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APRESENTAÇÃO

o Deputado Kemil Kumaira, quando, ainda muito moço, chegou à Assem-
bléia Legislativa de Minas, trazia em sua bagagem a responsabilidade da origem.
Vinha representar Teófilo Otoni - a Nova Filadélfia - núcleo implantado em ple-
no coração do outrora desconhecido Vale do Mucuri pelo idealismo do revolu-
cionário-liberai de 1842.

Manteve, com o passar do tempo, não só o compromisso com as raízes,
mas o próprio entusiasmo de ser sempre moço e ser"sempre livre, que marca a
personalidade de alguns homens.

Presidente da Assembléia Legislativa de seu Estado, Kemil Kumaira publi-
ca agora coletânea de seus discursos, com os quais procura cumprir dever ele-
mentar dos que optam pela vida pública: prestar contas de seus atos e aguardar
o julgamento da História.

Seus pronunciamentos vão desde as idéias que sustentou ao ser eleito
Presidente do Legislativo mineiro - "Como diretriz primeira, é fundamental co-
locarmos a independência deste Poder, que com os outros atue numa relação
harmônica, mas tenha sempre a coragem suficiente para repelir com vigor qual-
quer tentativa de impor-lhe peias e tutelas" - à afirmação de que "a fisionomia
de Minas é patrimônio da História",

Como Teófilo Otoni na metade do século passado, Kemil Kumaira, no li-
miar dos anos 2000, é testemunha e participa de uma fase dramática da vida
brasileira.

o massacre dos liberais de 42 guarda vínculos com a escuridão institucio-
nal do pós-64. Uma e outro, a historiografia oficial procurou escamotear. Em
vão.

No relato contemporâneo de Kumaira, fica clara "a emoção de uma me-
mória de lutas":

" - A noite dos tempos não assassina a História. Exilada, ela retorna e
amanhece. Agredida: resiste e liberta. Amordaçada, eclode e acontece."

A História não morre.

Roberto EHsio
Presidente do Centro de Cronistas Políticos

e Parlamentares - CEPO e Assessor Superior da
Direção do Estado de Minas



UM TESTEMUNHO POLíTICO

Sobre o Deputado Kemil Kumaira, tenho a dizer que, apesar de estarmos
hoje em partidos políticos diferentes, não posso furtar-me ao reconhecimento
de que sua vida pública tem sido exemplar e profícua. Fomos companheiros em
seis campanhas eleitorais consecutivas. desde 1972, quando ele se elegeu Verea-
ddr em Teófilo Otoni. Em 1974, convocado pelo MDS, elegeu-se Deputado Es-
tadual com expressiva votação, reelegendo-se em 78, 82 e 86, sempre com mar-
gem tranqüila de votos, numa região de baixa densidade eleitoral.

No nosso palanque, era ele, naqueles tempos, o mais duro e ousado crítico
da ditadura, dando-nos suporte na dificilluta pela preservação dos ideais demo-
cráticos. Sofreu conosco o duro "jejum do poder", imposto aos líderes da resis-
tência pelos Governadores nomeados pela ditadura, até a eleição de Tancredo
em 1982. Assumindo a condição de Deputado governista, ajudou a carrear para
nossa região. o Nordeste mineiro, maior volume de obras de toda a nossa His-
tória, sempre sem se comprometer ou se corromper.

Em 1988, discordamos na sucessão municipal de Teófilo Otoni. Tendo sido
eleito um Prefeito de partido diferente do seu, ao invés do comportamento usual
dos majoritários, de boicotar o adversário ou afastar-se dos assuntos do Municí-
pio. continuou trabalhando para levar recursos e obras para sua cidade, sem
abrir mão rle sua posição político-partirlária.

Eleito Presidente da Assembléia Legislativa rle Minas Gerais, granjeou a
confiança dos companheiros Deputados para tornar decisões importantes: im-
pulsionou o processo de restauração da dignidade do Poder Legislativo, ofere-
cendo exemplo às demais Casas Legislativas do País. Privilégios e vantagens
foram cortados, a independência da ação legislativa foi retornada, e ao trabalho
parlamentar imprimiu-se ritmo mais acelerado - fatos que conquistaram o res-
peito da imprensa, -nacional e mineira, sempre muito rigorosa na análise do
comportamento rios políticos.

Se as lideranças de nossa reglao devem homenagens a Kemil Kumaira,
com certeza todo o Estado lhe deve reverência, pela retidão de caráter demons-
trada ao estabelecer, corno Presidente da Assembléia, urna política voltada para
a transparência nas práticas e atos do Poder Legislativo de Minas Gerais.

Getúlio Neiva
Jornalista e ex-Prefeito de Teófilo Otoni



1. Discurso proferido pelo Deputado Kemil
Kumaira na solenidade de posse co-
mo Presidente da Assembléia (mar-
ço/89).



Representou o Parlamento, desde suas origens, a conquista do povo em re-
sistência ao poder absoluto dos soberanos. Durante a Hist6ria, tem sido o alvo primei-
ro dos déspotas e último reduto a cair nas lutas em defesa das liberdades e da digni-
dade humana. Por isso, exercer a representação popular é guindar-se à mais alta
condição que pode almejar um homem público cioso da iniportância de suas funções.
Entretanto, tal múnus implica responsabilidade incomensurável e requer não poucas
virtudes.

Defender o Poder Legislativo, mantê-lo fiel às idéias que lhe inspiraram a cria-
ção é tarefa de gigantes.

Eis por que recebemos com entusiasmo, mas também respeitosa e humilde-
mente, a incumbência de presidir esta Casa. Ao nos lançarmos à disputa, não o fize-
mos de forma leviana e impensada. Meditamos longamente e levamos a efeito cuida-
dosa avaliação de nossas potencialidades e limitações. Anima-nos o firme prop6sito
de empenharmo-nos de corpo e alma para dar conta da enormidade dos compromis-
sos que ora assumimos.

Desde 5 de outubro de 1988, o Pars não é mais o mesmo. O intenso processo
de mobilização popular desencadeado aos primeiros passos rumo à retomada da ple-
nitudade democrática chegou à maturidade durante os trabalhos da Assembléia Na-
cional Constituinte e atinge agora o seu clrmax. Temos hoje um cidadão mais politiza-
do, mais ativo, mais ciente de seus direitos, sequioso de reconhecimento e participa-
ção.

É natural, nessas circunstâncias, que o povo direcione suas atenções para o
Legislativo, na dúplice atitude do que confia, mas também fiscaliza; espera, mas tam-
bém cobra.

Durante o regime autoritário, este Poder foi aviltado, despojado de suas prer-
rogativas, despido dos mais elementares instrumentos de ação. S6 não ficou à mar-
gem da Hist6ria, reduzido a mera instância burocrática e homologat6ria, porque, desta
tribuna, se levantaram vozes her6icas que mantiveram vivo o rmpeto Iibertário. Dele
raramente falavam os meios de comunicação; votava-o a comunidade ao esqueci-
mento se não ao desprezo.

Agora, voltam-se os olhos de Minas para esta instituição. À nossa frente
avulta desafiadora a magna empresa de conduzir esta Casa ao exercfcio pleno das
funções precfpuas que a fundamentam, definem e justificam.

A Constituição Federal, ao delinear a atual estrutura do Estado brasileiro, dei-
xou vastos e numerosos espaços abertos à iniciativa das Assembléias Legislativas.
Impõe-se-nos o decisivo dilema: ocupá-los ou dar azo a que nossos p6steros nos
acusem de inépcia e tacanhice.

Encontra-se este Parlamento investido de autênticos poderes constituintes
que, se não ilimitados e absolutos como aqueles que deram origem à Lei Maior do
Pars, deixam ampla margem à atuação e à criatividade do legislador estadual. Não
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podemos, de forma alguma, furtar-nos ao imperioso dever de dar a Minas uma Cons-
tituição capaz de abrir-nos as portas a um futuro de desenvolvimento e paz social.

. Após a elaboração constitucional, espera-nos o árduo trabalho de reeditar as
leis complementares e ordinárias que possibilitarão a plena vigência do Texto Maior.

Temos a certeza de que todos os senhores parlamentares estão, nesta hora,
plenamente cônscios da gravidade da missão que se nos apresenta. Sabemos ainda
qu~, independentemente de ideologias e credos polrticos, unem-se em prol da causa
maior que é o bem comum e a felicidade da gente das Alterosas.

• Mesmo assim coordenar os esforços desses espfritos de escol que compõem
o Parlamento mineiro e dirigir esta Casa de forma a podermos dar resposta à altura do
que exige o tempo presente é tarefa que s6 realizaremos com êxito se contarmos
com a colaboração de todos.

Ao assumirmos esta Presidência, elegemos alguns prindpios que nortearão
nossa atuação.

Queremos, desde o primeiro momento, deixá-los bem claros para que se nos
possam cobrar a estrita fidelidade a eles.

. Com~ diretriz primeira e fundamental, colocamos o nosso compromisso com a
Independência deste Poder, que com os outros atue ele numa relação harmônica,
~as tenha ~empre a coragem suficiente para repelir com vigor qualquer tentativa de
Imp?r-I~e pelas ~ tutelas. Este é um compromisso sagrado na medida em que, onde o
Leglslallvo se deixa subjugar, abertas estão as portas à tirania.

A guiar-nos a conduta estará também o postulado da moralidade administrati-
va. Em sua defesa seremos firmes até às raias da intransigência. Serão nossos atos
transparentes de forma a que todos possam fiscalizá-los. Acreditamos que esse é o
único caminho para preservar-nos das insfdias dos detratores da democracia, das ci-
ladas que eles armam para incompatibilizar-nos com o povo que representamos. Por
esse meio acreditamos zelar pela imagem desta Casa.

Não pensem, entretanto, que nos curvaremos a exigências insensatas e ao
temor de acusações levianas e falaciosas. Com o mesmo ardor com que defendere-
mos o nome da instituição, envidaremos esforços para dotar o Poder dos instrumen-
tos necessários ao perfeito desempenho de suas funções predpuas.

A crescente complexidade do mundo moderno e as novas responsabilidades
que pesarão sobre os ombros do Poder, dotado agora de maiores prerrogativas e
mais diff~eis inc~mbências, põem a nu a necessidade de seu reaparelhamento tanto
no que diZ respeIto a condições materiais como no que se refere à atualização de seu
c?rp.o técnico. Por isso, não nos podemos permitir, por timidez, por temor da opinião
publica ou por covardia, que o Legislativo se deixe mais uma vez manietar, desta feita
por se tornar lerdo demais para acompanhar os passos da História.
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Independência, probidade, valorização e modernização desta Assembléia, eis
as linhas mestras que deverão dar a tônica de nosso trabalho. Por si s6 já constituem
um programa ambicioso. É nossa firme intenção mantermo-nos fiéis a elas sem tergi-
versar nem conceder.

Na certeza de que não nos faltará a ajuda de Deus nem o apoio dos nobres
pares, investidos do prop6sito de servir à gente mineira e à causa da democracia, ini-
ciamos com humildade e coragem o nosso mandato.

Sejam nossas primeiras palavras nesta Presidência expressões de agrade-
cimento •

Inicialmente, agradecemos a Deus, fonte e fundamento de toda legrtima lide-
rança, a quem pedimos inspiração para o exerdcio de nossas funções.

À Mesa que hoje se despede, queremos patentear nossa admiração pela ma-
neira com que conduziu esta Casa, nos últimos dois anos.

Aos nobres colegas, que nos honraram com a sua confiança, o nosso muito
obrigado pela oportunidade de lutar por este Parlamento. Tudo faremos para não de-
cepcioná-los.

Hipotecamos nosso reconhecimento ao corpo funcional desta Assembléia,
que nos vem auxiliando e acompanhando nosso trabalho. Creiam, caros funcionários,
que seu esforço e dedicação constituirão o sustentáculo maior do bom funcionamento
do Legislativo mineiro. Sua COlaboração nos será imprescindrvel.

À imprensa, companheira diutuma de nossos trabalhos, nosso perene reco-
nhecimento pelo protrcuo desempenho de sua democrática função de informar e fisca-
lizar.

Não poderfamos, de forma alguma, deixar de expressar a mais profunda grati-
dão à Cecé, querida e dedicada esposa que nunca nos negou seu apoio e suas pala-
vras de conforto e estrmulo nas horas mais ditrceis de nossa existência. Nela quere-
mos homenagear todas as mulheres; a mulher mineira e, em especial, as esposas
dos potrticos que, pelo carinho e compreensão, oferecem decisivo suporte e apoio às
nossas vocações pol~icas.
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2. Discurso proferido na solenidade de
entrega do Anteprojeto de Constitui-
ção (março/89).



Esta Casa vive hoje um dia que se inscreverá entre os mais significativos de
toda sua história.

o momento que vivenciamos representa a culminância de um processo que
envolveu Minas inteira. Em nossa vida pública, não temos notrcia de acontecimento
que mobilizasse tanto a nossa gente como a elaboração deste texto que agora rece-
bemos.

Acompanhamos, com entusiasmo crescente, a evolução da participação po-
pular, trmida a princfpio, forte e decisiva tão logo se percebeu a importância dos tra-
balhos que aqui se desenvolviam. Sem exceção, as regiões mineiras, as entidades de
classe, as instituições sociais e os mais representativos segmentos da sociedade
das Alterosas responderam ao apelo que lhes dirigimos. O volume de sugestões re-
cébidas, o interesse despertado pelas audiências públicas e pelos seminários prepa-
ratórios são provas inequrvocas de que o povo quer fazer a sua Constituição.

A comunidade assume, a partir de agora, uma drvida eterna de gratidão para
com dois dos maiores expoentes deste Parlamento: Deputados Camilo Machado e
Bonifácio Mourão. O primeiro, Presidente da Comissão Constitucional, soube como
ninguém coordenar as ações e conduzi-Ias, com segurança e firmeza, diretamente à
sua finalidade maior. Imprimiu tal dinamismo ao processo que, sem prejurzo da quali-
dade do resultado, logrou obtê-Io em tempo recorde.

Presidi a Comissão Preparatória dos Trabalhos da IV Assembléia Constituinte
do Estado de Minas Gerais e tive a oportunidade de sentir um pouco o peso das difi-
culdades que o Deputado Camilo Machado soube, brilhantemente, superar.

Poucas vezes este Poder foi tão feliz como na escolha do Relator da IV
Constituinte Mineira. A tarefa, das mais complexas, só poderia ter sido realizada com
êxito por uma dessas raras personalidades em que concorrem privilegiada inteligên-
cia, esmerada formação jurrdica, esprrito aberto à causa do povo e inquestionável
compromisso com a justiça. Com invejável poder de srntese aliado a apurada sensibi-
lidade aos anseios populares, o Deputado Bonifácio Mourão oferece-nos hoje este
verdadeiro sacramento dvico, expressão visrvel da alma mineira.

Há ainda um longo percurso até a elaboração do texto definitivo. Através das
emendas, novos canais estarão abertos à participação geral. O diálogo, o debate e o
entendimento, essas -forças salutares que revitalizam a vivência democrática, conti-
nuarão a dispor aqui de vastos espaços para que se exerçam como rmpetos vivifica-
dores de nossos ideais.

O que já está pronto, entretanto, apresenta-se-nos como primrcias a assegu-
rar-nos bons presságios quanto àquela que será a Constituição Mineira do Terceiro
Milênio.
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3. Discurso proferido na solenidade de
posse da Diretoria do CEPO (março/89).



Sentimo-nos particularmente honrados pela oportunidade de presidir esta ses-
são. Vislumbramos, no convite, mais que simples gentileza, a expressão simbólica de
uma realidade:

Há mais de três décadas, vem o Centro de Cronistas Polrticos e Parlamenta-
res desempenhando um papel de suma relevância junto à sociedade mineira. Ao con-
tribuir para a formação da consciência polrtica de nossa gente, através do trabalho sé-
rio e honesto de seus filiados, alinha-se já entre aquelas instituições indispensáveis
para manter o vigor da vida democrática no Estado.

Muito embora não exerça um mandato eletivo, ao. profissional de imprensa é
conferido um múnus muito próximo àquele do parlamentar. Também ele se coloca
como catalisado r dos anseios e esperanças populares, da mesma forma que em-
presta seu verbo para explicitar os sentimentos, as reivindições e as crfticas do povo.
Embora informal, sua atuação é de tamanha importância na formação da opinião pú-
blica que, metaforicamente, têm sido os meios de comunicação social denominados
quarto poder.

Tais similitudes não poderiam implicar senão o estreito relacionamento com
a imprensa que tem sido a tônica do Legislativo mineiro. Juntos, escudados pela sin-
ceridade de seus ideais, entrincheiraram-se na luta pela verdade e pela esperança,
quando os dias sombrios do autoritarismo impuseram-lhes como sagrado o dever da
resistência democrática. Padeciam, então, uma e outro, da mesma fraqueza imposta
por estruturas liberticidas: amordaçada a primeira pela sanha imoral da tesoura do
censor, fragilizado o segundo pela supressão das suas competências e prerrogativas
essenciais, buscaram apoiar-se mutuamente e, dessa forma, prepararam os cami-
nhos para os tempos novos que agora têm começo.

o longo aprendizado na escola da luta, da intranqüilidade e do sobressalto,
numa época exigente de coragem e até de herofsmo, consolidou o relacionamento
entre a imprensa e esta Assembléia como uma relação entre amigos fraternos que
experimentaram os mesmos reveses.

