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Quero começar afirmando, serenamente, que o Parlamento
só se impõe por sua competência e por sua eficiência. Disso provém
sua respeitabilidade.

Sendo o Parlamento um dos mecanismos do sistema
democrático, qualquer falha ou circunstância que o impeça de cumprir
as suas finalidades põe em jogo, não o destino dos parlamentares que
circunstancialmente o ocupam, mas o próprio processo democr~tic.o.

O processo democrático não se afirma por discursos. As
vezes nos equivocamos ao concebê-lo como algo que deve ser
admitido e aceito pela população porque é bom, ou porque é a forma
pela qual os povos quiseram se gerir.

Se a democracia e os parlamentares não demonstram
competência para gerir a coisa pública e resolver as questões sociais~
a população abandona o processo democrático. É inútil fazer discursos
sobre o voto enquanto grande manifestação da liberdade : a
sobrevivência é a condição básica para se assegurar o processo
democrático. Só quem vive pode votar. Só depois de ter resolvida a
questão da sobrevivência é que o indivíduo começa a questionar a
situação das liberdades políticas.

Toda a história do mundo demonstra que, no momento em
que regimes autoritários conseguiram resolver problemas econômicos
e de desenvolvimento, esse próprio fato, o sucesso dessas soluções,
provocou a sua derrocada. Só depois de resolvidas as questões mais
agudas de sobrevivência é que a população começa a se preocupar
com a democracia.

O discurso que simplesmente reafirma o processo
democrático não resolve os problemas da população. Nossa participação
como Poder Legislativo passa pela nossa eficiência e competência.
Isso nos obriga a examinar a situação do Legislativo Nacional neste
momento e as causas e razões que o levaram a esse ponto.

o.putado Federal (PMDB.AS). Palestra proferida em 14/6191, no Ciclo NacIOnal de o.bales promovido
pela Assembléia legislativa do Es1ado de Minas Gerais.
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Planejamento centralizado e esvaziamento do Legislativo

No período que vai de 1946 a 1964, o Legislativo, bem ou
mal, participava da formulação da política nacional. A partir de 64,
passa a vigir a concepção de planejamento centralizado, o que terá
sérias implicações sobre a própria atividade política. Toda a política
nacional era instrumentalizada e decidida dentro do Executivo Federal.
Forjaram-se e produziram-se os instrumentos jurídicos para isso: a
Constituição de 1967, a Constituição de 1969, e, principalmente, o
Decreto Lei nll 1.200 - da reforma administrativa concebida pelos
militares.

Essa concentração decisória deixou o Legislativo Federal
na periferia da formulação da política nacional. O Legislativo só passou
a contar na definição das relações interpessoais. A legislação que
definisse direitos ou pretensões de natureza pessoal, que
regulamentasse relações interpessoais, passava pelo Legislativo. E
tudo que dissesse respeito à questão nacional, à definição dos objetivos,
aos elementos de um projeto nacional, não tinha sua participação. Isso
ficou muito claro na regulamentação dos chamados "Planos Nacionais
de Desenvolvimento", os PNDs. O PND vinha ao Legislativo para ser
aprovado na íntegra. Era vedado apresentar emendas aos planos
nacionais de desenvolvimento.

Todos devem lembrar que, em determinado momento da
vida nacional, no discurso e na linguagem do Legislativo começaram a
aparecer expressões até entãodesconhecidas : "objetivos nacionais
atuais", "objetivos nacionais permanentes", "desenvolvimento com
segurança", "estratégia de desenvolvimento", etc. Eram expressões
resgatadas das relações bélicas e que estabeleciam o plano nacional
de desenvolvimento. O Legislativo estava excluído. Na concepção
então vigente, a formulação da política nacional devia apoiar-se-numa
racionalidade técnica, burocrática - tecnocrática, enfim - acerca dos
problemas nacionais.

Além dessa concentração do poder decisório real de
formulação política no Executivo, criou-se também um outro tipo de
centralização . da capacidade de investimento público. A reforma
tributária dos anos 60 concentrou nas mãos do Executivo Federal toda
a capacidade de investimento público.

Essa concentração era condizente com a política nacional,
em que Estados e Municípios apenas executavam um projeto maior
formulado pelo Executivo Federal.
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Portanto, estava o Legislativo fora da formulação da política'
nacional; estavam Estados e Municípios, quer com seus legislativos
estaduais e municipais, quer com seus executivos, também excluídos
do gerenciamento das ações do Governo, no sentido de planos
regionalizados de desenvolvimento ou de investimento. Todos
dependiam, fundamentalmente, da transferência de recursos federais
para a execução de políticas que, por sua vez, deviam ser aprovadas
pelo Executivo Federal e pelos Ministérios federais.

