Promotor-Geral do Estado ou ao Procurador-Geral de Justiça? Eu peço descul-
pas e agradeço.

O SR. PRESIDENTE - A Presidência esclarece que o ilustre conferencista
poderá responder à indagação do nobre Deputado João Rosa em momento
oportuno.

INTERVENÇÃO DO 2° DEBATEDOR

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ BONIFÁCIO) - O segundo deba-
tedor desta sessão é o ilustre Professor Jarbas Medeiros, Doutor em Ciência Po-
lítica, Professor Adjunto da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da
UFMG, ilustre Técnico da Fundação João Pinheiro e ex-Deputado Estadual.

Com a palavra o Professor Jarbas Medeiros.

O PROF, JARBAS MEDEIROS - Vou procurar manter-me dentro do prazo
estipulado e vou adotar um caminho um pouco diferente, na suposição de que
os ilustres expositores e debatedores, nas sessões anteriores a esta e também
nesta sessão, já tenham, de certa forma, esgotado a interpretação com relação à
Constituição Federal nova e à Constituição Estadual. Tenho a impressão de que
minha colaboração seria mais preciosa no sentido de um depoimento pessoal da
minha geração, no que diz respeito às Constituições do Brasil. Voltemos um
pouco no tempo. Na época em que eu ainda estava sendo gerado, conspirava-se
neste País uma revolução, que acabou eclodindo em outubro de 1930 e que ti-
nha como alicerce político, social e histórico a Aliança Democrática, no sentido
de dar ao nosso País representação e justiça, duas metas altamente democráti-
cas. Sofri desde cedo. Com um mês e meio de vida, quando a Revolução de 30
eclodiu, meu pai era Prefeito no interior de Minas, revolucionário, e teve que
participar, na região, de atividades conspiratórias e militares, e isto foi um
transtorno para mim, recém-nascido, que tive de ser conduzido com a família de
uma casa para outra, de uma fazenda para outra, etc. Mas o resultado dessa Re-
volução, de representação e justiça, de 30, foi a instauração de uma ditadura que
durou dois anos, de 1930 a 1932, a chamada Ditadura Provisória, tão provisória
que foi necessária uma nova revolução, em 32, a Revolução Paulista, pedindo
justamente a convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte, para que o
País tivesse uma Constituição que regesse os seus destinos. São Paulo em peso
pegou em armas. Nesta época eu tinha dois anos, e novamente o Sul de Minas
foi sacudido pelo 'movimento de invasão de tropas. Os paulistas chegaram até
Três Corações, e lá vou eu de novo, de fuga em fuga, meu pai, de novo, na ba-

talha da defesa do Governo. A Revolução Paulista é derrotada, convoca-se a As-
sembléia Nacional Constituinte, em 1933. E em julho de 34, vota-se uma Cons-
tituição Federal, considerada, então, baseada nos modelos europeus, das mais
avançadas do mundo. Essa Constituição de 34 logo foi estuprada, violentada,
desfigurada, e, em agosto de 35, forma-se no País a Aliança Nacional Liberta-
dora, reunindo as forças democráticas para então tentar parar a ascensão dos
movimentos da direita fascista, que se organizava em nosso País, e isso acabou
degenerando numa conspiração comunista, em 35. E com esse pretexto, a
Constituição de 34, na realidade, depois de ter eleito indiretamente um Presi-
dente da República, Getúlio Vargas, passou a ser administrada através de um
regime de exceção, de estado de sítio e de regime de guerra. Deputados cassa-
dos, presos, processados. Quando, em 38, esperávamos, então, uma eleição, em
decorrência dos preceitos constitucionais de 34, suscitada em grande parte pelas
Forças Armadas, alegando o perigo do caos, da desordem econômica e de um
complô comunista, prestes a dominar o País, instala-se o regime ditatorial de 8
anos, que dura até 45, com uma Carta Constitucional - a de 37 - uma Carta que
era um simulacro, uma anedota, caricatura de qualquer esperança democrática,
porque consagrava exatamente os princípios mais totalitários e fascistas da épo-
ca. Então, já eu tinha minha infância e adolescência enfrentando dificuldades;
uma infância e uma adolescência sendo vividas através de situações de exceção,
não de Cartas Constitucionais respeitadas, mas, ao contrário, de preceitos cons-
titucionais, de Cartas Maiores reduzidas a carta nenhuma.