No presente, a história do Centro de Cronistas Polfticos e Parlamentares se
confunde com a desta Casa. A ação da imprensa, ao revelar ao povo a verdadeira
imagem do Poder, desvirtuada muitas vezes com inconfessáveis propósitos, prestam
um duplo serviço à causa da liberdade: convocando a sociedade à participação, tor-
na-a mais consciente. Assim fazendo, obriga-nos a rever constantemente nossos
caminhos, em busca de maior perfeição no desempenho da diffcil tarefa de represen-
tação popular.

A Diretoria do CEPO que hoje se despede portou-se à altura das imposições
de uma época diffcil, de escolhas decisivas para a Nação e para o Estado: tempo de
Constituinte, de mudanças rápidas, de opções cruciais. Sob a Presidência de Leonar-
do Fulgêncio, a entidade soube conduzir-se com firmeza e serenidade, durante as
turbulências do perfodo final e crrtico da transição democrática. Aos que, fiéis ao sa-
lutar princfpio da alternância no poder, hoje deixam seus cargos. a 110ssaadmiração e
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nosso reconhecimento pelo que fizeram em prol da valorização desta Casa e dos
parlamentares que nela atuam. É em nome de Minas que lhes agradecemos.

Roberto Elfsio assume hoje a Presidência do CEPO pela segunda vez. No-
vamente, sua capacidade e liderança perante a classe são reconhecidas pelos cro-
nistas polnicos. A frente dos destinos da Associação, ele representa a experiência
sem deixar de significar a esperança. Dividem com ele a responsabilidade pela con-
dução do Centro um grupo de pessoas de alta competência e profissionalismo. Eliseu
Lopes, Flávio de Castro Pena, Acyr Antão, Hudson Brandão e os membros do Con-
selho Fiscal e do Conselho Especial, pela vivência dos problemas da categoria e pela
proficiência com que desempenham suas funções, dão-nos, antecipadamente, a cer-
teza dq sucesso de sua gestão.

Ao tomarmos posse na Presidência do Legislativo mineiro, explicitávamos
nosso programa de trabalho no quadrinômio independência, probidade, valorização e
mod~rnização do Poder. Para torná-lo realidade, abandonamos já o âmbito da mera
declaração de intenções rumo a ações concretas e efetivas. Não teremos, entretanto,
êxito, se não contarmos com a solidariedade da imprensa: aquela mesma solidarieda-
de que marcou nosso convlvio em épocas diflceis e obscuras. De nossa parte, asse-
guramos que todas as portas desta Casa estarão abertas à fiscalização e à crrtica. É
pela transparência de nossas ações que pretendemos conquistar o respeito e a con-
fiança do povo.

Ao desejarmos à Diretoria recém-eleita uma profícua gestão, estamos ao
mesmo tempo conclamando a classe a lutar ao nosso lado pelo fortalecimento deste
que é o mais democrático dos poderes.

Parlamento forte é garantia de imprensa livre, imprensa consciente é Legislati-
vo forte e certeza de democracia. É em nome de Minas que os convocamos!
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4. Discurso proferido na solenidade de
entrega do Tftulo de Cidadão Honorá-
rio do Estado de Minas Gerais ao Dr.
Zerbini (abriI/89).



"Se toda medicina não está na bondade, menos vale dela separada." Toman-
do essas palavras de empréstimo ao grande Miguel Couto, a Presidência se associa à
justa homenagem que o povo mineiro presta ao médico e pesquisador, Dr. Eurrclides
de Jesus Zerbini.

Hodiernamente, propaga-se uma imagem do cientista que não faz justiça à
realidade complexa e ao sentido social de sua prática. Mostra-se do sábio apenas o
momento culminante da descoberta, o grande evento, o "heureca" vitorioso. Faz-se
dele o astro, mago extraordinário a nos encantar com seus prodrgios: maravilhas téc-
nicas, maravilhas qurmicas, maravilhas médicas. Para o grande público, entretanto,
permanece oculta a rotina cansativa do laboratório, a inquietação diante do experi-
mento crucial, a busca ansiosa da hipótese salvadora, a luta contra a morte, travada
no recesso das salas de cirurgia. Dessa forma, o cientista Zerbini transcende o Dou-
tor Zerbini dos transplantes cardracos. Se, em 1968, a opinião pública saudava entu-
siasticamente o sucesso da cirurgia pioneira, desconhecia que o êxito era apenas o
resultado de uma existência inleira de investigação e devotamento à nobre arte de Hi-
pócrates.

Se, além do pesquisador, lemos a nossa frente o médico, maior a nossa admi-
ração e reverência. Se dos outros sábios se exige perspicácia, tenacidade e socráti-
ca humildade, desse se pede a consagração apaixonada a uma vocação que é ver-
dadeiro sacerdócio. Para o Doutor Zerbini o objeto de conhecimento é o homem: ser
racional, ponto máximo a que chegou a história evolutiva da criação. Apenas os espr-
ritos privilegiados, contemplados por Deus, de forma generosa, com o melhor das
qualidades humanas podem ousar dedicar-se a esta área do saber. Hoje temos um
deles entre nós, um que avultou entre seus pares pela excelência de seu trabalho.

"O médico que não está estudando ou se aperfeiçoando pode estar sendo,
com sua negligência daquele instante, a causa de vidas perdidas por um engano, uma
deficiência de conhecimento", gostava de repetir o saudoso Lucas Machado.

O Doutor Zerbini, exemplo e modelo para os jovens acadêmicos, motivo de
justa vaidade para seus colegas, encarna com perfeição o ideal do homem estudioso.
Mas não reside só nisso a grandeza de sua personalidade: dotado de sensibilidade
invulgar, é amigo, bondoso e compreensivo com os que sofrem e entrega-se, por in-
teiro, à gigantesca tarefa de conjurar a morte.

Esta Assembléia, traduzindo com fidelidade a vontade da gente mineira, con-
cedeu-lhe, pela Lei nº 7.009, a cidadania honorária. Ao fazê-lo ratificou apenas essa
mineiridade que habita inteira no esprrito do grande mestre. Hoje, temos o privilégio
rmpar de entregar-lhe o respetivo diploma. Ao conferir-lhe o trtulo, a Casa se alegra e
quer manifestar o orgulho que Minas sente pelo ilustre cidadão.
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5. Discurso proferido no "Concerto da In-
confidência", em ato comemorativo do
bicentenário da Inconfidência Mineira
(abril/89).



o triângulo do equilíbrio. O triângulo da harmonia. Um vértice aponta para o
alto, o futuro. Outros vértices sustentam a base da sua estabilidade, fincados na His-
tória.

Este triângulo imanta Minas Gerais, em sua imagem, em sua voz.

É o triângulo da montanha, que se ergue sobre jazidas de ferro e veios aurlle-
ros; guarda pedras preciosas; guia rios onde faiscam diamantes.

A riqueza desta natureza, a grandeza desta terra, o potencial humano de sua
gente inspiraram os homens das Minas que, no século XVIII, nesta província do cen-
tro, sonharam um Estado livre e soberano.

As mãos de Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manoel da Costa, Inácio José
de Alvarenga Peixoto, Domingos de Abreu Vieira escreveram, então, a Constituição
Republicana e Democrática de uma nova Nação.

"Se todos quisessem, poderlamos fazer do Brasil uma grande Nação"; exor-
tava a voz inflamada de esperança do Alferes Joaquim José da Silva Xavier.

Rompendo os grilhões do mando colonial, a Nação nascente deveria forjar
sua autonomia econômica. O Alferes Joaquim José pregava, como essencial, a pro-
dução de ferro e pólvora. Decidiu-se que Álvares Maciel seria encarregado deste pri-
meiro empreendimento; Padre José da Silva Oliveira Rolim já projetara o local ideal
para implantar a siderúrgica: seria em Borda do Campo. O ouro não mais sairia da
República a ser criada, ele representaria o lastro de emissão de papel-moeda, com
a fundação também de uma Casa da Moeda.

A Capital das Minas Gerais passaria a ter sede na Comarca do Rio das Mor-
tes, transferida para São João del-Rei. Fábricas de tecidos seriam instaladas e todos
haveriam de vestir as fazendas próprias do Pais. A educação avançaria com estudos
iguais àqueles que se faziam em Coimbra, "em que também se aprendessem as leis".

O Padre Carlos Correia de Toledo Melo empolgava-se com o estrmulo às fa-
mmas numerosas, protegendo-as para incentivar a natalidade na Pátria sonhada.

Todas contribulam com idéias, projetos e visões.

A defesa nacional seria responsabilidade de todos, com a formação de exér-
cito popular.

Que aconteceu com o sonho libertário de Vila Rica? Que fazemos hoje para
honrar o fogo libertador que ardeu na coragem do Alferes?

Que compromisso temos com a libertação nacional, cUJa semente vicejava
pelos cantos e recantos da Provlncia de Minas nos idos de 1789?
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São perguntas que formulamos neste final de século XX, duzentos anos de-
pois do movimento fundador da Pátria, que teve por cenário o Vale do Tripul, sob a
altura vigilante do Itacolomi.

Aqueles ideais foram então devastados, destruIdos, esmagados pelo poder
colonial, a partir da delação pérfida, à raiz do medo dos que não tinham valor para fa-
zer História.

Neste bicentimário da Inconfidência Mineira, o Alferes está presente entre
nós. Vive na dignidade da memória dos que, através das gerações, constroem o pro-
jeto nacional, sob os prindpios da Liberdade e da Justiça.

'0 Alferes vive nesta invicta corporação da Pol(cia Militar do Estado de Minas
Gerais, que tem no antigo Regimento Regular de Cavalaria, de Joaquim José, o seu
corpo precursor.

Vive Tiradentes como patrono dvico da Nação brasileira, como vive agora no
sItio da Varginha, ali tão perto de Ouro Preto, onde parte do seu corpo esquartejado foi
exposto, sob frondosa gameleira, para expressar o terror do castigo e da morte vio-
lenta.

Ignoravam seus algozes, não sabiam os autores da sentença da Alçada, que
não morre numa forca o ideal que vibra no coração de um povo. As fogueiras não
queimaram os pensamentos de um Giordano Bruno; o torniquete da tortura não matou
a ciência de Galileu Galilei; a corda que estrangulou o Alferes não extinguiu a centelha
de luz que iluminou seu sonho de liberdade.

Cidadãos da Terra de Tiradentes,
Herdeiros da Fundação da Pátria,
O Poder Legislativo do Estado de Minas incorpora-se, com este Concerto da

Inconfidência, às manifestações dvicas que a Comissão Coordenadora dos eventos
do bicentenário faz realizar na passagem destes duzentos anos de construção nacio-
nal.

Esta Casa do Povo, batizada, não por coincidência, com o nome de Palácio
da Inconfidência, sintetiza, com o poder de representação popular que a legitima, a
própria determinação democrática de nossa sociedade.

A grande crise brasileira de nossos dias, que angustia o homem comum e afli-
ge os dirigentes públicos; que ameaça romper os limites da paciência tolerante dos
pobres e humildes; que põe em risco o patrimônio e as riquezas acumuladas pelo
nosso povo ao longo da História; que projeta, por vezes, nuvens sombrias no céu da
Pátria, nublando a visão do futuro; esta crise, todavia, tem caminhos e tem salda, tem
soluçoos e altemativas, porque temos, sobretudo, uma Nação por fazer e por cons-
truir nesta parte do mundo.
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o Brasil, ao contrário de nações envelhecidas e estacionárias, não é um pro-
jeto pronto e acabado. Sua crise é a crise de crescimento, que outros povos soube-
ram enfrentar e superar.

o caminho da travessia tem o nome de Democracia; nosso destino tem o
passaporte da Liberdade; nossa conquista deve ser chamada Justiça Social.

o que aflige e angustia a todos, acima e além de uma conjuntura econômica
extremamente adversa, é o cenário de pobreza e de miséria que se estende além do
tolerável e do justo, convivendo lado a lado com um PaIs rico, que hoje já se coloca
entre as grandes economias do mundo ocidental.

Tão atual hoje é o fogo rebelde que levou Tiradentes ao patíbulo; que matou
Cláudio Manuel da Costa na prisão; que tornou degredados Alvarenga Peixoto, To-
más Gonzaga, João da Costa Rodrigues, Oliveira Lopes, Amaral Gurgel, Gonçalves
Veloso, Álvares Maciel, Paula Freire, Abreu Vieira Toledo Piza, José Aires, Antônio
Lopes, Vieira da Mota, Vidal Barbosa, Dias da Mota, Resende Costa (pai), Resende
Costa (filho), Padres José Lopes, Correia de Toledo, Oliveira Rolim, Rodrigues da
Costa, Cônego Vieira da Silva.

Nomeamos os heróis inconfidentes, evoquemos seus nomes como compro-
misso de honra com o futuro deste PaIs. Recordemos a memória dos inconfidentes,
não mergulhando na desesperança do pesadelo da derrota; lembremos esta memória
como lição de História, pois a Inconfidência imantou a independência nacional 30 anos
após a morte do Alferes; a Inconfidência, cem anos depois, renascia em 1889 com a
República Brasileira; a Inconfidência, duzentos anos depois, neste ano de 1989, mar-
ca a primeira eleição direta para Presidente da República, após 29 anos de supressâo
do voto direto para Presidente.

A lição está clara: a História ensina que, entre vitórias e golpes, a liberdade é
uma expressão divina da vida do homem. O mesmo homem que emergiu da velha
caverna para alçar vôo livre no espaço cósmico; o mesmo homem que evoluiu do
som do tambor para comunicar-se, à distância, num segundo, com a imagem e a voz
do satélite.

A História não pára. Se aprendermos com ela, se tivermos humildade e inteli-
gência para descobri-Ia em seus magistrais ensinamentos, este PaIs será a grande
Nação que aquele póeta enlouquecido de esperança, como o chamou Tancredo Ne-
ves, ousou sonhar um dia.

A pira da liberdade que arde diante de nós; os Dragões da Inconfidência que
aqui fizeram vibrar o Toque da Vitória; as bandeiras que tremulam nesta praça, irma-
nando a Federação brasileira; o Hino da Inconfidência que nos emocionou há pouco,
todos esses são slmbolos de uma História viva, de uma História presente, que não
morrerá, que não acabará, que conosco segue e nos desafia a ser tão generosos, co-
rajosos e intrépidos como os protomãrtires que batizaram a Nação com o sangue,
com o degredo, com a prisão, mas que permaneceram com suas vidas na própria
História.
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Este Pars merece um destino melhor, nosso povo tem direito de ser feliz; nos-
sos filhos devem pisar o território do futuro longe do abismo, livres da tragédia.

Coragem e Justiça: eis o que nos pede a Pátria e nos exige a sociedade bra-
sileira.

Tiradentes, a História vencerá!
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6. "O Novo Rosto de Minas". discurso
proferido na sessão solene de en-
trega do Projeto de Constituição ao
Plenário (maio/89).



o Projeto de Constituição que a Comissão Constitucional ora encaminha à
Presidência, à Mesa e ao Plenário da IV Assembléia Constituinte mobilizou a Casa
inteira no esforço comum de oferecer a Minas texto à altura das glórias de seu passa-
do, consentâneo às exigências do presente e capaz de abrir-nos as portas do futuro.

o desempenho da Comissão Constitucional, por todos os tnulos, foi admirá-
vel, contagiada pelo desejo de servir e pelo espírito cfvico do seu Presidente, Deputa-
do Camilo Machado. O Deputado Bonifácio Mourão, como Relator, evidenciou, mais
uma vez, a sua competência parlamentar, o seu saber jurídico, a sua incansável dedi-
cação. Tais virtudes, conjugadas a um caráter impoluto, garantiram seriedade ímpar
aos trabalhos da Relatoria.

Fato amplamente reconhecido, a Assembléia teve o cuidado, desde o mo-
ménto em que a Comissão Preparatória redigia o Regimento Interno, de deixar aber-
tas amplas oportunidades para que o povo se integrasse ao desenvolvimento dos tra-
balhos. Mais que um convite, lançou-se um apelo à sociedade para que assim proce-
desse.

A resposta dos mineiros foi expressiva, e a participação popular superou as
expectativas mais otimistas, com sugestões valiosas. O Palácio da Inconfidência
abriu-se novamente ao povo: o Poder humilhado, esvaziado, aviltado, criticado pelo
que fizera e deixara de fazer, tornou-se de novo solar, fez-se presente na praça públi-
ca, na audiência pública, no debate público, com seu espírito e com sua essência. É o
sangue novo correndo nas veias deste Poder, fortalecido pela sólida legitimidade re-
cém-conquistada. Volta ao povo o poder que dele emana, e ao Poder o vigor da força
popular.