A realidade dessas duas concentrações (a primeira,
afastando o Legislativo da formulação da política; a segunda,
concentrando no Executivo Federal as possibilidades de investimento,
já que a reforma tributária dos anos 60 assegurava aos estados e
municípios apenas o pagamento da sua folha de pessoal, deixando
uma margem mínima, quase nula, para investimentos) determinou uma
mudança radical no perfil do parlamentar. O parlamentar capaz de
formular políticas nacionais, que se atribuísse a responsabilidade de
pensar o país, devia ser substituído por um outro, capaz de, ferreamente,
representar os seus municípios e o seu Estado na grande política de
então, que era a transferência negociada de recursos federais aos
estados e municípios.

A área de trabalho do parlamentar federal deslocou-se do.
Plenário da Câmara e do Senado para a ante-sala dos Ministros da área
econômica. O prestígio desse tipo de parlamentar decorria da sua
maior ou menor competência em transferir recursos federais para sua
região de origem. Isso se reflete ainda hoje nas campanhas eleitorais.
Toda vez que o Deputado comparece aos municípios em busca de
apoio, a grande pergunta é: o que fez Fulano de Tal para o município,
para a nossa região? Conseguiu asfaltar estradas, construiu o ginásio
de esportes, construiu pontes, conseguiu pintar o colégio? Tudo isso
retrata um tipo de função e de legislação.

Na medida em que isso se deu - e convivemos com isso por
vinte e tantos anos-, as praxes parlamentares acabaram sendo alteradas.
Se o parlamentar tinha como função básica estar pr~sente nos
Ministérios, era necessário mecanizar o parlamento com base nessa
realidade. Assim, surgiu o voto de liderança, bem como a concentração
de todo o processo decisório na Mesa da Câmara e no círculo das
lideranças. Deste modo se forjaram hábitos e procedimentos que
explicam o modelo de Câmara que tínhamos e ainda temos.

Nas discussões da Constituição Federal tínhamos clareza
dessas circunstâncias e procuramos, por isso, romper essas duas
concentrações. De um lado, a concentração do processo decisório.
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Através das modificações constitucionaIs de 1988. a Câmara e o
Senado ficaram em condições de participar do processo de formulação
da política nacional. .

Por outro lado. a desconcentração tributaria da União e a
reforma tributária contida no bojo da Constituição de 1988 também
reduziram a capacidade de transferência de recursos da União para os
Estados. Aumentou-se substancialmente a base de incidência do ICM
e a participação dos fundos dos Estados e municí pios, reduzindo-se na
mesma proporção a receita da União.

Este modelo de emergência da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal encontrou um Congresso rigorosamente habituado
a outras funções.

Nominalmente. a Câmara passou a ter, a partir de 1988, um
poder que não podia exercer e que. de resto. exerceu com muita
dificuldade.

Por que essa dificuldade?
Por um lado, devido ao próprio tipo de parlamentar que

circulava na Câmara. e que se produzia. na sua maioria. dentro do
modelo antigo.

Por outro lado. a Câmara deparou-se com um mecanismo
interno e regimental montado para torná-Ia rigorosamente inútil.

Todo o processo legislativo e decisório forjado nesses vinte
anos era circular. Havia um mecanismo pelo qual se chegava a um
ponto, encerrava-se e voltava-se atrás novamente. As decisões
dificilmente se formulavam. tantos eram os recursos e obstruções
possíveis. Na verdade, era preciso obstar as decisões. porque estas,
na vigência das Constituições de 1967 e 1969, eram rigorosamente
inúteis. O Legislativo devia existir. mas não podia produzir Excluído
das decisões políticas nacionais, só podia produzir o irrelevante.

Dentre outras, uma das causas do excesso de medidas
provisórias decorre da incapacidade dos procedimentos da Câmara
dos Deputados e do Congresso Nacional de assegurar decisões
eficazes numa determinada questão política. Todos os procedimentos
montados na Casa levavam a não se decidir. o que era reforçado por
hábitos e valores na cabeça de todos nós.

Foi tendo em vista essa realidade que começamos a agir
Já falávamos nisso a partir de 1988, advertindo que seria necessário
adotarmos um procedimento cirúrgico. Não mais bastava dar remédio
ou internar o doente.

,
Produçeo legislativa: quantidade e qualidade

Alguns dados relevantes:
Em 1989, foram apresentadas na Câmara dos Deputados

5.956 proposições, entre Projetos de Leis, Projetos' de Decretos
Legislativos e Projetos de Resolução, não se incluindo os requerimentos.
Será que o país precisava, em 1989, de quase seis mil proposições
legislativas?

Como eu era Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça, tive que ler e analisar esse material, o que me permitiu também
classificá-lo. Com algumas exceções, encontrei quatro grandes tipos
de projetos.