Em 1945, veio o movimento da redemocratizaçãO. Grandes esperanças no
País. O Partido Comunista Brasileiro, legalizado. A reorganização partidária se
dá ao nível nacional. Vota-se uma Constituição em 1946, novamente considerada
um grande documento, moderno, atual, eficiente. Essa Constituição de 46 tinha,
por exemplo, um preceito que previa a criação da SUDENE. Como não havia de-
curso de prazo para votação de projetos na Constituição de 46, o Congresso Fe-
deral levou 12 anos para instalar a SUDENE, que propunha um movimento de
planejamento e de administração econômica para redenção de uma das regiões
mais pobres, miseráveis, do nosso Pais, o Nordeste. Previa o preceito constitu-
cional, também, a lei de Diretrizes e Bases para a Educação, que levou 16 anos
para ser transformada em legislação ordinária. A Constituição de 46, com todas
as esperanças que abrigava, manteve uma estrutura sindical cooperativa, totali-
tária, que vinha 1á do Estado Novo e dos anos 30. Essa mesma Constituição de
46 impediu e praticamente impossibilitou uma reforma agrária no País, dada
a forma pela qual previa uma indenização prévia em dinheiro aos desapropria-
dos.

Durante o período dessa Constituição de 46, a mais democrática, talvez a
mais liberal, nós assistimos, na vida política brasileira, logo ao inicio, em outubro
de 46, a deposição de um Presidente da República. Vem depois a eleição, em de-
zembro de 46, do Marechal Eurico Gaspar Dutra para Presidente da República,
que tinha sido um dos maiores líderes da Ditadura Varguista no Estado Novo e
que tinha sido Ministro da Guerra durante o Estado Novo e que surge como
candidato democrático, mas ainda como candidato à Presidência.
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O Marechal Dutra, em seus discursos de propaganda eleitoral, nada mais
fazia do que uma defesa aberta da ditadura do Estado Novo. Disse ele, em comí-
cio realizado em Belo Horizonte, em 1945, que a sua tarefa na Presidência seria
continuar a obra começada no Estado Novo. Elege-se, em 1950, Getúlio Vargas.
Em 1954, o Presidente é acuado e levado ao suicídio. Elege-se Juscelino Kubits-
chek. Antes de tomar posse, há um movimento em sentido contrário. Tentaram
impedir que ele ocupasse a Presidência. Graças a uma cisão das Forças Armadas
Brasileiras, e não graças aos partidos políticos e nem à Constituição de 1946, é
que Juscelino toma posse. Logo de início, ele teve que enfrentar dois movi-
mentos militares partidos da Aeronáutica. Em 1960, elege-se Jânio Quadros.
Sete meses após, renuncia. A Constituição de 1946, vigente, tenta impedir a pos-
se do Vice-Presidente João Goulart. Há a ameaça de uma revolução civil para
tentar-se fazer cumprir a Constituição. Graças a um movimento popular, aliado
a uma divisão dentro das Forças Armadas, o Vice-Presidente João Goulart é
empossado. Depois, é derrubado em 1964. De novo a Constituição é vilipendia-
da, rasgada, violentada e desconhecida. Aí vem a Constituição de 1967, de cima
para baixo, autoritária, consagrada e legitimada por um Congresso Nacional in-
teiramente castrado, onde a maioria dos Deputados oposicionistas mais radicais
foram exilados de nosso País. Esta Constituição de 1967 é sancionada, prevendo
eleições indiretas para governadores de Estado. Em 1969, a emenda da Junta
Militar faz incorporar à Constituição de 67 o Al-5, ou seja, traz a anticonstituição,
o arbítrio, o despotismo para dentro do corpo constitucional. Então, no decurso
da vida da minha geração, assistimos a seis Constituições Federais, sendo três
delas, em 1937, 1967 e 1969, clara e ostensivamente autoritárias. A de 1946 foi li-
beral-conservadora, e o tempo inteiro perturbada pela instabilidade política e
institucional de nosso País, com Presidentes sendo depostos, ameaçados e im-
pedidos de exercerem os seus mandatos. Gostaria de salientar um fato ocorrido
durante a vigência dessa Constituição de 1946, quando era Presidente o Sr. JK.
O famoso programa de metas de seu governo, que representou um passo no
desenvolvimento econômico e social de nosso País, não passou pelo Congresso
Nacional. JK era um político extremamente habilidoso e realizou seu programa
através da constituição de grupos executivos, que funcionavam paralelamente
ao Governo. Então, o Congresso nao tomou conhecimento do seu programa,
mas continuava dando suporte ao seu Governo. A grande obra administrativa de
JK foi feita à margem da Constituição de 1946. Então, durante sessenta anos de
vida, a minha geração assistiu, tolerou e sofreu três Constituições absolutamente
autoritárias, uma Constituição liberal-conservadora - 46, uma Constituição não
cumprida, desrespeitada desde o início, que foi a de 1934, e agora assistimos à
emergência dessa Constituição de 1988, que é uma verdadeira colcha de reta-
lhos, que simboliza uma verdadeira perplexidade e que cruza de ponta a ponta a
sociedade brasileira. Ela é fiel, simbólica, no sentido de que, justamente, ela é
uma colcha de retalhos; não oferece praticamente balizas, molduras para a tran-
sição de um Brasil tradicional, tradicional na acepção a que me referi e que diz
respeito às Constituições de autoritarismo e totalitarismo. Não oferece balizas e
molduras para a transição de um Brasil arcaico e tradicional para um Brasil mo-
derno.