A proposta do Projeto de Constituição é densa, autêntica e audaciosa; não é
pouco, já que se fez a ousada opção de tudo construir, sem determinações prévias
que não os limites impostos pela Constituição Federal.

Mas o projeto não tem, apesar de sua excelência, o caráter de obra definitiva:
é convite à discussão, instrumento na busca da forma final para expressão duradoura
da vontade da gente mineira.

Inicia-se, agora, o momento decisivo do processo de elaboração constitucio-
nal, da nova lei de Minas, fundamento de uma nova ordem. Ele ganha a dimensão do
Plenário, deste Plenário onde se fez boa parte da História deste Estado.

Obra de tal porte exige paciência, diálogo, entendimento, clarividência e, so-
bretudo, autêntico compromisso democrático, a dimensão para idéias. O novo rosto
de Minas será aqui desenhado com respeito a uma realidade de múltipla tessitura,
opulenta no número e variedade das contradições das Gerais.

A conciliação da diversidade no texto final da Constituição é ofício desafiador.

Esta fase abre-se com novo prazo para apresentação de emendas, agora ao
próprio Projeto de Constituição. As propostas parlamentares e aquelas originárias da
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iniciativa popular virão, sem dúvida, enriquecê-lo e aprimorá-lo. Encontrarão neste re-
cinto o foro da convergência das forças polfticas e sociais que elas retratam.

Os Constituintes, tenho certeza, continuarão profundamente envolvidos na
elaboração da Carta Estadual, obstinados - posto que mineiros - pelo equilíbrio das
soluções.

A confiança do Plenário outorgou-nos, como Presidente da IV Constituinte Mi-
neira, tarefa de coordenação do processo que assumimos com plena e total respon-
sabilidade institucional. E o assumimos com coragem e determinação. A par desta
fundamental missão, impõe-se-nos o empenho da implementação, nesta Casa, com
integra~ adesão da Mesa e do Plenário, do quadrinômio probidade, independência,
modernização e valorização do Poder.

A Hist6ria nos desafia. Chegou a hora em que este Parlamento exercerá, com
todo o vigor, o Poder Constituinte, assumindo a deliberação sobre o pr6prio Texto
Constitucional.

E estamos conscientes de que nem a lei feita é a lei acabada. A lei é para o
~idadão, a lei não é do Estado. A lei é o controle do Estado, não é tacão da autorIda-
de. Então, a lei não é a perfeição, é o processo; a lei não é a aula. Com efeito, é a vi-
da. O projeto é o começo.

Esta Presidência acolhe em suas mãos a direção dos trabalhos, com a con-
vicção, extremamente arraigada, de que as exigências técnicas da elaboração cons-
titucional hão de ser compatibilizadas, sob o grave senso da responsabilidade, com
o imperativo político, falando alto a sensibilidade do homem público, com a sabedoria
haurida no diuturno contato com os problemas e angústias do povo.

Nessa tarefa, há que se manter a preocupação constante pelo respeito aos
parâmetros traçados pela Constituiçâo Federal. Vamos mantê-Io, sabendo conservar
aquele fmpeto de criação que deve ser a marca do legislador.

É preciso buscar com determinação novos caminhos para Minas, centro telú-
rico do Brasil - ousadia e prudência. O fmã de que falava Alceu de Amoroso Lima. A
liberdade bicentenária.

Buscar neste momento, quando o processo constituinte, por inteiro, foi dele-
gado ao Poder Legislativo. Numa hora em que os sinais vitais se manifestam por todo
o organismo social, às vezes até com intensidade que assusta os menos avisados. O
caos do resgate democrático é aparente. Caos, na milenar sabedoria oriental, contém
os ideogramas do impasse e da alternativa.

A Constituição é a alternativa; o caminho é a lei.

Estamos, com orgulho e honra, reabrindo o caminho, trabalhando a alternativa.
E como custa fazer do presente projeto do futuro em momentos de transição'
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Sob a proteção de Deus, contando com o apoio dos nobres pares, dos cole-
gas da Mesa, das Lideranças, da Comissão Constitucional e de toda a comunidade
mineira, confiamos no bom termo de "nosso empreendimento. Confiamos, sobretudo,
no espfrito público dos homens a quem a Hist6ria reservou o mandato constitucional,
nesta hora em que Minas e a Nação precisam de coragem e valentia moral para a su-
peração de graves obstáculos, para a implantação firme do sistema democrático de
governo e para a reorganização popular como base, fonte e autoridade do processo
político, econômico e social do Pafs.

Tenham nesta Presidência um aliado, um companheiro e, sobretudo, um irmão
de ideais e de lutas.
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7. Discurso proferido na Convenção Na-
cional do Lions Clube do Brasil em
BeloHorizonte (maio/89).



Após 27 anos, volta a Capital mineira a sediar a Convenção Nacional do Lions
Clube do Brasil, evento que se repete pela trigésima sexta vez, coroado de sucesso.

A gente das Alterosas traz no espfrito uma rntima identificação com os ideais
leonfsticos. Quando Melvin Jones criou a bandeira vermelha e ouro, não poderia supor
que, nesta terra, tais cores teriam tão forte poder simbólico! O áureo nos lembra as
minas que, neste pedaço do chão pátrio, parecem inesgotáveis; o encarnado traz-nos
à memória o triângulo dos inconfidentes.

Mas não ficam nisso as semelhanças que aproximam o Lions Clube de Minas
Gerais.

Tal como o leão, aqui trabalha uma gente que não faz alarde de seus feitos e,
es.condida à sombra das montanhas, constrói o amanhã.

As faces leoninas imaginadas por Jones se voltam em direções opostas para
significar que um povo é feliz quando se orgulha de sua História e vislumbra o futuro.
Assim também Minas teve o privilégio de ser o palco onde, na luta pela liberdade, se
construfram as glórias do passado nacional; nossos olhos, entretanto, voltam-se para
o futuro. Este Estado sabe superar as crises e apostar na esperança.

Quando a solidão se transforma na doença do século, as metrópoles e mega-
lópoles obrigam as pessoas a se ilharem e até os meios de comunicação contribuem
para a incompreensão geral, mais necessário se torna o cultivo da amizade sadia e
duradoura, sentimento que transcende os meros contatos profissionais, supera o
egorsmo dos grupos fechados: amizade sólida, que, por sua própria riqueza humana,
transborda e atinge toda a sociedade, concretizando-se em efetivo trabalho pela pro-
moção do homem. Este ideal, leonrstico por excelência, o mineiro o aprendeu ao soli-
darizar-se para vencer a solidão imensa das Gerais.

Tantas e tais identidades aproximam o leão do mineiro, que este último inclina-
se naturalmente para aquele.

O próprio srmbolo de nosso clube, ao representar a força e a coragem, faz
referência a virtudes que sempre habitaram estas paragens.

Eis por que a ,comunidade mineira recebe de braços abertos os companheiros
leões e suas domadoras do Brasil inteiro.

E nós, leões e mineiros, regozijamo-nos com este encontro, tornado possrvel
pelo ânimo de companheirismo e entendimento que nos inspira todas as ações.

Que daqui saiam fortalecidos os laços que nos unem. Que novos liames se-
jam criados, novos canais de comunicação abertos. Que possamos robustecer a
vontade de servir. Que cada leão e cada domadora possa tornar-se, a partir dessa
convenção, um pouco mais artlfice da paz.
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8. Discurso proferido na solenidade co-
memorativa do 77'J aniversário de
fundação da cidade de Perdões.
oportunidadeem que o Presidente é
agraciado com o Tftulo de Cidadão
Honoráriodo Municrpio(junho/89).



Sentimo-nos, neste momento, gratos e emocionados pelo privilégio de nos
unirmos às comemorações do septuagésimo sétimo aniversãrio de Perdões.

Ao fazê-lo, rememoramos a saga dos fundadores que encontraram, nesta po-
pulação que luta pelo futuro, dignos continuadores de sua coragem e destemor.

o desbravador rasgou as entranhas do chão em busca do ouro. Deu em troca
à terra despojada uma capela que dedicou ao Bom Jesus. Qual boa semente, o pe-
queno templo medrou, viçou e floresceu Perdões.

No mesmo pedaço de Minas se encontraram Romão Fagundes e Rubens Ai-
rão. O primeiro buscou a fortuna no rico minério. O segundo a encontrou no gado e na
roça. Sem o saber, estavam traçando também o destino de um povo.

A vocação agropecuária de Airão influenciou o habitante local e possibilitou
que aqui esta atividade se desenvolvesse a ponto de servir de exemplo a outras re-
giões do Estado, conquistar notoriedade e admiração geral.

Riquezas de uma outra ordem são, entretanto, aquelas que melhor caracteri-
zam a alma do morador destas plagas.

O arraial primitivo cresceu. Estamos bem distantes daquele 19 de junho de
1912 em que, com a conquista da autonomia, surgia a nova vila. Mas, se o solo jã não
prodigaliza o ouro, preciosidades mais nobres podem ser garimpadas no coração
desta gente que sonha com o porvir, luta pelo desenvolvimento, sem renunciar àque-
las virtudes sólidas que são a marca do homem mineiro. Com a simplicidade de quem
se sabe grande, ela enfrenta os desafios naturais que lhe são postos pelo cresci-
mento; com o vigor herdado dos fundadores, intrépidos desbravadores do sertão, en-
cara as dificuldades da hora presente, afasta com o trabalho o pessimismo e dã ao
Brasil inteiro uma lição de esperança.

Para novas exigências, novas soluções: assim é que, ao lado dos latidnios, já
famosos em toda parte, instalou-se aqui a próspera indústria moveleira, acenando
com mais um caminho para o progresso. Como se, em cada mesa, em cada cadeira
se incorporasse um pouco da hospitalidade desse povo, Perdões hOJeexporta con-
forto.

Por tudo isso podemos dizer que, sem dúvida, lemos muito a comemorar.

Ao receber o TItulo de Cidadão Honorário, homenagem que se deve muito
mais à generosidade de vocês que a nossos parcos méritos, nós o acolhemos, so-
bretudo, como um compromisso.

Fazer parte de comunidade que, como esta, reúne tantas e tão boas qualida-
des, que soube construir um passado de gloriosas vitórias, é grave responsabilidade.
Comprometemo-nos, neste momento, a caminhar junto com vocês, como mais um ci-
dadão de Perdões, nem o mais pobre nem o mais ilustre, mas. creiam, um dos mais
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interessados em conquistar para esta cidade o destacado lugar que lhe está reserva-
do entre suas coirmãs mineiras.

Como Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, sentimos que,
ao nos conceder o tnulo, vocês prestam também um preito ao Poder que representa-
mos. Assim o fazendo, queremos louvar a elevada consciência polrtica demonstrada
pelo povo desta terra, que, ao reconhecer a importância do Legislativo, não deixa em
perigo a liberdade. E sabemos que, onde não há liberdade, é impossrvel ser feliz.

Como Deputado e homem público, estamos sensibilizado com o carinho e a
amizade de vocês.

o caminho do polrtico que se compromete a lutar pela causa do povo, que
mantém viva a chama do idealismo, é árduo. Enfrentamos a incompreensão, a intole-
rância, a resistência dos reacionários, a crrtica dos inconseqüentes. Somos obrigados
a não poucas renúncias e sacritrcios. Nossa luta não tem dia nem hora.

Mas, se às vezes o desânimo nos assalta, em momentos como o que vive-
mos agora, somos invadidos por uma certeza: Vale a pena!
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Ao recebermos o honroso convite para proferir uma palestra com tema perti-
nente a nossas funções, julgamos oportuno levar a cabo a reflexão sobre um assunto
que tem sido, atualmente, o mais constante objeto de nossas preocupações: as rela-
ções entre a Ética e a Polltica.

A escolha tem uma história. Ao assumirmos a Presidência do Legislativo mi-
neiro, exatamente no inrcio de um processo constituinte e no momento em que a pro-
mulgação recente da Lei Maior do País transfigurava a face do Brasil, tomamos cons-
ciência de que profundas mudanças estavam em curso, e nem o Poder estava prepa-
rado para elas, nem o homem público, por mais sensível que fosse, tinha diante dos
olhos a formulação clara da prática polltica exigida pela sociedade. Elegemos, então,
um quadrinômio que deveria orientar-nos a ação: a independência, a probidade, a va-
lorização e a modernização do Parlamento seriam nossas metas fundamentais, um
programa ao qual temos nos mantido fiéis. Tomamos, de imediato, algumas medidas
objetivando instrumentalizar a Casa para a elaboração da Constituição mineira. ~r-
nhamos, também, a preocupação de resgatar, perante a opinião pública, a imagem e a
dignidade do Poder, que, vitima de circunstâncias adversas, se viu despojado de
suas prerrogativas e lançado à condição de mera instância homologatória. As primei-
ras ações que empreendemos tiveram repercussão imediata na grande imprensa,
que traduziu como mera tentativa de moralização nossos esforços para adequar o
Legislativo às exigências dos novos tempos. A ênfase dada pelos meios de comuni-
cação de massa a esse único aspecto de nosso programa chamou-nos a atenção.
Assustava-nos a possibilidade de que nossas intenções fossem confundidas com um
moralismo vulgar e superficial que tomava conta do Pars. Nosso propósito possui raI-
zes muito mais profundas, que se alimentam de nosso projeto pessoal de vida e de
nossa própria visão do mundo. Essas as circunstâncias que nos levaram a meditar
mais detidamente sobre as relações entre Ética e Polrtica numa tentativa de explicitar,
de forma mais clara, os prindpios em que se fundam nossas atitudes como Presi-
dente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais. O que hoje lhes trago é parte do
resultado dessas reflexões.

O tema envolve, sem dúvida, grandes riscos, especialmente se levarmos em
conta que se trata do enfoque da Polftica através da Moral.' O maior perigo contra o
qual procuraremos nos acautelar é esgotar-se a discussão numa espécie de prega-
ção moralizante em que a Polftica se confunde com práticas particularizadas e con-
denáveis. Nós, brasileiros, temos uma tendência atávica de buscar para tudo os cul-
pados. E o bode expiatório, alvo predileto de nossas bravatas dvicas, é sempre o go-
verno ou os polrticos.

Durante muito tempo, a tesoura do censor manteve latente ou pelo menos
clandestina essa nossa tendência de culpar o governante e o homem público por tudo
de mau que acontece ao povo, essa nossa inclinação de divulgar as falhas dos polrti-
cos acrescentando-Ihes quantos pecados nossa imaginação é capaz de supor.

A Nova República aboliu a censura, dando um grande passo, sem dúvida, ru-
mo à plenitude democrática. Entretanto, assim o fazendo, favoreceu a divulgação de
escândalos e casos de corrupção, aguçou-nos o pretenso senso de justiça e promo-
veu uma verdadeira "caça às bruxas".

51



No dizer do grande Alceu de Amoroso Lima, uma das mais proeminentes figu-
ras da intelectualidade brasileira, "Não há quem não tenha o seu plano de salvar o t~-
souro público. Não há quem não se julgue habilitado a reformar a sociedade, em ba-
ses muito justas, servindo-se apenas de sua razão individual infalrvel. Não há, sobre-
tudo, quem se recuse a doutrinar em matéria de govemo, quem não se julgue capaz
de ser um grande estadista" (AMOROSO LIMA, Alceu. Poll1ica. 4" ed., Rio de Janeiro,
Agir Editora, 1956).

O momento era proprcio e não tardaram a surgir os estadistas de plantão,
imaculados e iracundos, prometendo fazer vir abaixo céus e terra e pôr cobro a todo o
mar de lama que inundava a Nação. A imprensa dedicou grandes espaços aos es-
cândalQs.

Por outro lado, cresceram a nossos olhos todos aqueles que assumiram uma
postura moralizante. Ganharam não só nossa admiração como incondicional apoio. O
esprrito puro de nossa gente não conseguia vislumbrar que intenções se abrigavam
sob essas atitudes.

No cenário nacional atuava uma vontade malévola de incompatibilizar os polr-
ticos e, especialmente, os parlamentares com o povo. Podia-se pressentir uma trama
sórdida para minar a confiança do cidadão em seus representantes. As baterias dos
novos "salvadores da pátria" voltavam-se, de preferência, contra o Parlamento. As
g"uilhotinas armadas para executar corruptos ameaçavam decapitar nossa frágil de-
mocracia. A campanha contra o Legislativo ecoa ainda hoje, alimentada por instintos
liberticidas.

Não querramos que nossas atitudes, fossem contadas entre tais arroubos mo-
ralizantes. Tais posturas, normalmente divorciadas de motivações mais profundas e
de uma vivência séria e honesta da questão polftica, não só não resolvem problema
algum como soam a nossos ouvidos como demagogia e má fé.

Hoje nos encontramos envolvidos em verdadeira cruzada para resgatar, junto
à nossa gente, a imagem do Legislativo mineiro. Nossos propósitos, porém, não são
motivados por questões circunstanciais e sim pela consciência sedimentada do im-
portante papel das instituições políticas no atual momento nacional e pela necessida-
de de que elas o assumam à luz de exigências éticas radicais. Eis a causa de nossa
preocupação com o relacionamento entre a Ética e a Polftica.