Um grande número, talvez 40% deles, corresponde a
"projetos de estatística". Sabemos que setores não informados ou
incapazes da imprensa nacional avaliam o trabalho do parlam~ntar
pelo número de projetos que ele apresenta numa Sessão Legislativa.
Logo, impõe-se ao parlamentar a obrigação de apresentar projetos.
Quanto mais projetos apresenta, mais se credencia junto a esse tipo
de imprensa.

Um colega nosso apresentou, logo após a promulgação da
Constituição, quinhentos e poucos projetos, todos pretensamenté
destinados a regulamentar a nova Carta. Como eram esses projetos
? A Constituição tem um dispositivo que diz: Se "a", então "b". O projeto
do nosso colega era o seguinte: "artigo 12 - se "a", então "bOI;artigo 22
- revogam-se as disp'osições em contrário." Era rigorosamente a
reprodução do texto da Constituição. Em alguns casos havia alteração
do enunciado, mas a proposição era a mesma.

Evidentemente, o meu colega apresentou isso porque
precisava ter seu trabalho divulgado na imprensa. A única finalidade
desse tipo de projeto é ser contabilizado no fim do ano.

Como Presidente da Comissão de Constituição e Justiça,
separei todos os projetos dessa natureza e coloquei-os num armário,
de quarentena, para ver quanto tell)po levaria até alguém - inclusive o
autor - procurá-los. Não apareceu ninguém. E por quê? Porque aqueles
projetos já haviam cumprido sua finalidade: ser um número averbado
na sinopse da Câmara sobre o trabalho do parlamentar. Ora, se essa
é a finalidade do projeto, para que fazê-lo tramitar?

Ao segundo tipo de projeto chamo" projeto de categoria".
Há projetos de importância nacional no trato de algumas categorias,
mas há outros cuja única função é fazer publicar o próprio avulso. O
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parlamentar envia esse avulso aos representantes ou associações da
categoria em relação à qual apresentou o projeto, e a fJnção do projeto
está encerrada. Normalmente esses projetos vis~m exclusivamente
mostrar que o parlamentar está preocupado com ãquela categoria.

Há pouco, por exemplo, foi apresentado um projeto
regulamentando a profissão de despachante de trânsito. Ora, não faz
o menor sentido regulamentar essa profissão. Trata-se de uma profissão
que o próprio mercado seleciona. Todos podem exercê-Ia. Mas o
projeto foi apresentado, determinado número de avulsos foram emitidos
pelo autor, distribuídos às associações e encerrou-se o interesse.

O terceiro tipo de projeto é o .projeto região". Dou um
exemplo caricato: está sendo construída pelo Governo Federal uma
estrada de rodagem entre o município A e o município B. Apresento um
projeto dizendo: .fica autorizado o Poder Legislativo, no quilômetro 33
da estrada que está sendo construída entre o município A e o município
B, a fazê-Ia infletir para a esquerda, dirigir-se até o município C e depois
tomar o curso normal. " Esse é o projeto. Faço os avulsos e mando para
os vereadores, para as associações, para os sindicatos etc. da cidade
a que pertenço. Termina a minha ação.

São projetos que autorizam o que já está autorizado. Seu
objetivo é unicamente reforçar uma relação entre o político e o eleitor
daquela região.

Há um outro tipo de projeto que costumo chamar. projeto 3
de outubro". Surge à época de eleições, para permitir ao candidato tirar
avulsos e depois dizer na campanha eleitoral: apresentei tal projeto.
Nada mais.

Esses quatro tipos de projetos somam seguramente 70%.
Ressalvo que muitos dos colegas que agem desse. modo

são respeitáveis. O modelo estrutural lhes impõe este tipo de conduta.
O fato de você apresentar um •projeto de estatística" decorre de quê?
De um tipo de avaliação que a imprensa nacional estabelece .entre
quem trabalha e quem não trabalha. Logo, induz à apresentação desse
tipo de ação.

Processo Eleitoral e Fidelidade Partidária

No modelo de processo eleitoral que temos, os inimigos
não são os candidatos de outros partidos, e sim os do nosso próprio
partido. Tenho relações de amizade com Deputados do PT, do PFL,
mas no processo eleitoral o meu inimigo é o candidato do PMDB na
minha cidade, face à natureza individualizada do processo eleitoral que
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1
o Código de Assis Brasil, de 1932, introduziu na história eleitora.
brasileira.

Os partidos, no nosso processo eleitoral, dependem da
soma de votos que obtêm todos os seus candidatos. Logo,.a escolha
da nominata dos candidatos na legenda fixa-se na capacidade indi-
viduai do candidato de produzir votos, trazendo os seus votos para o
partido e somando para a formação do coeficiente partidário. Todos
,conhecem esse modelo eleitoral. Nele, a escolha do candidato decorre,
não da sua identidade com o partido, mas da sua capacidade de captar
votos para a legenda que pretende representar.