Deixaria para a parte de debates o ponto de vista que tenho sobre a atual

Constituição de 1988, inclusive a sua pretendida descentralização democrática,
reforçando poderes e autonomias de Estados-membros e Municípios. A cola-
boração que pude dar, com a melhor boa vontade e atenção e talvez procurando
fugir um pouco à praxe adotada neste Seminário, é justamente a de um depoi-
mento pessoal, um depoimento da minha geração, geração que tem uma Cons-
tituição, aproximadamente, em média, para cada 10 anos. O que significa uma
Constituição para cada 10 anos em termos de seriedade, de compromisso nacio-
nal, em termos de um grande projeto de desenvolvimento realmente democráti-
co que atinja a classe trabalhadora brasileira ? Porque falar em democracia, sem
falar em atingir a classe trabalhadora brasileira, é uma falcatrua, uma falácia, um
engano. Não se pode, a meu ver, falar em modernização no Brasil e caminhar
para uma sociedade democrática, enquanto não existe uma cidadania porque o
que existe são alguns cidadãos de primeira e de segunda classe, e o resto são
súditos mergulhados no mais profundo estado de pobreza, miséria e carência.

Muito obrigado.

INTERVENÇÃO DO 30 DEBATEDOR

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ BONIFÁCIO) - O terceiro deba-
tedor desta sessão é o jornalista Flávio Friche, ex-Coordenador de Comicação
Social do Ministério de Indústria e Comércio, em Brasília; ex-Presidente da Casa
do Jornalista de Minas Gerais e Presidente da Associação Nacional para o De-
senvolvimento das Atividades Legislativas Seção Minas Gerais.

Com a palavra o ilustre jornalista.

O JORNALISTA FLÁVIO FRICHE - Ilustre Presidente da Mesa, Deputado
José Bonifácio; caro conferencista, Professor Baracho; prezado Deputado João
Rosa; querido amigo Jarbas Medeiros.