Se nos perguntarmos pela noção de Ética, diremos que ela se vincula aos jur-
zos de valor referentes à conduta humana. Tal avaliação da conduta tem um cunho de
universalidade e se apóia em determinada concepção do homem e do mundo. A cada
posicionamento ético corresponde uma maneira de pensar o ser humano e a realidade
em que ele está inserido.

A preocupação com a Ética não pode prescindir de cogitações teleológicas.

Todos içlealizamos um ser humano autêntico, bom e feliz. A finalidade maior é
atingir esse ideal. Possufmos ainda, plantado no coração, o desejo da sociedade per-
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feita onde cada um possa ser feliz e realizar-se plenamente. Demonstra-o a freqüên-
aia das utopias em nossa literatura polftica. Sem nenhuma concessão ao platonismo,
esse senso de justiça e eqüidade parece-nos inato, conatural. É o sentido ético a que
todo homem sente-se vocacionado.

Aristóteles coloca a Polftica como definidora da própria essência humana. Se-
gundo o estagirita, o homem é um animal polftico. Etimologicamente, como deve ser
do conhecimento dos senhores, o vocábulo nos remete à polis. Cidade-Estado grega,
onde se engendrou o embrião do organização sócio-polftica estatal do ocidente, em
sua versão atual e desenvolvida.

Norberto Bobbio define Polftica como "a atividade ou conjunto de atividades
que, de alguma maneira, tem como termo de referência a polis, ou seja, o Estado."
Ainda conforme o mesmo autor, "O conceito de Polrtica, entendida como forma de ati-
vidade ou de práxis humana, está estreitamente ligado ao de poder:' Coloca ele o po-
der polrtico, juntamente com o econômico e o ideológico, na categoria do poder do
homem sobre outro homem. Distingue-o desses dois últimos enfatizando que o mes-
mo se baseia na posse de instrumentos mediante os quais se exerce a força trsica
(as armas de toda a espécie e potência). Caracteriza-o como o poder coator no senti-
do mais estrito da palavra.

Identificando o elemento especffico da Polrtica no meio de que se serve, o au-
tor recusa-lhe qualquer definição teleológica, tornando problemática a determinação
de finalidades maiores à atividade polrtica.

Muitos teóricos e militantes consideram o poder como um fim em si mesmo.
Colocam-no outros como meio para perseguirem objetivos imediatos e circunstan-
ciais. Outros ainda vêem nele apenas um meio para se atingirem objetivos mais no-
bres, entre os quais o desenvolvimento pleno das potencialidades humanas dos cida-
dãos. Entre esses últimos nos alinhamos.

Não aceitamos que se possa pensar a Polftica sem uma preocupação ética;
não conseguimos refletir sobre nossa prática de homem público sem percebê-Ia inti-
mamente vinculada a nossos padrões éticos.

Propugnando por essa mesma ampliação da noção da realidade polrtica, acor-
re em nosso apoio Georges Burdeau: "Dessa forma, mesmo considerada como uma
expressão formal da 'diferenciação entre governados e governantes, a relação polftica
não pode ser assimilada a um simples equacionamento de uma relação de forças:'
(BURDEAU, Georges. Traité de Science Politique. Tome 11. Paris, Librairie Générale
de Droit et de Jurisprudence, 1952, pág. 53).

Diz ainda o autor que "A Polrtica não é uma atividade autônoma que se pu-
desse dissociar do complexo humano e social onde ela se enraiza para ar encontrar
suas possibilidades e seus fins" (op. cit. pág. 53).

Alceu de Amoroso Lima enfatiza que "•.. a Polftica, hoje em dia, já não nos
aparece mais como uma atividade à parte, desligada do corpo geral do pensamento e
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sim como uma parte apenas de um grande corpo de idéias e atividades, a cuja orien-
tação geral está sensivelmente subordinada. A Polftica é, antes de tudo, uma concep-
ção geral da vida" (op. cito pág. 129).

Tentar pensá-Ia de forma diferente corresponderia a reduzir sua realidade
complexa a mera explicação formal; seria ceder à tentação do idealismo e substituir a
realidade da polRica por uma teoria sobre ela•.Dessa forma, preferimos não ceder às
tentações da moda nem dobrar-nos aos cientificismo dos modernos "politic6Iogos"
mas optar pelo ensinamento de uma filosofia polllica que não se distancie da vida.

•O grande problema ético que se coloca para o polftico é o da determinação
dos fins aos quais servirá o poder. Todos os outros, passando pelos abusos, pela
corrupção pelo autoritarismo, decorrem desta questão fundamental.

Ensinava São Tomás de Aquino que "•.. governar é conduzir conveniente-
mente ao devido fim aquilo que é governado." E complementava ainda: "Se, pois, a
multidão é ordenada pelo governante à finalidade dela, o regime será reto e justo, co-
mo aos livres convém. Se, contudo, o governo se ordenar, não ao bem comum da
multidão, mas ao bem privado do regente, será injusto e perverso o governo."

Já ao tempo do Santo, os governantes costumavam colocar suas finalidades
particulares, seus interesses pessoais acima dos fins comuns. O poder polllico era
então desvirtuado, desviado de seus legRimos objetivos.

A ética da Polllica extrapola, pois, a tendência generalizada de, com obsessão
sensacionalista de se empreender a caça aqs corruptos e demagogos.

Edgar MOrin, por exemplo, evidencia que o caso exige considerações de outro
teor: "A dúvida atormenta quantos dedicaram muito entusiasmo e pouca reflexão à
PolRica; atormenta quantos ignoram demais a Polllica, que se infiltra na vida por todos
os poros. Apodera-se a dúvida de quantos lhe desejam perceber, conceituar a face. A
dúvida conduz à hesitação quantos são levados a perguntar em que medida a Política
obedece à Moral e a Moral à Polftica, em que medida os planos humanos não são ar-
rebatados, deformados pelos esboços dinâmicos dos processos hist6ricos, em que
medida pode o homem transformar a realidade e sua realidade, em que medida evolui
a realidade sem que o homem o perceba" (MORIN, Edgar. Introdução à Pol11icado
Homem e Argumentos Pol11icos.Rio de Janeiro, Forense, 1969, pág. 10).

Em Burdeau colhemos uma visão otimista e alentadora: "A Polftica não é coi-
sa exclusiva dos governantes, ela é coisa de todos" (op. cito pág. 53). Nesse ensina-
mento se colhe a salutar idéia de que a PolRica não é coisa exclusiva de polllicos mas
responsabilidade comum. Continua o autor: "A Polllica não é mais então a arte do go-
verno dos homens mas um instrumento de renovação da ordem social e, eventual-
mente, do pr6prio homem" (op. cit. pág. 53). E nos adverte: " ••• toda polllica tem uma
significação social e, mesmo quando se abstém de legiferar, o Poder toma posição
quanto ao soci~l" (op. cit. pág. 53). "O que importa é que, antes, se pense o Poder em
termos de trabalho, de justiça social, de organização da produção, o que o concretiza

54

não são mais as modalidades técnicas de sua instalação, são seus fins" (op. cil. pág.
62).

. Se enfocamos a Polftica a partir dessa nova perspectiva, poderemos, sem di-
ficuldade, compreeder que a crise de moralidade que parece ter-se abatido sobre o
~ars aparece-nos como o sintoma de algo mais profundo e muito mais sério. Se, obje-
tivamente, a má administração provoca um imenso déficit público que eleva a inflação
e sacrifica o nosso já espoliado povo, a falta de objetivos, a indeterminação dos valo-
res envolv:m os br~sileiros numa espécie de "vale-tudo", onde a ética é espezinhada,
onde o mais comezmho sentido de decência é esquecido em nome do imperativo do
lucro a todo custo. Mais que a economia, encontram-se exauridas as reservas morais
da Nação •

Diante dessa perspectiva, carecem de significado as ações isoladas de cunho
moralizante, principalmente quando levadas a cabo de maneira irrefletida, atabalhoa-
da, apenas com o fito de causar impacto. Devemos, mais que tudo, temer um mora-
Ii~mo de cunho autoritário que, sob a justificação de pôr cobro à corrupção, torna-se
ditatorial e autocrático, atropelando as regras do consenso, da composição de anta-
g?nismos, dispensando aquela prudência que é essencial à prática democrática. No
dizer de Arnold Gehlen, "Quem aspira à realização de uma idéia chegará facilmente a
sentir as resistências reais como imorais, como acidentes da realidade que precisam
ser eliminados pela guilhotina" (GEHLEN, Arnold. Moral e Hipermoral: uma ética plu-
ra/~sta.. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro; 1984, pág. 72). E, ousamos acrescentar, a
gUilhotina, uma vez posta em funcionamento, ganha vida própria: é impossrvel con-
~rolar seu movimento. Faz rolar cabeças culpadas e inocentes, substitui o senso de
Justiça pelo furor justiceiro, torna-se vesga, empresta seus serviços a toda sorte de
causas.

O principal imperativo ético para o polllico hoje é assumir a responsabilidade
de conduzir a sociedade de forma a firmar um novo pacto social. Não nos referimos
aqui à medida paliativa que visa conter momentaneamente o caos econômico. Fala-
mos no sentido do "contrato social" de Rousseau. Preconizamos uma redefinição dos
objetivos do Estado e de uma renovação dos compromissos do cidadão com as no-
vas finalidades e com o bem comum. Cremos que o mesmo preconizava Tancredo
Neves ao falar sobre a necessidade de um novo pacto social.

Em sua visita ao Pars, Sua Santidade, o Papa João Paulo 11, no famoso dis-
curso do Palácio do Planalto, dirigiu um apelo às elites dirigentes do Brasil. Disse ele
que "toda a sociedade é co-responsável. Mas as iniciativas e a direção humana e ra-
cional dos processos dependem em boa parte daqueles que estão investidos em fun-
ções de governo e liderança. Dependem de seu empenho primordial em renovar e
formar as mentalidades com adequados, constantes e pacientes processos de edu-
cação e de aproveitamento das boas vontades, sempre iluminados pela certeza de
que é o homem o destinatário final de suas responsabilidades e preocupações:'

Revelado pela hist6ria o fracasso do projeto tecnocrático, a classe polllica se
vê, agora mais que nunca, diante da responsabilidade de traçar os destinos do Brasil.
Nessa perspectiva, as exigências éticas pesam sobre o homem público mais na linha
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de um agir coerente e corajoso, de uma tomada de posição, de um assumir o seu lu-
gar no processo. O maior pecado é, agora, a omissão. Imoral não é mais tão-só ga-
nhar altos salários. É, sim, deixar que o clientelismo e as práticas eleitoreiras desviem
a atenção do polltico de sua verdadeira missão. Imoral é o fisiologismo, a falta de ideal
polltico, a ausência de planos, a alienação diante dos grandes problemas nacionais. É
não tomar posição, é ficar em cima do muro. No caso do legislador, o absurdo maior é
não estar preparado para colocar a serviço do povo as prerrogativas recém-conquis-
tadas. É esquivar-se do compromisso com a redenção do Pars das garras da fome,
do analfabetismo, das condições subumanas de vida em que vegetam tantos de nos-
sos irmãos brasileiros.

,Tanto se pode ferir a ética com a prática do mal como pela omissão. Estamos
cOnvictos de que o grande pecado ético que se comete atualmente no campo da polf-
tica é desse último tipo. Todos são contundentes ao acusar e responsabilizar. Entre-
tanto, já não se tem a mesma eficiência quando se trata de apontar soluções viáveis e
eficazes, quando se trata de traçar programas de ação coerentes e consentâneos
com os postulados democráticos.

No caso do Poder Legislativo, colocado agora pela Constituição de 1988 no
centro da cena nacional, aplicam-se-Ihe as palavras do grande Pontes de Miranda:
•••• a supremacia do Poder Legislativo, no mundo fático, seria benéfica à recupera-
ção democrática do Brasil; mas essa supremacia só se adquire por atos seguidos, in-
dubitáveis, de sabedoria e de coragem."

Se as exigências éticas pesam sobre o homem público, incidem ainda sobre o
cidadão. Se as 'ideranças detêm maior responsabilidade diante da urgência de rever-
ter o atual quadro nacional, o povo não pode omitir-se. Se há uma ética polltica para
os polfticos, não é menos verdade que ela existe também para cada homem, espe-
cialmente para aqueles que integram a elite intelectual do Pars, como é o caso dos
senhores.

De nossa parte, vimos desenvolvendo um esforço pela valorização do Poder
que presidimos, por sua dinamização, pela conscientização de todos quanto à sua
importância. Queremos fazer do Legislativo mineiro um sujeito do processo histórico
apto a dar-lhe rumos melhores.

Contamos com a compreensão e com a participação de todos que, como os
senhores, têm uma responsabilidade destacada no processo de reconstrução nacio-
nal: uma responsabilidade que é tipicamente polltica.
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"Uma pátria compõe-se dos mortos que a fundaram assim como dos vivos
que a continuam." É Renan quem o diz.

o mundo transformou-se em aldeia pela eficiência dos verculos de comunica-
ção, pela velocidade dos meios de transporte, pela acentuação da interdependência
das nações. Na verdade, sentimo-nos hoje, cada vez mais, cosmopolitas, cidadãos
do universo, afetados com igual intensidade pelo que sucede a cem metros de nós e
pelo que ocorre no mais distante pars. Pode então parecer obsoleto e arcaico falar em
pátria.

Entretanto, mais que nunca, faz-se agora necessária a meditação a respeito
de nossas origens: dessa tessitura complexa de fatos, crenças, sonhos e significa-
ções que constituem o rico solo de onde emerge o sentimento nacional: chão cuja for-
çà alimenta, como revigorante seiva, a própria cidadania.

Arroubos internacionalistas pretendem substituir o sentido da nacionalidade
pelo conceito de classe ou mesmo dissolvê-Io, colocando em seu lugar um indefinido,
vago e abstrato amor à humanidade em geral. Induzem a falácias s6 concebrveis por
mentes que desconhecem os mistérios do coração do homem.

Aquele que não ancora sua vida na tradição de seu povo, nem sente pulsar-.
lhe no rntimo o amor ao solo pátrio, o que nunca experimentou justo orgulho e terno
desvanecimento ao contemplar a beleza de seu chão e os prodrgios de sua gente, a
esse falta-lhe muito da densidade caracterrstica do ser pessoa. É barco à deriva,
planta sem raiz, vulnerável à primeira aragem, pronta a sucumbir quando vem a tor-
menta.

Eis por que, exatamente nos tempos que correm, torna-se imprescindrvel re-
fletir sobre a pátria, reaviver a paixão dvica.

Foi dada ao Legislativo a elevada honra de abrir as comemorações da Inde-
pendência. Seguramente com razão. Este Poder encontra-se definitivamente asso-
ciado, na memória do povo, à hist6ria de todas a slutas Iibertárias.

A semana que se inicia convida-nos a um olhar ao passado. Tem o sabor de
um encontro com o futuro. Revisitando respeitosamente a memória de nossos mortos
ilustres cujas vidas álimentaram a chama da liberdade, tomamos consciência de nos-
so compromisso em mantê-Ia acesa e brilhante.

Independência não é um bem que se herda: é um processo em curso que es-
pera nossa participação, é vitória que se conquista.

Se hoje já não nos oprime o jugo da orgulhosa metrópole, outras peias ~arram
os passos do Brasil rumo ao lugar que lhe está reservado no concerto das nações: é
a dependência tecnológica, o peso de uma drvlda externa que nos suga o suor e o
sangue, o drama de uma drvida social que mergulha tantos de nossos irmãos na fo-
me, na marginalidade e no desespero.
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Mais uma vez urge romper grilhões que nos sufocam e humilham. Urge lançar
as bases de um novo pacto nacional que, finalmente, nos possa colocar nos cami-
nhos seguros da justiça, da moralidade, do desenvolvimento e da paz.

Fazer a cada dia a independência é celebrar a vida. Eis por que os concla-
mamos todos, grandes e pequenos, Ifderes e liderados, trabalhadores e patrões, povo
e governo: a hora é jã! Independência ou Morte!
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de consolidaçãodo regime democrá-
tico", conferência proferida na
ADESG (setembro/89)



Basta que se atente ao que dizem os meios de comunicação social e a opi-
nião pública, para constatar a existência de uma intenção de cobrança e questiona-
mento dirigida ao Poder Legislativo. Trata-se, à primeira vista, de fenômeno de âmbito
nacional, que envolve não s6 as Casas Legislativas, mas atinge a pr6pria essência da
representação e da função pública.

Pode-se verificar que tal questionamento, assumindo às vezes tons de ceti-
cismo e ironia, recrudesceu a partir do infcio da transição democrâtica, ao passo que
permaneceu latente ou se manteve velado no perrodo anterior.

Quais seriam as razões dessa nova atitude assumida pelos mais diversos
segmentos da sociedade brasileira? Sem a pretensão de esgotar essas motivações,
n6s as situar(amos em quatro que, a nosso ver, se colocam como as principais.