No meu Estado, por exemplo, a Polícia Militar é muito
organizada. O magistério também tem grande força política, com uma
forte organização capilar em todo o Estado. Logo, todos os partidos
procuram ter candidatos egressos da Polícia Militar e do magistério,
para puxar votos dessas categorias.

Os burocratas dos partidos, quando examinam a relação
dos virtuais candidatos, dizem: a nossa legenda é fraca no setor X.
Precisamos encontrar candidatos fortes nesse setor. Ou seja, por
exigência do modelo eleitoral, os próprios partidos vão buscar candidatos
que possam produzir votos. E estes, depois de eleitos, só podem ter
lealdade às suas categorias, pois foram inscritos para isso. Deles não
se pode exigir lealdade ideológica, já que não foram convocados para
representar um partido, e sim uma categoria.

Congresso Nacional ou Assembléia de Estados?

A grande dificuldade, na Câmara dos Deputados, vem do
fato de o Brasil não eleger ninguém. As questões nacionais passam
perifericamente pela Câmara dos Deputados e pelo Congresso Nacional,
geralmente como instrumento de barganha para a soluçãQ de problemas
corporativos ou regionais. Há uma imensa dificuldade de se pensar o
país a partir do Congresso, porque este foi claramente modelado para
ser uma assembléia de Estados e não uma assembléia nacional.

Quem o modelou assim? Os republicanos de 1889. Quando
a República nasceu, no bojo de um golpe militar, Deodoro não queria
derrubar o Imperador, mas o Gabinete Liberal do Visconde de Ouro
Preto. Queria substituí-lo por um Gabinete Conservador, chefiado pelo
Conselheiro Saraiva, dentro do modelo de gabinete que seria a política
do Império e que se deve, seguramente, à figura de Bernardo Pereira
de Vasconcelos.
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Os Republicanos sabiam que a República ,só se poderia
impor à população distinguindo-se do Império. Não podiam, por isso,
ser partidários do modelo parlamentar de gabinete típico do Império,
decalcado de uma acomodação européia entre republicanos e
monarquistas. Tornaram-se presidencialistas. E fizeram-se também
ferreamente federalistas, porque o Estado Imperial era um estado
militar.

Diga-se desde logo que devemos a unidade nacional, antes
de mais nada, à férrea vontade do Imperador Pedro 11.

Nos séculos XVIII e XIX, a América Hispânica pulverizou-
se em várias repúblicas, enterrando as pretensões de Bolívar e San
Martin e capitulando à política inglesa de internacionalização do Rio da
Prata. Pelas águas internacionais do Rio da Prata barcos ingleses
fariam chegar à Europa a prata boliviana. Mas, nós, da América
Portuguesa, nos mantivemos unidos pela força do imperador.

Em face disso, o Congresso Nacional dos republicanos
pretendeu ser, não um Congresso cuja função seria pensar um
império, unitariamente, mas sim uma Assembléia dos Estados. Nestas
condições, todo o processo eleitoral teria que terminar num mecanismo
regionalizante. O discurso regionalizante reproduz aquilo que o Dr.
Tancredo Neves dizia ser a maior qualidade do político brasileiro: sua
sobrevivência.

Esse o quadro que devemos enfrentar, o que inclui a crítica
e a discussão do nosso modelo eleitoral, do regime de representação
proporcional de 1932.

A democracia interna no Legislativo

Vejamos então os mecanismos que pensamos para o
Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, no sentido de se
solverem essas dificuldades.

Temos que estabelecer um ponto de partida claro: como se
controla o Poder ? Controlando-se duas coisas: a produção e a
circulação de informações. Controla o poder quem produz a informação
e quem a faz circular. Como era controlado o Poderdentro da Câmara
nos últimos vinte anos? Por um ato simples, ou seja, pela Ordem do Dia.
Como se controla o trabalho de uma Assembléia ou de um Parlamento?
Controlando-se sua pauta e inviabilizando-se os mecanismos
informadores sobre o seu conteúdo. .
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A praxe da Câmara dos Deputados é de que a Mesa;
sobretudo o Presidente. como em todos os parlamentos do mundo
. organize a pauta.

O Regimento Interno faculta ao Presidente ou às lideranças
partidárias a discussão da Ordem do Dia. Qual foi o efeito, na Câmara,
dessa circunstância? O Presidente levava à pauta aquilo que quisesse.
O que ele levasse seria objeto de decisão. Logo, a decisão do Plenário
dependia de um ato de fiscalização produzido pela Presidência, e não
havia mecanismo capaz de obrigar a Presidência a pôr em pauta
matéria que não quisesse. Outro dado é a divulgação de informações
sobre asmatérias aserem votadas. Muitas vezes, ficávamos conhecendo
a pauta minutos antes da Sessão. um pouco antes da Ordem do Dia.