Ontem, às 17h30min, caía uma chuvinha fina e assistíamos, diante da As-
sembléia a uma manifestação que prova que o Elias Ventura tem razão ao lançar
o livro: "1968 - O Ano que Não Terminou". Estavam aqui presentes crianças e
adolescentes, 1.500 estudantes do Colégio Santo Agostinho, na chamada "Ca-
minhada Agostiniana por uma Nova Mentalidade Política". Também a minha
geração de 68 promovia essas manifestações e foi resgatada ontem, num mo-
mento que emocionou a todos que presenciaram essa manifestação, pelo seu
caráter de manifestação política, de conscientização da juventude a respeito do
seu direito de cidadania, aqui mencionado pelo Prof. Jarbas, um direito que até
hoje continua sendo um "vir a ser".

Mas gostaria, também, de prestar um depoimento, como funcionário que
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sou da Assembléia Legislativa. Daqui fiquei ausente durante 10 anos, prestando
serviços a outros órgãos públicos, e para aqui retornei em 1986.

Há uma imagem pública, como nunca houve no Brasil, em nenhuma épo-
ca, de descrédito, de agressão, de humilhação da classe política. Evidentemente
há fatores reais que promovem essa imagem. Uma imagem sai falsa de um pro-
duto qualquer, mas, na verdade, essa imagem tem sido incrementada, instruída,
difundida em todo o País, exatamente com o objetivo de cercear o surgimento
da cidadania brasileira, porque não há outra maneira de se organizar uma socie-
dade, a não ser através da sociedade política.

Mas, ontem, naquele momento que presenciei e que todos os colegas pre-
senciaram, compreendi que o avanço social, o processo social, por mais supera-
do e fragmentado que seja, como mostrou o Prof. Jarbas em seu depoimento,
que também emociona, é um processo que não morre nunca, porque faz parte
da vida.

Gostaria também de mencionar a professora Mizabel, que ontem fez uma
referência a propósito da pouca participação da população, na sociedade brasi-
leira, nas decisões sobre os destinos do País.

O Prof. Jarbas fez referência ao período de 30 para cá; voltando à Repúbli-
ca Velha, temos alguns dados que comprovam que em 100 anos de República -
no ano que vem, a República faz 100 aninhos - tivemos um Presidente eleito,
pela primeira vez, em 1894, Prudente de Morais, com 276.583 votos, que repre-
sentavam 2,2% da população brasileira, na época, de 15 milhões e meio de pes-
soas. Fazendo aí uma média, no tempo da República Velha, vamos chegar a
1919, com Epitácio Pessoa sendo eleito com 286.376 votos, representando 1,5%
da população, de 26,8 milhões de almas. Em 1926, Washington Luís, último Pre-
sidente da República Velha, da Revolução de 30, foi eleito com 628.528 votos,
2,3% da população, de 31 milhoês de pessoas.

Vemos, assim, que a história política do Brasil tem sido de restrição per-
manente à cidadania.

Tive oportunidade de ler um trabalho do Prof. Baracho, publicado pelo
Ministério da Justiça de Portugal, no qual, como fez agora na Conferência, alerta
para a questão do formalismo, da euforia e da emotividade em relação ao texto
constitucional, associando a isto a falta de tradição, a superficial tradição demo-
crática que existe, principalmente, no Sul do Equador e, particularmente, nesta
tão sofrida América Latina.

É a reflexão que faço nesta hora em que o Prof. Baracho frisou várias ve-
zes esse fato - foi a música de fundo da sua palestra a advertência para que não
embarquemos na cantoria, na orquestração daqueles que tentam inviabilizar,
desde logo, a vigência e efetivação do texto constitucional recém-aprovado.

Concordo com o Prof. Jarbas quando diz que essa colcha de retalhos re-
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trata o próprio surrealismo político no Brasil, mas também penso que o desres-
peito à norma constitucional recém-aprovada seria o próprio desrespeito a nós
mesmos e à nossa idealização, enquanto a sociedade precisa se organizar politi-
camente.

Penso que o grande extrato que se está obtendo deste Seminário é sim-
plesmente esta mensagem, que precisa ser difundida e repetida até entrar na
mente de cada um de nós: a de que a única perspectiva que existe para o Poder
Legislativo no Brasil é a organização política da sociedade.