Na vigência da ordem jurrdica consubstanciada na Emenda Constitucional nº
1, de 1969, e, mais ainda, sob a égide do Ato Institucional nº 5, foi o Legislativo ames-
quinhado, despido de suas prerrogativas fundamentais, esvaziado naquela que é sua
tarefa predpua: a de legislar. A hipertrofia do Executivo, a que se deram quase todas
as competências, relegou o Parlamento à condição de mera instância homologat6ria.
Entretanto, de forma aparentemente contradit6ria, no Poder fraco, desarmado, dimi-
nurdo, encontrou o povo um canal para suas esperanças e reivindicações. Nas Ca-
sas Legislativas germinaram as primeiras sementes do retorno à normalidade demo-
crâtica.

o momento hist6rico é outro. O Poder Legislativo, na nova ordem constitucio-
nal, mostra-se evidentemente fortalecido. Foram-lhe devolvidas as garantias e prerro-
gativas. Atriburram-se-Ihe novas e vitais competências. Entretanto, repousam sobre
seus ombros pesadas responsabilidades. Ele pode agora influir efetivamente nos
destinos do Pars: tornou-se co-responsâvel por eles.

Alçado a uma posição de destaque, não é de se admirar que o Parlamento se
ofereça mais facilmente como alvo tanto a crfiica como a demandas e expectativas.

A Assembléia Nacional Constituinte mobilizou a Nação. Anseio antigo da so-
ciedade brasileira, a elaboração do texto constitucional atraiu para si todas as espe-
ranças de melhores dias e sonhos encarcerados por uma realidade econômica ad-
versa. Nessa época: despertou-se inaudito interesse pela figura do legislador. O povo
acompanhou de perto os trabalhos. Cada brasileiro transformou-se, de uma hora para
outra, num constitucionalista a discutir, sugerir, criticar. Novamente, voltaram-se os
olhos para o Parlamento. Mais uma vez, ele se expôs diante do povo e se submeteu
ao risco de decepcionâ-Io. Teria Churchill atinado com a razão pela qual o homem
comum repudia a atividade polnica - mesmo aquele que a pratica habitualmente. Esse
repúdio seria o resultado da frustração humana ao reconhecer sua incapacidade de
alcançar soluções integrais, quando, através da polnica, procura equacionar seus
problemas de relacionamento. As decisões em que entram os vârios interesses e que
caracterizam decisões polnicas podem ser, no mâximo, a melhor opção possrvel ou
viâvel, nunca a melhor de todas.
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A abertura da A.ssembléia Nacional Constituinte à participação do povo equi-
valeu a um apelo aos cidadãos para que assumissem sua cidadania. Os mecanismos
pr6prios de democracria direta inseridos no Regimento Interno, como as emendas 01'1-
ginárias da iniciativa popular, tiveram a virtude de despertar cada brasileiro para sua
pr6pria força, a ponto de muitos, equivocadamente, julgarem inútil a representação
através dos Deputados.

Como quarto motivo do questionamento do Legislativo, queremos apontar a
crise dos Parlamentos como fenOmeno de âmbito universal, embora sentido com mais
intensidade nos Governos presidencialistas. Esse dado situa nossa preocupação em
um contexto mais amplo. Convida-nos a refletir sobre a pr6pria instituição, suas ori-
gens e transfonnações históricas.

Na tradição blblica, o primeiro legislador teria sido o próprio Deus, ao entregar
a Moisés, no Sinai, o Decálogo. Órgãos colegiados estiveram presentes na antigüida-
de clássica. Entretanto, o Parlamento, tal como o conhecemos, é filho da modernida-
de.

O advento do Estado nacional moderno veio substituir o complexo sistema
medieval em que o Imperium e a Igreja conviviam com os feudos dentro de uma or-
dem escalonada de vassalagens e de complementaridade, em que, não raro, estavam
presentes incompatibilidades e contradições entre diversos ordenamentos.

Com o Estado nacional, a disputa entre o poder espiritual e o poder temporal
cedeu lugar à preocupação com este último, elevado à condição de problema polrtico
essencial. A necessidade de consolidação dos Estados nacionais abriu as portas à
centralização do poder e ao florescimento .das teorias absolutistas, a exemplo das
idéias de Maquiavel e Thomas Hobbes. O absolutismo, entretanto, não demorou a en-
contrar ferrenhos opositores sardos das hostes da burguesia ascendente. Datam
dessa época as teorias sobre a separação dos Poderes e os prim6rdios do constitu-
cionalismo de inspiração liberal. Em qualquer Estado verifica-se a existência de um
processo de divisão de atribuições. a partir das atribuições do monarca, que as divide
com os magistrados de detenninada espécie. Até mesmo nos casos de extrema con-
centração ou "enfeixamento" de funções nas mãos do governante autocrata, essas
funções são passrveis de diferenciação, mesmo não se encontrando legalmente dis-
triburdas entre titulares especlficos. Entretanto, na modernidade, circunstâncias hist6-
ricas muito particulares evidenciaram a necessidade de distribuir. entre titulares dis-
tintos, as tarefas governamentais, que foram concebidas como basicamente iguais
em nrveis, todas emanando da mesma e única soberania nacional. Na opinião de Nél-
son Saldanha, o racionalismo burguês, a secularização da cultura e as crises do ideal
clássico "são componentes que acompanham a fonnulação, a consolidação e as difi-
culdades práticas (seguidas de crllicas e revisões) do próprio esquema constitucional
da separaçAo dos Poderes" (SALDANHA, Nélson. Separaç~o de Poderes. Brasnia,
FundaçAo PetrOnio Portela. 1983, 2'J ed•• pág. 8).

A Inglaterra nos ofereceu as lições de John Locke, para o qual "quando, na
mesma pessoa ou em um mesmo corpo de magistratura. o poder legislativo fica reu-
nido ao poder executivo, não há liberdade. pois que se pode temer que o mesmo mcr
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narca ou o mesmo senado não faça senão leis tirânicas para as executar tiranica-
mente". O grande te6rico do liberalismo inglês, ao preconizar a separação dos Pode-
res, não poupa palavras para enfatizar a excelência do Legislativo: "Esse poder le-
gislativo não é somente o poder supremo da comunidade, mas sagrado e inalterável
nas mãos em que a comunidade uma vez o colocou; ( .•• ) O poder legislativo é o
que tem o direito de estabelecer como se deverá utilizar a força da comunidade no
sentido da preservação dela própria e dos seus membros".

Em 1688 firmou-se o liberalismo inglês com a Revolução Gloriosa. alicerçada
em fortes tradições parlamentares.

Na França, dois grandes pensadores contriburram para a vitória final do ideá-
rio da Revolução cujo bicentenário agora se comemora. Em Rousseau, encontramos
um entusiasta da supremacia do Parlamento. No Contrato Social. o Legislativo encar-
na a soberania, enquanto o Executivo é o Governo: mero conjunto de afazeres ccr
missionados pela soberania e a ela subordinados. No dizer de Nélson Saldanha, "a
preocupação de Montesquieu, porém, foi a de evitar a concentração, impossibilitadora
de qualquer pretensão liberal, e foi também a de. isso ou além disso. condicionar o
equillbrio (ou o concerto) entre os poderes" (SALDANHA, Nélson, op. cil. pág. 14).

Segundo Montesquieu, "tudo ficaria perdido se o mesmo homem. se o mesmo
corpo dos prrncipes, dos nobres ou do povo exercesse esses três poderes: o de fa-
zer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes e as ques-
tões de particulares" (L'Esprit des Lois, Capo VI).

No caso americano, é exemplar o ensinamento de Madison no Federalista: "A
acumulação dos poderes - legislativo, executivo e judiciário - nas mesmas mãos,
sejam estas de um, de poucos ou de muitos, hereditárias, autonomeadas ou eletivas,
pode dizer-se. com exatidão, que constitui a própria definição da tirania"

Em srntese, podemos dizer. com Nélson Saldanha, que "a consagração, a
partir das revoluções liberais, da imagem Estado de Direito (Estado Constitucional) foi
correlatamente uma consagração do prindpio da separação de poderes: confinnava-
se a idéia de Montesquieu segundo a qual 'o poder limita o poder' ••• " (op. cil, pág.
15). E, mais abaixo, diz o autor. "Vale salientar que todos estes debates sobre a se-
paração dos Poderes, que ocupou gerações de teóricos desde os primeiros albores
do constitucionalismo contemporâneo, tiveram entre suas motivações centrais a in-
tenção de salvaguardar o legislativo e. deste modo, preservar o sentido fundamental
da relação entre o poder e os controles dentro do Estado" (Op. cit., pág. 17).

Conseqüência do êxito da doutrina da separação dos Podere! e da luta da
burguesia contra o absolutismo. o Legislativo surge como conquista É o que nos as-
severa João de Oliveira Filho: "Atribuição natural das pessoas governantes ou dos
chefes de governo, o Poder Legislativo foi-se fonnando, gradativamente. como corpo
coletivo, a fim de atender às ponderações de todo o povo, para o qual a lei era feita.
Foi porém, por conquista do povo contra os governantes que esse corpo legislativo se
constituiu" (FILHO, João de Oliveira. Legislativo: Poder autêntico. Rio, Forense, 1969,
prefácio).
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É o que lemos ainda em Paulo Bonavides: "Foram os primitivos órgãos de re-
presentação os primeiros instrumentos que trouxeram à cena do poder a vontade dos
governantes, cuja eficácia se veio a lograr após longo e penoso processo histórico dê
participação, assinalado não raro por intensas comoções civis" (BONAVIDES, Paulo.
O Poder Legislativo no Moderno Estado Social. In: Reflexões: Pol11icae Direito. 2ª ed.,
Forense, Rio de Janeiro, 1978, pág. 365). Para o ilustre publicista, "o rosto parlamen-
tar simbolizava de conseguinte para os governados o triunfo da participação, a pre-
sença doravante inarredável do princfpio há pouco tão incômodo às realezas absolu-
tas" (op. cit., pág. 373). Ainda, para o mesmo autor, nunca o Parlamento foi tão forte
quanto no Estado Liberal.

Despontam, entretanto, algumas questões: a instituição parlamentar, exigên-
cia histórica do século XVIII, teria perdido sua razão de ser na atualidade? O Legisla-
tivo, hegernõnico no Estado Liberal, teria ainda sentido no Estado Social, em que o
intervencionismo estatal se faz sentir em toda parte e exige, sobretudo do Governo,
uma atuação ágil e eficaz? Manteria o Poder Legislativo, na atualidade, intactas suas
funções clássicas?

Bonavides constata que "não padece dúvida que, na transição do Estado Li-
berai ao Estado Social, o poder mais sacrificado haja sido o Legislativo" (op. cit., pág.
375). E, mais adiante: "No Estado Social que adota a fonna presidencial de governo,
temos visto sempre um executivo forte, annado de prerrogativas, convertido em cen-
tro principal e superior de gravitação polrtica, com poderes que fazem sombra ao
Parlamento ou tendem em definitivo a eclipsá-lo" (op. cit., pág. 379).

Bonavides faz ver ainda que "ao contrair tantos e tão graves encargos - pos-
por os interesses individuais aos interesses sociais, fomentar a educação, a cultura e
as artes, fazer-se empresário, promover a paz social mediante a conciliação do tra-
balho com o capital -, o Estado Social fez inclinar para o Executivo o pêndulo da or-
dem polmca. Aqui vemos, pois, um marco que separa com toda a nitidez dois séculos:
o século XIX, século dos parlamentos, e o século XX, século dos executivos" (op.
cit., pág. 378).

Na opinião de conceituado autor americano, dedicado ao exame da questão,
"desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os estudiosos ocidentais têm-se pergunta-
do se os Parlamentos podem sobreviver ( ••. ) O tema persistente do declrnio dos
Parlamentos tornou-se um dos mitos aceitos nas sociedades ocidentais. Nonnal-
mente sustenta-se que os Parlamentos perderam poder para o Executivo, para a or-
ganização partidária, para a burocracia" (BAAKLlNI, Abdo I. Legislativos nas Socie-
dades Conterrpo"'neas. In: O Poder Legislativo na Sociedade Contempo"'nea. Bra-
snia, Câmara dos Deputados, 1976, pág. 55).

Para a opinião pública atual, o Poder pode aparecer como uma instituição ar-
caica, de procedimentos morosos, incompatrveis com a velocidade dos fatos. Corre-
se, além do mais, o risco de vê-Io como inCÔmodo óbice à ação pronta do Executivo.
Costuma-se também caracterizá-lo, pejorativamente, como o lugar onde multo se fala
e pouco se faz.
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Sustentamos a tese de que as crfticas, tanto as dos outros como as dos cida-
dãos comuns, devem-se à avaliação errônea do que é Legislativo e da importância de
suas funções. Aos estudiosos, freqüentemente cegam obstáculos de natureza meto-
dológica ou mesmo ideológica. Quanto ao cidadão comum, a desinformação geral
abre as portas a todos os mitos e inverdades sobre o Parlamento plantados pelos
amantes do autoritarismo, os quais tentam a todo o custo comprometer a real imagem
da instituição parlamentar.

De nossa parte, consideramos os corpos legislativos como aquisições polm-
cas definitivas do Ocidente, e não como meras criações circunstânciais da burguesia
para a defesa de seus interesses. Mesmo nos dias de hoje, aceitar, ainda que teori-
cflmente, sua extinção ou seu esvaziamento significa consentir na tirania; empreender
práticas atentatórias a sua existência e funcionamento equivale a propugnar por um
retrocesso de mais de três séculos.

Evidentemente, não se pode desconhecer que os tempos são outros e os
Parlamentos, especialmente nos pafses em desenvolvimento, devem repensar suas
funções clássicas para, sem abrir mão daquelas que lhes são essenciais, preparar-se
para exercê-Ias segundo diversas exigências. Segundo autores americanos, "os Le-
gislativos têm demonstrado uma notável flexibilidade e capacidade de persistência"
(SISSON, Richard e SNOWISS, Leo. O Poder Legislativo no Contexto da Moderniza-
ção. In: O Poder Legislativo na Sociedade Contemporânea. Brasnia, Câmara dos De-
putados, 1976, pág. 33).

A função precfpua do parlamento é legislar, isto é, fazer as leis, modificá-Ias e
revogá-Ias. Segundo João de Oliveira Filho, "foi por meio de gradual processo que a
criação da Lei, tornada função polll:ica de uma assembléia representativa, saiu das
mãos dos governantes detentores do Poder Executivo" (op. cit., pág. 22). Diz ainda o
mesmo autor que "em suma, por um gradual processo, a criação deliberada das leis
veio a ser uma função polltica, e este poder foi transferido dos prfncipes, sustentados
por grupos da nobreza e do clero, para corpos representativos, incluindo todas as
classes" (op. cit., pág. 22).

É verdade que, já Montesquieu, ao pregar a separação dos Poderes, preconi-
zava a harmonia entre eles. É um fato que hoje a divisão de funções não se dá de
maneira estanque: o 'legislativo cuida de tarefas tipicamente administrativas, que as-
seguram os mecanismos de seu próprio funcionamento, o Executivo e o Judiciário
têm a iniciativa de leis. Mas isso se dá de forma não habitual. Um Poder não pode
usurpar ao outro a função especifica deste último, sob pena de ameaça grave ao
equillbrio democrático. "Assim, embora os organismos exe~utivos legislem de fato,
o importante é que os Legislativos também o fazem, mas de fonna diferente, isto é,
visando à satisfação de diferentes valores e interesses" (SISSON and SNOWISS,
op. cit., pág. 38).

Uma segunda atribuição, não menos importante que a primeira, é a fiscaliza-
ção dos atos do Executivo. No dizer de Sisson e Snowiss, "a capacidade do controle
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sobre os excessos potenciais da iniciativa do Poder Executivo foi sempre considera-
da uma tarefa básica dos legislativos, segundo as modernas teorias sobre o governç>
representativo" (op. cit., pág. 39).

A terceira função do Parlamento, a qual arrolamos entre as mais destacadas,
é constituir-se ele fórum de debates e caixa de ressonância dos anseios populares,
possibilitando, assim, a constante presença do povo na determinação dos rumos da
Nação. É a partir dessa instituição que os cidadãos se fazem presentes nas decisões
polrticas através do voto e da voz de seus legltimos representantes. Nela opera-se a
composição de interesses divergentes, busca-se o consenso, procura-se a compati-
bilização entre os objetivos pessoais e de grupos determinados com as exigências do
bem cqmum.

Conforme já o salientamos, no caso do Brasil, no perrodo que antecedeu a
transição democrática, o Legislativo sofreu um cerceamento no exercfcio dessas fun-
ções. A primeira ficou restrita à iniciativa de projetos de menor monta, uma vez que o
Executivo, hipertrofiado, chamou a si a incumbência de legislar através dos decre-
tos-leis. A função fiscalizadora viu-se esvaziada pela própria debilidade dos instru-
mentos de pressão e coerção de que dispunha o Parlamento. A Constituição de 1967,
votada em condições extremamente anômalas, o Ato Institucional nº 5 e, finalmente, a
discutida Emenda Constitucional nº 1, de 1969, deixaram-no de mãos atadas, criando
situação merecedora da denúncia de Paulo Bonavides: "Com efeito, os titulares da
autoridade executiva, pela natureza mesma do regime, procedem não raro com ânimo
autocrático, de sorte que ou tendem a ignorar as prerrogativas do Congresso, ou se
inclinam a fazê-lo um dócil e áulico instrumento de sua vontade pessoal" (op. cit., pág.
335).