A verdade é que o mecanismo existia não para que o
parlamentar participasse do processo decisório, mas para que
referendasse o que previamente fôra decidido pelas lideranças. A
importância que tínhamos - e quando digo nós estou me referindb ao
parlamentar que está fora do círculo fechado da Mesa e das Lideranças,
o parlamentar da .periferia" do Plenário -consistia em fazermos número
para a verificação de .quórum"

Uma das regras de sobrevivência de um líder consiste em
ser respeitado p~la sua bancada. Assim, cada momento de exposição-
da sua respeitabilidade é um risco, pois nesse momento pode ver a sua
bancada tomar decisões diversas das que defende. Logo, os líderes
possuem forte tendência a evitar os momentos de risco: é uma regra de
sobrevivência. Se o líder é inseguro sobre o apoio de suas decisões
pela bancada, terá clara tendência de não ir ao Plenário para disputar
questões divididas. Assim, vai a Plenário o acordado, o acertado, o
rigorosamente irrelevante, a Resolução que concede pensão ou
reconhece como de Interesse público a sociedade A ou B, e assuntos
regionais sem dificuldades. Tudo ISSO não é problema para pauta.

Mas a matéria controvertida só vai a Plenário depois que o
colégio de líderes acordou-se. Assim, a matéria chega a Plenário no
último minuto. É quando a .periferia" do Plenário pode examiná-Ia. E a
decisão tomada acompanha a liderança. Quantos de nós, em tantos
momentos de votação na Câmara, perguntamos o que está sendo
votado ou como se vota? Esse é o dado da realidade que nos leva à
Ineficiência ou ineficácia. A falta do parlamentar ao Plenário não resulta
de desídia, mas de um imenso enfado oriundo da constatação de que
ele não integra o processo decisório

Essa é a realidade, e queremos mudá-Ia. Ela provém de um
modelo concentrador em que o processo decisório estava reservado às
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lideranças. Os demais parlamentares não queriam est~r no Plenário,
pois sua função era negociar e transferir recursos dos Ministérios para
suas regiões de origem. .

Nesse mecanismo do voto de liderança: o importante erA
que atrás do líder houvesse o menor número de colegas: quanto maior
o número de parlamentares, maior o risco de o líder ser Impugnado.
Assim, estimulava-se o parlamentar a não freqüentar o Plenário.

Bem, eis que se reduz o campo de ação do parlamentar
enquanto negociador de recursos e ele volta ao Plenário. E ali, não
participando do processo decisório, o que acontece? Ele olha para o
lado e começam os problemas.

Entre parênteses: foi o que aconteceu com o meu partido.
O 'PMDB tinha uma lucidez incrível. Sabia para onde os

militares haviam decidido ir e que, conseqüentemente, devia ir para o
outro lado. Mas o PMDB existia solidamente porque os militares
existiam. Esperava que eles decidissem e depois decidia em função
disso. Nesse sentido, dependíamos da existência dos militares para
fazer política. No dia em que os militares desapareceram do espectro
político, não tínhamos mais para quem olhar. Não tínhamos a quem
odiar. Nesse momento, olhando para o lado, o parlamentar
peemedebista não poucas vezes assustou-se com o que'viu: "Mas você

-aqui comigo? Que negócio é esse? Você devia estar em outro partido".
Começou aí o processo de implosão. O motivo que justificava estarmos
juntos havia desaparecido.

Se tivermos um plenário excluído do processo decisório,
começam a se manifestar, imediatamente, conflitos menores, questões
individuais, problemas internos, pequenas rusgas. Por quê? Porque
não há um tema que agregue. Sobra a periferia da discussão.

O que fizemos em relação a isso?
Propusemos o seguinte: primeiro, o Presidente da Câmara

deverá elaborar, com antecedência de trinta dias, um grande projeto
de trabalho material para a Câmara. Definem-se matérias que, ajuízo
do Presidente, sejam relevantes para a questão nacional: temas como
o sistema bancário, as relações de trabalho, o inquilinato - enfim,
questões de amplo alcance. Fixados esses temas como prioritários.
elabora-se um plano de trabalho mínimo de três a seis meses,
estabelecido através do entendimento partidário. A Mesa gerenciará
o processo legislativo com base nesse plano. Assim, trinta dias antes,
são anunCiadas as matérias que se destinam a votação e que estarão
prontas para isso. Fixado o plano de trabalho, identificados os projetos
que dizem respeito a esse plano, o Presidente, sem qualquer discussão
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de mérito. reúne esses projetos e, com os presidentes das comissões;
elabora um cronograma de forma tal a saber que, em determinado
momento, disporá de uma matéria pronta para votação. Feito isso, a
cada quinze dias ele anuncia as matérias que vão entrar na próxima
pauta. Cada matéria integrante da pauta é publicada com 48 horas de
antecedência.