Esta organização política é muito formal. Lembro-me de minha terrinha,
Brumadinho, onde havia um Presidente da Liga muito esperto, de tal forma que,
quando estávamos num barzinho, tomando chopinho para comemorar uma vi-
tória, ele já tinha entrado com recurso na Liga, e o resultado da partida já tinha
mudado. Nós estamos ouvindo a elite empresarial anunciando a iminência de
um golpe. Assistimos à articulação, por tradicionais políticos do Brasil, de um
cerco a esse momento que se processa no País. Vejo que há um grande risco de
que o emocional, o eufórico nos atropele mais uma vez na história.

Acho que a Assembléia conta, neste momento, com uma inteligência téc-
nica, com um corpo técnico semelhante, muitas vezes, superior, a outros setores
de órgãos de ponta da administração nos quais eu vivi. Só que a depreciação do
Poder Legislativo nesses últimos 25 anos - tendo o mérito, no entanto, de, atra-
vés dessa depreciação, formar um processo de resistência política - culminou e
culmina nessa esquisita transição política brasileira. Mas aqui dentro há uma in-
teligência técnica que pode ser aplicada agora.

O Professor Baracho e o Professor Jarbas conhecem esses recursos hu-
manos na área da política. Cria-se, porém, uma imagem de opinião pública.
Acho muito interessante - e como jornalista a gente vê o nível de uso, por causa
do costume - o hábito de mostrar o Plenário vazio, como se os Deputados não
estivessem trabalhando, sendo que no Plenário se vota o adjetivo, mas também
o significativo. Restou ao legislador a função de denominação de escolas públi-
cas, a concessão de títulos honorários, a proposição de votos de pesar e con-
gratulações. A norma constitucional vigente durante esses anos vedava qualquer
outro exercício político ao parlamentar. Mas também aqui, nesta Casa, se pro-
cessam Comissões Parlamentares que têm uma grande atuação. Muitas delas eu
acompanho, e esta prática é totalmente inédita aos ouvidos, aos olhos e à leitura
da opinião pública.

A reflexão que faço neste momento é no sentido de que continuemos
exercendo nossa cidadania, como estamos fazendo, ao participar deste seminá-
rio aberto, aqui na Assembléia. Que esta participação cresça e se multiplique e
que esta casa volte a ser realmente uma casa do povo,como é seu título. A enti-
dade que eu estou presidindo aqui em Minas é a Associação Nacional para o De-
senvolvimento das Atividades Legislativas. Que espécie de atividades legislativas
se poderia desenvolver com os limites impostos a este Poder? Talvez seja ele o
mais reprimido, o mais desmoralizado, o mais atacado pela grande mídia, exa-
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tamente porque é o Poder que está mais perto da fonte do poder político da so-
ciedade. Passam a exercitar logotipos rapidamente, como se fosse um projeto
real. Nem é deliberado, porque já se tornou tão comum no Brasil, como diz o
Professor Jarbas Medeiros, que já faz parte do nosso inconsciente coletivo.

Há um quadro de parlamentares na Assembléia com vocações políticas
reais, e estes, ao exercerem o mandato, estão cumprindo um papel altamente
relevante, de resistência e afirmação de um Poder. Esperamos agora que deixe
de ser apenas um formalismo e uma nominalidade, para se transformar em algo
real e concreto no Brasil.

Finalmente, eu gostaria de dedicar ao professor Baracho, pelas observa-
ções que fez sobre a necessidade de se defender a norma legal, um texto de
Brecht que, por coincidência, introduz um livro do professor Jarbas Medeiros,
que é "Ideologia Autoritária no Brasil".

Lerei este texto para mim e para cada um de nós, que estamos participan-
do deste Simpósio.

Diz Brecht em "A Exceção e a Regra", em 1930:

"Pedimos expressamente que não achem natural aquilo que acontece
sempre. Que nada seja tido como natural nesse tempo de confusão sangrenta,
de desordem ordenada, de arbitrariedade sistematizada, de humanidade desu-
manizada, para que nada disso se mantenha". •

Muito obrigado.
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