Permaneceu a terceira função e, não poucas vezes, o Legislativo foi palco da
resistência democrática, trincheira avançada na luta para resgatar o Governo do po-
vo, pelo povo e para o povo.

Hoje, constatamos uma realidade diferente. Sem dúvida, o Poder Legislativo é
o que mais se fortaleceu com a nova Constituição. Foram recuperadas as prerrogati-
vas enumeradas no texto de 1946. Foi ampliado o controle sobre o Executivo. Alarga-
ram-se as competências do Parlamento. Modificou-se o nefando instituto do decurso
de prazo, pelo qual o Executivo inpunha sua vontade ao Congresso. Foram reforça-
das as atribuições das Comissões Parlamentares de Inquérito. Aboliram-se os de-
cretos-leis. Abriu-se a possibilidade de interferência direta do Congresso Nacional na
proposta orçamentária. O Legislativo tem agora poderes para exercer rigoroso con-
trole sobre as contas do Pars, sobre os orçamentos fiscal, da Previdência e das em-
presas estatais. O Deputado continua proibido de apresentar projeto de lei que au-
mente a remuneração do servidor público. Entretanto, o mesmo já não se aplica no
que toca a projeto que aumente despesas públicas.

"O Poder Legislativo tem-se desenvolvido por um esforço constante para se
transformar em governo, dar se originando seus conflitos com o Poder Executivo. Pa-
rece que nessa luta há preocupação para se cumprir o princfpio de que a democracia

seja o governo do povo, para o povo e pelo povo", salienta João de Oliveira Filho (Op.
cit., pág. 12). Parece-nos que esse ideal encontra-se agora próximo de realizar-se.

Paralelamente à recuperação das prerrogativas, o Parlamento assumiu novas
e ditrceis tarefas. De imediato, desafia-o a elaboração da legislação complementar e
ordinária prevista no texto constitucional. Não fosse isso o bastante, a instituição tor-
na-se efetivamente co-responsável pela decisão quanto à polrtica econômica e social
a ser adotada pelo Pars. Essa co-responsabilidade se torna tanto mais relevante
quanto se sublinhe, como Paulo Bonavides, que "os parlamentos são, no século XX,
( •.• ) órgãos-chave para promover o desenvolvimento com legitimidade, visto que
associam, na esfera da liberdade, o econômico e o polltico em bases de consenso e
solidariedade entre governantes e governados" (op. cit., pág. 376).

Surge, então, a pergunta crucial: estariam nossas Casas Legislativas aptas a
desincumbir-se, com eficácia, das tarefas que lhes são confiadas pelo novo ordena-
mento jurrdico? Disporá o Poder dos instrumentos técnicos, dos recursos necessá-
rios para estar à altura do desafio que se lhe apresenta? Escrevendo, em 1985, sobre
o Congresso, assevera um membro da assessoria da Câmara dos Deputados: •••.•
consolidada a Nova República, ele terá que reaprender funções parlamentares tradi-
cionais das democracias, como as .de conter a bolsa pública e fiscalizar a gestão do
Executivo. E não está sequer aparelhado para isso". (MONTEIRO SOARES, Rosi-
nethe. Legislativo Brasileiro na Nova República. In: Revista de Informação Legislativa.
nº 86. Brasnia, Senado Federal, 1985, pág. 81).

Alijado por longos anos do centro do processo decisório - e afirmo-lhes que
nunca se poderá avaliar com exatidão o mal que isso fez ao Brasil - o Parlamento foi
vitima de uma atrofia progressiva, de obsolescência, de perda mesma do sentimento
de seu próprio valor. Encontra-se agora diante da perspectiva de um árduo aprendi-
zado, de uma recuperação, em termos práticos, da força que lhe foi devolvida juridi-
camente.

Os tempos pedem um novo modelo de Legislativo: uma instituição que, sem
perder suas caracterrsticas de construtora do consenso e do equillbrio, se torne mais
ágil e dinâmica. Pedem ainda um parlamentar detentor de um discurso atual e realista
e de uma prática coerente.

Na Assembléia Nacional Constituinte, deram-se largos passos rumo a esse
ideal. Temos que reconhecer, entretanto, que há um longo caminho a percorrer. Não
se pode esperar que um Poder recobre de um dia para o outro funções que lhe foram
arrebatadas. A História não dá saltos. Entretanto, temos razões de sobra para dar ao
Legislativo um crédito de confiança.

No dizer de Pontes de Miranda, "a supremacia do Poder Legislativo, no mun-
do fático, seria benéfica à recuperação democrática do Brasil; mas essa supremacia
só se adquire por atos seguidos, indubitáveis, de sabedoria e de coragem. (MIRAN-
DA. Pontes de. Independência e Harmonia dos Poderes. In: Revista dos Tribunais. nº
20, abril-junho de 1977, pág. 125.) Temos a firme esperança de que nossos parla-
mentares possuam essas virtudes em grau bastante para consolidar definitivamente
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essa supremacia. Acreditamos em nosso povo, sábio por natureza e sofrimento, para
ter" a certeza de que ele estará ao lado do Parlamento nessa conquista, convencido
de que dela depende a democracia e a realização de seus próprios interesses.
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o exercfcio da vida pública exige dos agentes polrticos dedicação no desem-
penho de suas atribuições, para que os titulares de mandato eletivo se mantenham
plenamente identificados com seus representados.

Essa identificação pode-se dar de formas diversas, como, por exemplo, a ela-
boração de diplomas legais eficientes.

Para se obterem textos de lei operosos é imprescindrvel que os parlamentares
estejam preparados tecnicamente para desempenhar as atribuições legislativas, ou-
vindo, sempre que possrvel, os segmentos sociais.

Esse procedimento foi adotado na elaboração da Carta Federal e da Consti-
tuição Estadual, cuja promulgação se avizinha.

Ao tomar a iniciativa de realizar o I Seminário dos Três Vales - Mucuri, Jequi-
tinhonha e São Mateus - a Câmara Municipal de Te6filo Otoni demonstra a sua preo-
cupação em preparar-se, juntamente com as outras Câmaras da região, para a im-
portante tarefa de elaboração da Lei Orgânica Municipal.

Convidados para fazer a abertura oficial do evento, além dos agradecimentos
de estilo, pedimos vênia para tecer algumas considerações pertinentes ao tema objeto
do encontro.

A Constituição Federal revogada dedicava apenas três artigos às questões da
autonomia e organização municipais e, talvez pouco mais que isso, ao tratamento da
matéria referente a fontes tributárias destinadas à célula básica do sistema federativo.

A Constituição ora aprovada destina um caprtulo à matéria relativa aos Muni-
cfpios, sem dizer dos dispositivos que ordenam o sistema financeiro e orçamentário.

O pr6prio Texto Maior, além de descer a algumas minudências no que diz

respeito à organização local, delega faculdades às Assembléias Legislativas para que
determinem os princfpios basilares das normas municipais.

É por isso mesmo que, examinando as disposições do Texto, entendemos ser
necessário, para melhor conhecimento das inovações, destacar os pontos principais
do novel ordenament9 jurrdico.

A reestruturação financeira e orçamentária, bem como a forma de arrecada-
ção e repasse dos recursos e, conseqüentemente, a alteração dos percentuais parti-
cipativos no recolhimento de tributos pela União e pelos Estados, parecem-nos as
maiores inovações introduzidas pela Lei Magna.

Desde o inrcio de sua hist6ria, os municfpios têm enfrentado inúmeras dificul-
dades financeiras na realização de obras e serviços públicos.

A obtenção de recursos na esfera estadual e federal sempre foi um desafio e
uma árdua luta para os Prefeitos Municipais.
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Em primeiro lugar. porque ficam à mercê das variações polrtico-partidárias. Se
se é governo. com dificuldade. consegue-se alguma coisa. Se se é oposição. a ajuda
torna-se impossfvel. E raros são os Municfpios. no imenso universo que os reúne, ca-
pazes de realizar alguma coisa com recursos próprios.

Em segundo lugar. em decorrência das limitações orçamentárias dos Estados
e da União. que, com seus orçamentos já saturados. não têm como atender às pre-
mentes solicitações municipais.

Finalmente. pela demora no retorno dos tributos arrecadados no território mu-
nicipal.

'A premência para concretização de obras e serviços. felizmente. agora. já não
vai aguardar a morosidade do mecanismo de arrecadação e repasse.

Fica o Municfpio dispensado de contrair operações de crédito por antecipação
de receita ou contratar empréstimo bancário. medida, sabidamente. pouco saudável
na administração econômica e financeira.

Consoante o texto, a municipalidade dá um passo concreto, ainda que não
totalmente satisfatório. para amenizar os percalços já aludidos.

É nosso pensamento que a Carta Federal, nas disposições relativas ao Muni-
cfpio, quer no que se refere à organização. quer no tocante à autonomia administrati-
vo-financeira, dá ao Estado liberdade para ampliar as linhas fundamentais por ela tra-
çadas. À Constituição Estadual fica a compet~ncia para, dentro da melhor doutrina fe-
derativa, flexibilizar regras que permitam ao Municfpio auto-organizar-se conforme o
seu peculiar interesse.

Saliente-se que o peculiar interesse municipal não é o interesse único do Mu-
nicrpio. mas é aquele que é especifico da localidade.

Visto em rápidas considerações o que. ao nosso sentir, é de capital importân-
cia para o Municfpio, examinemos a vol-d'oiseau as modificações introduzidas pela
nova Carta no ordenamento jurldico.

Afigura-se-nos. de destaque, o fato de não mais subsistir a norma facultativa
que permitia aos Estados dispor sobre a organização municipal via legislação com-
plementar ou ordinária.

A Constituição anterior permitia a organização do Municfpio. por Carta própria,
conforme dispusesse a Constituição Estadual; somente o Estado do Rio Grande do
Sul incorporou e adotou, em seu Estatuto Constitucional, tal faculdade.

O Constituinte entendeu que já é o momento de, tendo em vista o processo de
modemização polflico-admlnlstrativa. facultar a cada comunidade o direito de auto-or-
ganizar-se, obviámente. dentro de princfpios constitucionais.
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Reside af uma das principais responsabilidades dos Vereadores. Compelirá a
eles a função de. além dos encargos que detêm, elaborar o que poderfamos chamar
de Constituição municipal. .

São várias as dificuldades encontradas na confecção de um texto de lei.

A atual Lei Complementar nº 3. Lei Orgânica dos Municfpios. foi produzida por
um corpo de juristas de renome para. em seguida. ser submetida à apreciação da As-
sembléia Legislativa.

Mesmo assim, aquele diploma legal. apesar dos aperfeiçoamentos decorren-
tes do processo legislativo que o aprovou e das suas posteriores modificações. ainda
contém algumas imperfeições. Daf, a razão pela qual chamamos a atenção para a es-
pécificidade da tarefa que os Vereadores terão a seu encargo.

Outro aspecto que deve ser realçado é o poder que se outorga ao Municfpio
de dispor sobre sua divisão distrital. obedecidos os princfpios que serão estabeleci-
dos pela Constituição Estadual.

Sob nossa ótica. é salutar o condicionamento a mandamentos constitucionais
para se evitar a divisão distrital com objetivos que não sejam aqueles que orientam os
princfpios do direito administrativo e municipal.

A Constituição, quando trata do número de representantes nas Câmaras Mu-
nicipais, introduz duas modificações: a primeira delas, a mais importante. é a que
confere imunidade parlamentar aos Vereadores. Eram estes os únicos detentores de
mandato eletivo que não gozavam de imunidade.

É inadmissfvel que o titular de mandato eletivo fique cerceado em seu direito
de opiniões, palavras e votos, enquanto no exercfcio do cargo.

Sabiamente, contudo, limitou-se essa inviolabilidade à área territorial do Muni-
cfpio - por motivos óbvios.

A nova Carta propõe ainda que o Prefeito seja submetido a julgamento, nos
casos de crime de responsabilidade. perante o Tribunal de Justiça. E também provi-
dência saudável, uma vez que, continuadamente. assiste-se a uma possfvel influência
do Judiciário local na apreciação de acusações contra o Chefe do Executivo.

Mais uma vez, andou bem o Constituinte. Permanece a definição, até norma
em contrário, de que as infrações polflico-administrativas ficam ao julgamento do Le-
gislativo local.

É de importância ressaltar que, tanto o governo revolucionário quanto a demo-
cracia que se implanta. houveram por bem deixar à decisão serena da Justiça o jul-
gamento das infrações polflico-administrativas e dos crimes de responsabilidade.
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Não se pode deixar de mencionar, ademais, a alteração no número de com-
ponentes das edilidades: permitiu-se que, em Munidpios com até um milhão de habi-
tantes, o número máximo de Vereadores seja de 21, podendo chegar a 55 em cidades
com população superior a cinco milhões.

Aqui também o legislador quis preservar o grau de fidelidade da representação
nos Parlamentos locais, conforme a melhor doutrina pregada por Maurice Duverger •

.Destaque também merece a questão da remuneração. Anteriormente, a remu-
neração dos Vereadores estava afeta a normas complementares federais. Ficava re-
servada ao Estado a competência para dispor sobre os subsrdios do Prefeito e do Vi-
ce-Prefeito.

Parece-nos que a legislação anterior era desigual porque, segundo a Consti-
tuição, ao Munidpio compete dispor sobre assuntos de seu peculiar interesse.

Nada mais justo, então, que ao Munidpio se reconheça a capacidade de esta-
belecer a remuneração tanto de seus representantes executivos como legislativos.

É ainda oportuno ressaltar a nova função que o cidadão passa a desempe-
nhar com seu atual encargo de fiscalizar a administração municipal.

A ele fica assegurado, a cada ano, pelo prazo de 60 dias, o direito de acesso
às contas municipais, para apreciação e exame, podendo, sempre, questionar a legi-
timidade dos atos da administração nos termos da lei.

São esses, em prindpio, os pontos,básicos da nova estrutura do Municfpio,
em função do Texto Magno vigente.

o Constituinte Estadual, ao elaborar o nosso diploma, na parte relativa ao Mu-
nidpio, cuidou para que se buscasse um texto eficiente, tecnicamente bem feito, tra-
çando algumas normas norteadoras, sem, contudo, apor empecilhos a que cada co-
munidade exerça a plena autonomia de auto-organização.

A partir de 21 de setembro, quando pretendemos promulgar a Constituição de
1989, estar-se-á iniciando uma nova era para os Municfpios.

Nos próximos seis meses, as atribuições legislativas dos Srs. Vereadores se-
rão intensas e cansativas, porém dignificantes, pois, no exerdcio do Poder Consti-
tuinte decorrente, terão a responsabilidade de oferecer aos Munidpios uma Lei Orgâ-
nica que atenda totalmente às aspirações e exigências locais.

Fica-nos a certeza de que a realização de seminários como este é que pro-
porcionarão aos Srs. Vereadores os subsrdios indispensáveis para levar a bom termo
a ingente tarefa que os aguarda.
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Queremos, inicialmente, externar nossos cumprimentos aos organizadores
deste conclave pela eleição do tema objeto de nossa exposição.

A presença do homem público em um congresso de educadores é bem medi-
da do elevado nrvel de consciência dos professores públicos mineiros, que compre-
endem, de forma admirável, a dimensão polrtica do ato pedagógico. Longe de consti-
tuir atividade neutra e inflexrvel, é ele portador de forte significado social, já sublinhado
por Paulo Freire ao definir a educação como prática da liberdade. Ou se educa para a
mudança ou se desempenhará uma tarefa totalmente inócua, exerdcio automático e
rotineiro de uma função burocrática e cartorial. Ao comprometer-se com a transforma-
ção da realidade é que o professor poderá exercitar, em toda a plenitude, o múnus a
que foi chamado: desenvolver o explosivo potencial de criatividade latente na alma do
educando, despertar nele o senso da própria dignidade e do próprio poder, acordar em
seu esprrito o sonho adormecido de liberdade e vida.

Eis por que nos parece extremamente oportuna a reflexão sobre Polllica Na-
cional, especialmente sobre o momento polrtico atual, que vislumbramos como decisi-
vo e capaz de definir de forma irreversrvel os destinos do Brasil.

Para três realidades históricas convergem as atenções no presente; a con-
sumação da transição democrática, as definições do perrodo pós-Constituinte e as
próximas eleições presidenciais.

Vivemos os instantes que antecedem a definição dos rumos de um longo e
penoso processo. São seus precursores aqueles heróis que ousaram contestar o
autoritarismo vigente quando o simples discordar era considerado quase um crime.
Mas foi o povo nas praças que deflagrou esse processo, aos brados de "diretas-já".