Na verdade, o que temos hoje, e estamos tentando modificar.
é um processo legislativo de geração espontânea, ao qual falta
racionalidade administrativa e gerenciamento, e onde prevalece,
nitidamente, o irrelevante sobre o relevante.

Se conseguirmos modificar esse quadro, vamos resgatar a
presença do parlamentar no Plenário, não para ser contado como
"quorum", m~s como alguém que integra o processo decisório.

E difícil de se fazer isso? Sim, é difícil, e complicado, porque
a democracia é complicada, é imensamente difícil.

A democracia e o parlamento são basicamente a formação
da vontade de uma maioria. E a formação dessa vontade requer
renúncia. Muitas das dificuldades que encontramos no Parlamento são
conseqüência' de não ser este uma simples soma de minorias
empedernidas.

Burke afirmava que a representação parlamentar não é um-
mandato imperativo. O que temos a oferecer ao representado não é
o cumprimento exclusivo da sua vontade, mas, como dizia Burke, "o
nosso trabalho e o nosso juízo". Formulamos juízos de valor sobre
questões que dizem respeito ao representado. Isso possibilita aquilo
que é vital ao Parlamento, ou seja, a formação de uma vontade
majoritária.

O que se pretende, portanto, é trazer a massa de
parlamentares para dentro do processo decisório. Claro que isso é ruim
para quem quer monopolizar o poder, porque obriga a levar em
consideração a maioria dos que hoje participam de forma meramente
circunstancial e desorganiza um tipo de poder que às vezes é instrumento
de negociação para obtenção de vantagens e privilégios:

Comissões e Tramitação de Matérias

Temos ainda outras sugestões, como por exemplo, a
mudança do fluxo da tramitação das proposições.

Praticamente todos os parlamentos brasileiros, ou todos os
regimentos internos brasileiros, desde o Império, como também os
regimentos Internos de todas as Assembléias Legislativas atribuem à
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Comissão de Constituição eJustiça oJuízo preliminar de admissibilidade
A Comissão de Constituição e Justiça se reúne e funci6na como grande
gargalo: todas as proposições da Câmara vão para ela, que emite o
juízo de constitucionalidade, liberando-as. . - .

Os senhores sabem quantos projetos apresentados num
ano, com juízo positivo da Comissão de Justiça, são aprovados pelas
Comissões de Mérito? Em termos percentuais, na Câmara, o número
é da ordem de 40%. .

Quantos projetos aprovados pela Comissão de Justiça vão
para a Comissão de Mérito e são modificados por substitutivos? Os
projetos irrelevantes não são modificados, mas as Comissões de Mérito
inevitavelmente alteram os projetos relevantes. Esse texto final da
Comissão de Mérito, a Comissão de Justiça não examina. Logo, o
trabalho da Comissão de Justiça, ou é inútil, porque fala do que será
rejeitado, ou é inútil porque fala daquilo que não será apreciado

O projeto que vem a Plenário é distinto do que foi apreciado
pela Comissão de Justiça, ou seja, do projeto inicial, que deu origem
à discussão da matéria.

A Comissão de Justiça da Câmara tornou-se um elo de
ligação entre o autor do projeto e a Comissão de Mérito. O juízo de
constitucionalidade é aposto ao projeto primário, que nunca chega
inalterado ao plenário, e, se chega inalterado, é irrelevante: não suscita
discordância. São projetos sem grande dificuldade de julgamento.

Propusemos uma alteração, no sentido de que a Comissão
de Justiça e a Comissão Financeira passassem a ser o elo de ligação
entre o Plenário e as Comissões de Mérito. Todos os projetos seriam
enviados pela Presidência diretamente à Comissão de Mérito, que
pode também emitir parecer de constitucionalidade, com recurso à
Comissão de Justiça. O texto resultante da Comissão de Mérito,
provavelmente modificado em relação ao original. iria à Comissão de
Justiça para exame de constitucionalidade.

Grande parte da legislação considerada inconstitucional
pelo Supremo deve-se a um equívoco Ao colocar em votação
determinada matéria, o Presidente diz .• projeto tal, de autoria do Sr.
fulano de tal. Parecer favorável da Comissão de Justiça, da Comissão
de Trabalho e da Comissão de Economia" - e vota-se o projeto Ora, o
parecer da Comissão de Justiça não foi sobre o que está sendo votado.
e sim sobre o projeto original. O que está sendo votado é o substitutivo
da Comissão de Economia ou da Comissão de Trabalho Então,
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setenta por cento do trabalho da Comissão de Justiça é a~solutame~te
Inútil. Dar que os parlamentares que integram a Comlssao de Justiça
sejam freqüentemente forçados a invadir o mérito. Mas isso, por outro
lado, funciona como um grande canal de obstrução. Tranca-se o projeto
na Comissão de Justiça e as comissões de mérito ficam fazendo
audiência pública. O trabalho de audiência pública na Câmara é
Imenso, à espera dos projetos imo~i1izados na Comissão de Justiça.

Mais alguns exemplos. E necessária uma Comissão, que
nós denominamos -Comissão de Triagem", que, por delegação da
presidência, possa indeferir preliminarmente os projetos
Inconstitucionais, antiregimentais e injurídicos, com a condição do
reconhecimento do caso.

Enquanto não se mudar historicamente o processo pelo
qual se avaliam os parlamentares, nós podemos, tranqüilamente, fazer
o seguinte: o parlamentar apresenta o seu projeto, o projeto é registrado
e publicado. Depois disto, vai para a Comissão de Triagem. Se a
finalidade do projeto era fazer número, o número foi feito; se o projeto
foi apresentado só para haver distribuição do avulso, o avulso já foi
publicado. Portanto, aqueles projetos a que apelidamos -de estatística",
-de corporação" ou -de região", no que respeita à sua finalidade
específica, já foram atendidos, e a Comissão de Triagem terá condições
de formular um juízo de juridicidade concreta. Isso reduzirá enormemente.
o afluxo de trabalho.

Outro parêntese. No ano de 1989, decidi analisar o que eu
produzia durante trinta dias. Peguei uma caderneta e passei a anotar
o meu dia, tentando $lvaliar o tempo-hora na relação custo-benefício.
Foi um horror! Costumo chegar àCâmara entre 7:30 e 8:00 h e só saio
em torno das 22 h. Ao final do dia, estou exausto. Vou analisar o que
foi produzido e vejo que foi o mínimo. E por que isso? Porque há uma
tendência muito forte de o irrelevante se sobrepor ao relevante.

Quando o relevante cria a discussão e o debate, trazendo
dificuldades, normalmente passamos para o irrelevante. Começamos
a fazer o inútil, Começamos a nos ocupar de coisas que podem ser
setorial mente significativas, mas que não têm nenhuma importância
nacional. .

A Comissão de triagem faria, portanto, uma seleção prévia,
com recurso à'Comissão de Justiça.

Outra alteração importante em nosso Regimento refere-se
à discussão das bancadas. Em Brasília, a matéria fica na pauta da
discussão e o deputado se inscreve para falar contra ou a favor. Muitos
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deputados, porém, para evitar que outros falem con.tra a matéria,
inscrevem-se na lista dos que vão falar contra e falam a favor. Ou seja,
embora a favor da matéria, eu me inscrevo para falar contra e assim
obstruo a pauta. . -

Criou-se, em vista disso, um mecanismo atribuindo ao
Presidente, de acordo com a sua sensibilidade e a relevância do tema,
a responsabilidade de designar tempo para a discussão das matérias.
O projeto sobre a lei da propriedade industrial, que vamos discutir
agora, um assunto de repercussão nacional, não pode ser colocado na
pauta de discussão em igualdade de condições com o projeto que, por
exemplo, concede pensão para a viúva de Fulano. Neste caso, o
Presidente poderá dizer o seguinte: designo para discussão da matéria
do projeto de lei sobre propriedade industrial o tempo de quatro
sessões, com uma hora em cada uma delas. Comunico às lideranças
partidárias e aos partidos políticos a designação desse tempo.

Além disso, o Presidente deverá dividir o tempo entre os
partidos, cabendo às bancadas indicar quem vai falar sobre o tema. Isto
porque ali está o País, e, estando ali o País, o que queremos saber não
é se Nelson Jobim pensa A ou B, mas o que pensa o partido que tem
a responsabilidade nacional de produzir decisões sobre o tema.

Aí os partidos vão assumir o gerenciamento das discussões
das matérias relevantes e fica assegurado que pelo menos uma vez por
semana no Parlamento nacional se discuta o País.
. Pergunto: a Câmara dos Deputados votou o que este ano?

O projeto sobre medidas provisórias, do qual fui co-autor, e o que mais?
Agora estamos chegando ao início do recesso. O que vai sobrar do
primeiro semestre? Só uma matéria de interesse nacional ?

Na verdade, não há um gerenciamento do processo
legislativo. Precisamos ter partidos políticos definidores de decisões,
que precisam se expor.