Hoje, às vésperas de um novo ciclo histórico, cujo advento foi retardado pela
morte trágica de Tancredo Neves, não faltam os que, beneficiários do arbnrio e da di-
tadura, não hesitariam em lançar-nos de volta a um tempo que preferirramos esque-
cer. É exigente e demorado o aprendizado da liberdade. Muitos, acostumados que
estão a dúbios atalhos, não se conformam com ele. Eis por que o momento é de vigi-
lância para que não venham os Iiberticidas, após tão dura luta, roubar-nos os sonhos
de democracia.

Em resposta a um anseio da gente brasileira promulgou-se, a 5 de outubro de
1988, a Constituição:Após intensa mobilização da comunidade nacional, entrava em
vigor nova ordem institucional. Embora não tenha tido origem no sangue de guerra
fratricida, nem por isso o novo texto deixa de significar uma real ruptura com O estado
de coisas então vigente, fruto de mais de duas décadas de opressão. Imperfeito, co-
mo qualquer obra humana, abriga inequrvocos avanços e inegáveis progressos em di-
reção ao exerdcio pleno da cidadania.

Nem bem cessados os ecos dos festejos da promulgação, elevou-se o clamor
das crfticas. Mais uma vez, aqueles mesmos que opuseram obstáculos ao processo
de transição democrática vieram à luz para colocar em dúvida a adequação da Cons-
tituição à nossa realidade, descobrir pretensos errqs técnicos e, o que é mais grave,
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questionar a exeqüibilidade de cada norma que não esteja em estrita consonância
com interesses conservadores e retrógrados.

Por outro lado, o texto contém diversas normas que dependem, para sua apli-
cação, de leis complementares e ordinárias.

Tais realidades ameaçam transformar em letra morta boa parte dos melhores
e mais progressistas dispositivos da nova Lei Maior.

Eis por que consideramos as ações do perfodo pós-Constituinte da maior re-
levância para a polftica nacional. O momento demanda de todos os segmentos da so-
ciedade um esforço consistente para que as conquistas obtidas não nos venham a
ser arrebatadas por ardis de elites autocráticas.

Não se pode negar que as eleições próximas têm ocupado imensos espaços
nos meios de comunicação, constituindo centro das atenções da opinião pública. Há
fortes razões para ISSO. Não bastasse a vontade, por tanto tempo reprimida, de es-
colher o mandatário máximo da Nação, devemos considerar com cuidado as caracte-
nsticas peculiares de nosso presidencialismo. Nele, mesmo com as novas compe-
tências atribufdas ao Legislativo, ainda se outorgam imensos poderes ao Presidente
da República. De sua escolha dependerão, em boa parte, os destinos do Pafs nos
próximos cinco anos.

As eleições de novembro próximo assumirão caracterfsticas muito próprias:
pela primeira vez no Brasil teremos a mfdia eletrônica na campanha eleitoral como
presença na quase totalidade de nosso território. O fato tem significação ambfgua: se,
por um lado, permite maior agilidade à mensagem de cada candidato, por outro, rouba
ao eleitor o contato pessoal com os postulantes do cargo e permite, através de sofis-
ticadas técnicas de propaganda e marketing, a fabricação de candidatos artificiais,
sem história de militância polftica e desprovidos de um mfnimo de identificação com os
anseios e demandas de nossa gente. O brasileiro sabe votar. Entretanto, é tal a multi-
plicidade dos fatores que podem, hoje, interferir em sua escolha, que tememos o pior.

Ao lado desses três fatos polrticos - a consumação da transição democrática,
o perfodo pós-Constituinte e as eleições presidenciais - concorre para compor o qua-
dro nacional o problema sócio-econõmico, que assume, no momento, proporções gi-
gantescas. Paralelamente à dfvida externa, causa maior de nossas mazelas, acumu-

la-se uma dfvida social de conseqüências imprevisfveis se não for de pronto resgata-
da.

Cresce dia a dia o número de nossos irmãos que vivem em estado de pobre-
za absoluta, em condições subumanas, completamente à margem do progresso. Na
área da saúde, os fnclices de mortalidade infantil são verdadeiramente imorais. A falta
de saneamento básico e mediCina preventiva ceifa jovens vidas, vftimas, ainda na in-
fância, da injustiça social. Na educação, os já escandalosos fndices oficiais de anal-
fabetismo tomam-se pequenos se levarmos em conta o número dos semi-alfabetiza-
dos.
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Temos, pois, pela frente, grandes tarefas e um imenso problema a cuja solu-
ção estão condicionadas a estabilidade das instituições, a liberdade e a paz.

Diante de tal situação, é comum que as pessoas cedam às tentações de pro-
postas mágicas que prometem, de um dia para o outro, arrancar-nos do abismo e ele-
var-nos ao céu. São radicalismos revolucionários da esquerda utópica ou os arroubos
moralizantes de uma direita saudosa da ditadura, caminhos aparentemente opostos e
que, entretanto, levam ambos ao mesmo autoritarismo e à supressão da democracia.

Assegurar o bom termo da transição democrática, o desenvolvimento dos tra-
balhos pós-Constituinte e garantir uma escolha acertada no próximo pleito são objeti-
vos cuja consecução depende necessariamente do resgate da dfvida social. Mas é
pr~ciso que se busquem os meios para conciliar o desenvolvimento com a liberdade.
Uma sem o outro leva fatalmemte à frustração daquele impulso de realização integral
a que o homem é vocacionado.

A resposta aos desafios do presente passa pela consolidação de um novo
pacto nacional. Pacto no sentido maior de redefinição dos objetivos e reafirmação dos
compromissos.

Temos visto pafses, emersos das rufnas da guerra, alinharem-se entre as
primeiras potências mundiais. Não.nos faltam, portanto, razões para alimentar espe-
ranças.

Coloca-se para o polrtico e para o cidadão uma exigência ética: assumir com
paixão o Brasil. Anos de maus hábitos clvicos levaram-nos a tudo esperar do governo
e dos homens públicos. É chegada a hora de tomarmos consciência de nossa própria
força e de nossa indelegável responsabilidade. Segundo Burdeau, "A polftica não é
coisa exclusiva de governantes, ela é coisa de todos."

Quando de sua visita à terra brasileira, o Papa João Paulo li, no famoso dis-
curso do Palácio do Planalto, sublinhou que: " ••• toda a sociedade é co-responsá-
vel."

O maior pecado agora é a omissão. Se as lideranças detêm maior responsa-
bilidade diante da urgência de mudar o atual quadro nacional, o povo não pode omitir-
se.

Em especial, os educadores têm o dever de, através de um incessante esfor-
ço de formação das consciências, promover a mfstica da moralidade, da conduta éti-
ca, do agir solidário em prol do bem comum.

Se a função do polftico encerra indi~farçável componente pedagógico que nem
todos assumem, a missão do mestre implica um compromisso polftico fundamental. É
a explicitá-lo e a assumi-lo em"todas as suas conseqüências que nós os convoca-
mos.
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14. Discurso proferido na solenidade em
que a Polfcia Militar do Estado de
Minas Gerais homenageouo Poder
Legislativo (setembro/89).



Encontramo-nos às vésperas da promulgação da Lei Maior do Estado. Vive-
mos a culminância de um processo que ficarâ registrado de forma indelével na memó-
ria desta terra.

Durante quase um ano, os Constituintes, em colaboração com os mais diver-
sos segmentos da sociedade, buscaram, com persistência e determinação, um re-
sultado que pudesse colocar a comunidade mineira nos umbrais de um tempo novo
cujas marcas sejam o desenvolvimento e a paz.

Nesse momento de mâxima significação para os destinos de Minas e para a
história polftica e pessoal de cada um de nós, honra-nos sobremaneira esta homena-
gem que nos é prestada pela Polrcia Militar. Nela vislumbramos o reconhecimento a
n~sso esforço sincero, à nossa vontade obstinada de dar ao povo uma Constituição
consentânea às tradições de liberdade, trabalho, dignidade e luta que fazem a glória
do passado desta terra.

"De todas as instituições de nosso Estado, é a Polrcia Militar a que melhor
serve de sfmbolo à acentuada noção de Pátria que temos nós os mineiros." Foi Tan-
credo Neves quem o disse.

Vivemos a expectativa do magno instante que propiciará a Minas o floresci-
mento de duradouras primaveras. Nessa circunstância, afigura-se-nos com sabor de
srmbolo o convrvio com os amigos da gloriosa corporação. Ela encontra-se vinculada
às próprias rarzes das Gerais. Escreveu lições de herorsmo e coragem. Na crônica
de seus homens, sardos do povo, a ele devotados, aprendemos, meninos ainda, as
primeiras noções de honra e civismo.

Exatamente agora, reaviva-nos o fervor dvico. Torna-se, como nunca, nftida a
consciência de nossa responsabilidade perante os coestaduanos que depositaram
suas esperanças em nosso trabalho. Rememoramos então que sempre que a luta foi
pela democracia, sempre que falou mais alto a causa de Minas, o Legislativo e a polr-
cia Militar batalharam juntos, irmanados na mesma busca de justiça e paz para a co-
munidade das Alterosas.

Espera-nos, ainda uma vez, tarefa que exige fibra e coragem: fazer cumprir a
Constituição, não só no aspecto formal, mas principalmente no que ela tem de inova-
dora, com destaque para seu zelo pela justiça e promoção humana.

Em nome da IV Assembléia Constituinte, ao fazermos patente nossos agra-
decimentos pelo gesto simpático e significativo da Polrcia Militar, nós os conclama-
mos, bravos soldados, para que, cada um em sua trincheira, permaneçamos atentos,
vigilantes, na defesa do bem comum e na guarda intransigente dos valores que fazem
a grandeza desse pedaço de chão mineiro.
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15. Discurso proferido na reumao solene
de promulgação da Constituição do
Estado de Minas Gerais (setem-
bro/89).



"'III!!!"!~--------------------------

Minas Gerais tem nova lei.

É o primeiro Estado brasileiro a encerrar a tarefa constituinte, mostrando ao
Pafs um rosto próprio no conjunto da Federação.

A fisionomia de Minas Gerais são muitas. Tantas patriazinhas que o gênio de
João Guimarães Rosa anteviu como unidade trsica, humana, sociológica, indivisfvel,
intocável, porque pertence ao patrimônio da História.

A Constituição do Estado respeita esta diversidade constituinte de Minas.

Diferenças de cultura. Modos caracterrsticos de ser. O urbano e o rural se al-
ternam. As Gerais emergem no Jequitinhonha da nossa aflição social. As Minas ainda
escondem recursos guardados no subsolo de ferro, ouro, diamante, pedras precio-
sas, terras raras.

O mineiro é vaqueiro nos sertões do Norte em transformação. Os tropeiros
ainda abrem picadas na planura dos cerrados. Minas é fazendeira do leite e do café. E
o mineiro é o operário do aço e da metalurgia. É o garimpeiro do Mucuri, o barranquei-
ro do São Francisco, o boiadeiro do rio Grande. É o posseiro da terra dividida.

Minas Gerais é Iibertária. Liberdade ainda que tarde, eis o comando da sua
voz.

Muitos se perguntaram e ainda hoje nos perguntam: qual é o segredo chama-
do Minas?

Se podemos dizê-lo, é segredo da srntese nacional.

Somos paulistas, fomos "luzias". Somos fluminenses, fomos "emboabas".
Nos caminhos do ouro, no comércio do gado, somos baianos e pernambucanos.
Chegamos a Goiás pela picada do Paracatu. Os rios, que formam a caixa d'água e a
usina de força do Brasil, foram estradas de penetração. Somos nordestinos e sulistas.
Minas Gerais é o centro, é o fmã que atrai e irmana brasileiros. Quem o disse não era
mineiro, mais Alceu de Amoroso Lima.

Não sendo fronteira nacional do interior, não sendo litoral aberto ao exterior,
Minas Gerais forjou, no seu cadinho humano rodeado de montanhas, o ser mineiro.
Diferente e tão igual ao brasileiro, exatamente porque a Nação, desde Vila Rica, aqui
fez sede do seu encontro com a História e sonhou projetos de futuros.

Portuguesa em suas rafzes, acolheu, pelo Brasil, italianos, espanhóis, france-
ses, alemães, árabes, japoneses, desde o final do século XIX e acentuadamente
neste século XX das grandes migrações humanas.

E a provfncia se abriu à universalidade.
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Minas Gerais. retrato do Brasil, vive hoje as agudas contradições de uma so-
ciedade que busca a modernidade. Presa, ainda, às mazelas que habitam os cenârios
em desenvolvimento.

Senhoras,
Senhores,

A Constituição de Minas Gerais enxerga esse desafio de mudanças. Mudan-
ças que chegam à esquina do século XXI exigindo e clamando urg~nc~a. O pov~ nã?
espera mais, porque simplesmente não pode esperar. A fome, a mlséna, a marginali-
dade social não são fatalidades como "pragas do Egito". São denúncias do desenvol-
vimento concentrado. da renda fechada, da opulência alienada.

A Constituição não derruba, por si s6, realidades tão perversas. A Carta Mag-
na de outubro de 88 dá partida a um grande processo de retomada da consciência
social, de organização da cidadania. Nossa geração apenas começa uma empreitada
que desafiará as pr6ximas gerações a levar a democracia do discurso para a prâtica
e a conduzir o homem brasileiro da alienação para o status de cidadão.

A Carta mineira, aberta à participação popular desde suas fases preliminares
de elaboração, avança nesse caminho. O caminho é democratizar o Estado, retiran-
do-Ihe a estrutura autoritária para legitimá-lo como instância coordenadora, e não mais
interventora da vida social.

O Constituinte-Relator, Bonifácio Mourão, e o Constituinte-Presidente da Co-
missão Constitucional, Camilo Machado, traçaram, em grandes linhas, os avanços
contidos nesta Carta. Viveram noite e dia esse processo hist6rico. Ao lado dos Cons-
tituintes-Coordenadores, viajaram o Estado, ouvindo as representações da socieda-
de. Audiências regionais, audiências públicas, marcaram todo esse processo que en-
volveu, um a um, sem exceção, os Constituintes que assinam esta Carta, como su-
jeitos de uma missão delegada, primeiro pela sociedade e, depois, compartilhada por
associações, comitês, sindicatos, entidades de todos os segmentos da sociedade ci-
vil. Agradecemos a participação de todos, Constituintes e Sociedade.

As lideranças partidárias ensinaram, na Constituinte, que a divergência e o
impasse, sendo inerentes à formulação polrtica, podem e devem transitar pela nego-
ciação, pela solução de compromisso. Quantos exemplos significativos deram as lide-
ranças desta Casa durante a elaboração da nossa Constituição! Reconhecê-Io é im-
perativo nesta hora.

A imprensa fOI canal aberto à informação e à participação da sociedade na
Constituinte. Desde a critica à análise, os jornalistas foram corretos e competentes no
exercrcio do seu papel social. Em todos os verculos de comunicação reconhecemos
uma contribuição exemplar para a discussão, o debate e o esclarecimento dos temas
constitucionais.
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Uma lição de eficiência e dedicação também atriburmos aos servidores desta
Casa, reforçados, em suas atividades essenciais, pela informatização dos serviços
de apoio à Constituinte. Abraço a todos, nas pessoas de Dalmir de Jesus, Diretor-Ge-
raI, e Maria Coeli Simões Pires, Secretária-Geral da Mesa. Ao mais humilde funcioná-
rio, manifesto o nosso agradecimento pela vigOia em sessões que alcançaram madru-
gadas e recomeçaram nas primeiras horas da manhã.

Recordamos Rubens Garcia, o dileto companheiro que a fatalidade nos rou-
bou. Nomeamos aqueles que, requisitados para outras atividades, estiveram conosco
na hora primeira. Saudamos os ex-Constituintes, das gerações constitucionais pas-
sadas, que nos fizeram chegar a palavra de incentivo ou o conselho da experiência,
lembrando, em nome de todos eles, a figura sempre atuante de um Alberto Teixeira.
Admiramos, todos n6s constituintes, o cidadão-engenheiro Lurs Fernandes de Souza,
merecedor do Titulo de Constituinte Honorário pela presença e participação em todas
as reuniões que realizamos em todo o perrodo de elaboração constitucional, sugerin-
do, opinando, questionando itens e itens do Anteprojeto ao Projeto de Constituição.
Ele simboliza a participação popular.

Aos familiares, privados de nosso convrvio em horas ditrceis, nossa palavra é
de gratidão, no afeto feito de estrmulo e de compreensão.

Renovamos hoje, pela força constitucional desta Carta, nossos mandatos de
Deputados. Restauramos prerrogativas essenciais deste Poder no âmbito estadual, já
consagradas em 5 de outubro pela Constituição da República. É hora de esta Presi-
dência e a Mesa reassumirem, perante nossos nobres pares, o compromisso de res-
gatar a grandeza da instituição ferida de morte pelo arbltrio, desprezada e ultrajada
pelo autoritarismo.