A grande dificuldade, por exemplo, do meu partido está em
se expor, assumir definições. Toda definição tem conseqüência,
porque estabelece os limites de um espaço. E toda fronteira acaba por
situar alguém do outro lado.

Nossa responsabilidade

Estes mecanismos nos levarão àquilo que é vital. A
respeitabilidade não decorre da seriedade, porque seriedade é
obrigação. A respeitabilidade não decorre de cymprimento do dever,
porque isto também é obrigação. A respeitabilidade decorre da nossa
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eficácia em sermos importantes na vida do País, e todos os mecanismos
que herdamos foram concebidos para não termos importância. A
respeitabilidade exige de nós mudanças nesses procedimentos. E
temos também que nos expor.

Émuito constrangedor que alguém seja apreciado e acatado
sempre. Entre nós, parlamentares, a respeitabilidade deve ser absoluta.
É uma necessidade da relação. Temos posições distintas, mas temos
.também grande dificuldade de aceitar que alguém possa ser contrário
aos nossos pontos de vista. Temos uma formação que nos levou a ser
heróis de nós mesmos. Somos os heróis de nossas mães. E somos
sempre vítimas.

Não sei nada de matemática, porque o padre marista era
terrível. Não sei nada de anatomia, porque o meu professor era um
Imbecil. Há sempre alguém responsável pelas nossas misérias e
Incompetências. Nunca somos responsáveis: somos sempre as vítimas.
A nossa capacidade de ser vítima é muito grande. Somos vítimas do
Estado, dos colegas, das nossas lideranças, do nosso Presidente e do
próprio povo.

Na realidade, somos vítimas dos nossos processos de
incompreensão, porque sonhamos ser heróis.

Mas, nessa ânsia de ser heróis temos de aprender a.
distinguir entre o tempo histórico individual e o tempo histórico de uma
nação.

Aqui, nesta Assembléia Legislativa, desaparece o tempo
histórico de cada um dfi nós. O que está em questão aqui, o que aqui
circula é o tempo histórico do Estado de Minas Gerais, da mesma forma
que, no Congresso, em Brasília, desenrola-se o tempo histórico de
uma nação. .

Devemos ter a humildade suficiente de fazer aquilo que
podemos, porque, normalmente, queremos fazer as grá['ldes coisas e,
se não conseguimos, acabamos não fazendo nada.

Somos produto de uma transição. O que são vinte anos
na história de um país, ou na história de uma instituição democrática?
Temos de cumprir a nossa tarefa,' não pretendendo que as nossas
ações coincidam com o tempo histórico de uma instituição e de uma
nação.

Essa humildade é vital para o processo democrático.
Aqueles que estudaram no ginásio, nos anos 50 ou 60,

viram a História em dois tipos de livros. Um deles era o de Antônio
Borges Hermida. Nesse livro, os estudos de história do Brasil começam
em 1500. sendo a historiografia oficial tão carregada de fatos,
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acontecimentos, nomes e datas que éramos forçados,l às vezes, a
recorrer à velha instituição da .cola".

Estudávamos a história do Brasil aié- 1889, quando
chegávamos ao ato da Proclamação da República. Virava-se uma
página e, à direita, em cima, em oval, deparávamos com a fotografia do
Presidente da República, seu nome, data da posse, data do término do
mandato e, à esquerda, .principais realizações" . Outra página, outro
Presidente, e assim sucessivamente, até 1930. Mas todos temos uma
débil memória desse Brasil que vai de 1889 a 1930. Porque justamente
em 30, começa a ser produzida a destruição da memória da primeira
República. O Senador Pinheiro Machado não podia mais ser o forjador
de Presidentes, tinha-se de esquecer Artur Bernardes, a política do
.café com leite" precisava ser cancelada. A geração que chegou ao
poder em 30 lutou para que o país se esquecesse da Velha República,
enterrasse a memória de uma época em que os Estados e os
Presidentes produziam, como resultante, o país. O gesto de Getúlio,
após o golpe de 37, de queimar as bandeiras dos Estados em íavor da
bandeira brasileira, simbolizou a necessidade de se romper com a
tradição que vinha de 1889 e sinalizou um novo tempo, em que o
intemsse nacional deveria prevalecer sobre os interesses particulares
ou locais. Hoje, temos a necessidade de pensar as nossas instituições
para assegurar que elas, no futuro, sejam mantidas. Para tanto, elas
devem se provar úteis, porque, se inúteis, serão destruídas.

Espero que a história não faça isso conosco. E não o fará,
se tivermos a consciência e, sobretudo, a coragem histórica de não
sermos heróis, mas, apenas, os que estendem o tapete, constróem o
degrau, pavimentam a estrada para que as gerações do futuro tenham
um grande parlamento.
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