Trincheira da resistência, o Poder Legislativo homenageia, com esta conquista
da Primavera, os que lutaram pelas liberdades democráticas neste Estado~

A partir de hoje, o mandato parlamentar em Minas Gerais recupera sua desti-
nação de legitima representação popular. Jurar esta Constituição é jurar uma nova
Polrtica. A Polllica que, em seu significado maior é a construtora da Hist6ria dos po-
vos. Porque ela é a agão da cidadania que efetivamente faz o seu governo, determina
a sua vontade e forja o seu destino.

Com o testemunho da vida deste Parlamento, com a emoção de uma mem6ria
de lutas, ao aceno deste alvorecer, podemos declarar:

A noite dos tempos não assassina a História. Exilada, ela retoma e amanhe-
ce. Agredida, resiste e liberta. Amordaçada, eclode e acontece. Com homens livres, a
História vencerá!
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16. Discurso proferido na reunião de abertura
do Simpósio "A Nova Constituição Es-
tadual e o Processo de Elaboração das
Leis Orgânicas Municipais" (outubro/89).



Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, manifesta-
mos nossa grande satisfação em recebê-los. Com o Simpósio "A Nova Constituição
Estadual e o Processo de Elaboração das Leis Orgânicas Municipais", quer esta Ca-
sa propiciar um espaço para o estudo e para o diálogo; um momento de reflexão que
lhes possa ser útil na tarefa que ora iniciam.

Os nobres edis terão sob sua responsabilidade a condução de um processo
novo e singular que demandarA soluções originais. Disso temos plena consciência.

Por esse motivo, não tem esse encontro qualquer pretensão de apontar caminhos ou
propor modelos. Nossa intenção, além de proporcionar-lhes alguns elementos teóri-
cos e colocA-los a par de algumas novidades da Constituição Estadual, é mais de re-
passar-lhes a experiência obtida nesses longos meses de elaboração constitucional,
marcados por intenso exerdcio da prAtica democrática. Colocaremos à disposição
nossas descobertas, conquistas e até mesmo nossas falhas e hesitações. Espera-
mos assim contribuir para o êxito da missão em que ora se encontram envolvidos.

Pessoalmente, sempre propugnamos pelo fortalecimento do Munidpio. É com
entusiasmo que o vemos consagrado definitivamente como unidade da Federação.
Nossa luta foi sempre no sentido da descentralização das decisões. Os primeiros
passos na vida pública, nós os vemos como membros de uma Câmara de Vereado-
res. A vivência daquela época deu-nos uma visão exata da real importância dessas
Casas Legislativas agora investidas de funções autenticamente constituintes.

A Constituição da República e a Constituição Estadual asseguram a autono-
mia polrtica, administrativa e financeira dos Municfpios, ensejando uma descentraliza-
ção das decisões que inaugura um novo tempo na história pAtria. É como se a Nação
recuperasse agora a confiança na capacidade das comunidades de gerir seus pró-
prios interesses. Como se ela redescobrisse o valor desses verdadeiros heróis, Ve-
readores e Prefeitos, que, lutando contra todos os obstAculos, buscam incansavel-
mente a solução dos problemas que cerceiam o desenvolvimento municipal.

Nós, que há muito tempo vimos declarando nossa fé na maturidade polrtica e
na sensibilidade social das lideranças municipais, vemos com os olhos da esperança
o trabalho de elaboração das Leis Orgânicas. Temos certeza de que, junto com o po-
vo, os legisladores municipais saberão traçar os caminhos do futuro.
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17. Discurso proferido na abertura da pa-
lestra "A Crise da Pena Privativa de
Liberdade", no Encontro Nacional
sobre Execução Penal, realizado em
Belo Horizonte (outubro/89).



Ao mesmo tempo em que agradeço o honroso convite para presidir esta ses-
são, quero realçar o alto significado, não apenas para a comunidade jurfdica, como
para toda a sociedade, da discussão do tema que será tratado neste encontro pelos
senhores especialistas na área.

Como é notório, sobretudo nos dias de hoje, quando o crime prolifera nas mais
cruéis e inusitadas formas de violência, a matéria que será abordada a partir da expo-
sição do notável Professor Jason Albergaria constitui capftulo dos mais complexos e
desafiadores do moderno Direito Penal.

A metodologia utilizada nos cárceres de nosso Pafs inviabiliza a real ressocia-
lização do agente criminoso e a recuperação do status de sua cidadania em toda a
plenitude, como seria desejável.

o sistema penitenciário se apresenta no quadro de nossas instituições como
responsâvel, muitas vezes, pela multiplicação de atos criminógenos em nossa comu-
nidade.

Não basta abolirmos tais efeitos. No trato de problema de tamanha abrangên-
cia é humana e socialmente aconselhâvel a adoção de uma polftica liberalizante, vol-
tada igualmente para a sociedade e para a pessoa do criminoso.

Os fatos ocorridos freqüentemente nas penitenciârias do Pafs abrem espaço
para maior e urgente reflexão, ao mesmo tempo em que despertam o interesse para a
busca de soluções alternativas que venham a substituir o sistema de prisões fecha-
das.

O mundo civilizado tem voltado sua atenção não só para a gestão dos esta-
belecimentos prisionais como para o questionamento da própria pena privativa da li-
berdade, numa tentativa de minimizar a violência, normente a urbana.

Pesquisas empfricas têm demonstrado a falência do atual sistema carcerário
brasileiro, ao mesmo tempo que concluem por medidas heterodoxas em substituição
às práticas tradicionais, com mecanismos e metodologia que possibilitem a reeduca-
ção do preso e sua reintegração social.

Hâ até mesmo aqueles que propugnam pelo tratamento do crime sem o uso
de prisão, como o Professor João Baptista Herkenholf, da Universidade Federal do
Espfrito Santo, que, em livro recentemente publicado, divulga o estudo dos efeitos
humanos e sociais de despachos ou sentenças que indeferiram a prisão requerida
pelo Ministério Público e que condenaram o réu a multa em lugar de prisão (HERKE-
NHOFF, João Baptista. Crime: tratamento sem prisão. Petrópolis, Vozes, 1987).

Se os dados esta!fsticos demonstram que dois terços da população carcerária
são formados de reincidentes, é sintomática a crise por que passa a pena privativa de
liberdade, sobre a qual, muito proveitosamente, com certeza, nos falará o expositor
desta manhã.
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garia.
Tenho o prazer, então, de passar a palavra ao ilustre Professor Jason Alber-

Muito obrigado!
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18. "Policia Militar: Escola de Honra e Civis-
mo", discurso proferido na reunião
solene em homenagem à Polfcla Militar
(outubro/89).



"De todas as instituições de nosso Estado, é a Polfcia Militar a que melhor
serve de sfmbolo à acentuada noção de Pátria que temos nós os mineiros." Foi Tan-
credo Neves quem o disse.

A Polrcia Militar de Minas Gerais mergulha suas rarzes nos tempos coloniais,
sendo herdeira de uma tradição que remonta à criação das primeiras Companhias de
Dragões. Seu passado se confunde com a própria memória da terra mineira. Escre-
veu lições de herofsmo e coragem. Na crônica de seus componentes, safdos do seio
do povo, a ele devotados, aprendemos, meninos ainda, as primeiras noções de honra
e civismo. Dessa história de amor à nossa terra emergiram Tiradentes e Paulo Freire
para serem imortalizados no panteão dos mártires da Independência. Coronel-Médico
da Polrcia Militar de Minas Gerais, vamos encontrar, nos idos de 3D, o grande Jusceli-
no Kubitschek de Oliveira, a socorrer feridos num hospital improvisado, no sopé da
Mántiqueira.

Hoje, a instituição, fiel a suas origens e a uma tradição de glórias, mobiliza-se
para cumprir as novas e fundamentais missões que lhe confere o povo mineiro atra-
vés da recém-promulgada Constituição Estadual. É então o momento de rememorar-
mos que sempre que a luta foi pela democracia, sempre que falou mais alto a causa
de Minas, o Legislativo e a Polrcia Militar batalharam juntos, irmanados na mesma
busca de justiça e paz para a comunidade das Alterosas.
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19. Discurso proferido na solenidade de
entrega do Troféu Santos Dumont
(outubro/59).



Nesta noite que ficará gravada na história do turismo e da aviação comercial
brasileira, sejam nossas primeiras palavras de louvCJre agradecimento. Louvor à dire-
ção de O Debate, esse valoroso órgão da imprensa mineira que se distingue pelo es-
pecial amor devotado às grandes causas e pelo compromisso de informar e formar a
opinião pública sem se afastar da postura ética, diretriz que lhe foi infundida desde a
sua criação por Oswaldo Nobre.

A classe polrtica e, particularmente, o Poder Legislativo reconhecem, no jornal,
um poderoso instrumento de valorização do homem público e do legislador; um desta-
cado combatente na cruzada pela reaproximação entre o povo e seus legrtimos re-
presentantes, um arauto e defensor dos ideais de liberdade que fazem de Minas sua
predileta morada.

Registramos também o nosso agradecimento pela imerecida honra a nós con-
cedida, de ser patrono de tão significativa solenidade; pela oportunidade rmpar de unir
nossa alegria à dos promotores desse evento, momento máximo para o turismo e pa-
ra a aviação comercial em nosso Estado; pelo privilégio de trazer a cada homenagea-
do o nosso cumprimento e admiração.

Vislumbramos no convite a nós dirigido um preito ao Poder que presidimos,
um reconhecimento da importância do Parlamento na consolidação da democracia e
na humanização do desenvolvimento.

Encontramo-rws diante de mais uma oportuna iniciativa de O Debate, promo-
ção única e inédita no Brasil, que já em seu inrcio se revela vitoriosa. O interesse
despertado nos diversos setores empresariais ligados ao turismo e à aviação comer-
ciai autorizam-nos a antever o êxito crescente da iniciativa, que veio para ficar e se
coloca como um marco a dividir a história desses setores tão importantes da nossa
economia.

A forma de escolha das companhias e personalidades que hoje recebem o
Troféu Santos Dumont constitui um dos motivos de seu alto significado. Democrati-
camente, num processo de eleição direta, manifestaram-se jornalistas de turismo e
elementos dos quadros da aviação de todo o Pars, escolhendo um número restrito e
altamente selecionado de empresas e profissionais, membros de uma elite notável
pela competência, profissionalismo e empenho em bem servir.

A solenidade cesta noite chama-nos à memória algumas passagens de Saint
Exupéry, nas quais o autor francês descreve com forte colorido romântico os tempos
pioneiros do correio aéreo e dos primeiros e corajosos vôos comerciais. Festejava-se
a conquista de cada escala, a vitória sobre cada cordilheira. Um percurso vencido,
um pouso bem sucedido eram motivos para a celebração da vida. Na retaguarda dos
heróis alados, verdadeira multidão de heróis anônimos se empenhavam num combate
sem tréguas pela conquista de confiabilidade para a aviação comercial.

Herdeiros dessa mesma tradição, um sem-número de profissionais, na terra e,
no ar, esmeram-se para que não haja erros, superam a si mesmos na busca apaixo-
nada da perfeição. Essas pessoas, cujo trabalho discreto, escondido mesmo, nunca é
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lembrado, contribuem de forma decisiva, na rotina silenciosa do dia-a-dia, para o de-
seiwolvimento do transporte aéreo de cargas e passageiros. Alma das empresas, in-
clusive das que hoje recebem o merecido destaque, conferido com o Troféu Santos
Dumont, são elas as grandes estrelas desta noite.

Felicitamos O Debate e sua editoria de turismo por essa brilhante iniciativa. À
ABRAJET, que acompanhou com interesse o processo desde o infcio, nossos cum-
primentos. Aos profissionais aos quais a comunidade expressa hoje o mais sincero
reconhecimento, os nossos parabéns. Gente como vocês é que nos fazem ter fé num
futuro grandioso para nosso Brasil.
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20. Discurso proferido na solenidade de
entrega das Medalhas da Ordem do
Mérito Funcional (outubro/89).



Quando assumimos esta Presidência. elegemos. entre as linhas mestras que
nos deveriam nortear a ação, o compromisso com a modernização do Legislativo.
Estávamos. então, plenamente cônscios da importância do elemento humano para a
consecução de nossos objetivos. O processo constituinte serviu-nos de ocasião para
aprofundar a admiração e o respeito pelo corpo funcional desta Assembléia, composto
de servidores cuja eficiência e dedicação tivemos a oportunidade de comprovar du-
rante os quase 15 anos de atuação parlamentar.

Para traduzir o sentimento da Mesa e da Administração da Casa, criou"se a
Ordem do Mérito Funcional. O objetivo maior é prestar homenagem ao funcionário, em
reconhecimento pelo tempo de serviço e pela colaboração com o Poder.

A vida humana possui uma dimensão simbólica essencial sem a qual perderia
toda transcendência e boa parte de seu significado. O homem vive também de sfm-
bolos em que se encarnam vivências, valores, sentidos e projetos.

Gostarfamos que, ao receberem a Medalha da Ordem do Mérito Funcional, os
agraciados vislumbrassem na homenagem um espelho a refletir, simbolicamente, a
vivência de anos e anos de devotamento à causa do Parlamento: dias e dias despen-
didos em benefrcio do perfeito funcionamento da instituição, num trabalho exigente e,
quase sempre, silencioso, oculto e, às vezes, não devidamente reconhecido.

Gostarfamos que nela contemplassem os valores que os motivaram durante
esse tempo; a fé que os sustentou nos momentos difrceis, a alegria que marcou suas
vitórias, a força que lhes impulsionou o caminhar. Temos a certeza de que algo supe-
rior à necessidade do p~o de cada dia ou mesmo à ambição do sucesso manteve nos
homenageados a chama do entusiasmo, não os deixou esmorecer diante de obstá-
culos, fê-Ios superar a dureza e a insipidez da labuta quotidiana: o ideal maior que
lhes inspira a vida e que, certamente, trazem guardado dentro do coração. Que essa
comenda possa também ser um sinal visfvel dele. Os sfmbolos encarnam sentidos,
fazem-se expressão perceptfvel daquelas dimensões fundamentais sem as quais vi-
ver seria mera "paixão inútil"; traduzem projetos e esperanças capazes de superar
desilusões passadas e de inspirar o presente com prelúdios de futuro. Eis por que
é importante estarmos aqui neste momento de alegria, gratidão e esperança.

Ao agraciar seus funcionários com 35, 30, 25 e 20 anos de serviço, a Casa
quer tornar público o agradecimento aos profissionais que a ela oferecem, mais que a
competência, a colaboração indispensável para que o Poder cumpra seus objetivos
precrpuos. Quer ainda patentear a consciência da importância da atuação do servidor
para modernizá-Ia e dinamizá-Ia. Quer manifestar súa firme determinação de investir
mais e mais no elemento humano, peça fundamental a seu perfeito funcionamento.
Mas quer também insistir na necessidade de uma mrstica de participação e co-res-
ponsabilidade, de forma que cada um se sinta envolvido, de forma vital, num processo
de valorização do Legislativo. Um gesto empreendido nessa direção somar-se-á a
muitos outros e resultará na conquista do respeito do povo pelo Poder, por seu corpo
funcional e cada servidor. .
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Caros homenageados,.companheiros de nossa cruzada em prol da instituição
parlamentar, recebam o nosso agradecim~nto, que representa o reconhecimento dos
Députados e da gente mineira. Ao cumprimentá-los, nós .os exortamos a retomar, com
redobrado vigor, sua história de trabalho e seriedade pelo Legislativo e pela Democra-
cia.
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21. Discurso proferido na solenidade co-
memorativa do Dia Nacional do U-
bano (novembro/89).



22 de novembro de 1943: dia em que o grande pars de nossos antepassados
conquistou a autonomia ante o domfnio francês! Ao celebrarmos a data, não é sem
emoção que o fazemos, pois ela nos conduz duplamente a nossas origens. Voltamos,
em primeiro lugar, àquela terra, beijada pelas ondas do Mediterrâneo, onde, entre flo-
res e frutos, se encontram plantadas nossas rarzes: solo em que ancestrais queridos
teceram uma história de lutas e glórias. Lembramo-nos daquelas canções que nos
embalaram o berço, daquelas narrativas que nos encantaram a meninice: falavam
ambas de um lugar extraordinário, onde viviam belas e virtuosas mulheres, homens
fortes e valentes, em meio a indescritrveis belezas naturais; falavam-nos do Llbano,
onde se viviam sonhos felizes de prosperidade.

Revisitamos também hoje a antiga Fenfcia; estreita faixa costeira de 200 qui-
lômetros de extensão por 50 de largura, onde se forjou parte expressiva da história do
OCidente. Lembramos o valoroso navegador e o hábil comerciante que, com coragem,
alargaram os limites do mundo.

Bem sabemos que o Llbano assistiu a um verdadeiro desfile de civilizações
que se sucederam desde o infcio dos tempos. E, sabendo-o, imaginamos o fasdnio
de assfrios, babilônios, gregos, romanos, bizantinos, omradas e absidas, cruzados,
tártaros e turcos, atrafdos pela magia do lugar, desejosos de um dia dele fazer seu lar
e parafso. Ali se deixando ficar, contribufram, sem suspeitar talvez, para o enriqueci-
mento da cultura libanesa. O libanês surgiu como sfntese perfeita das virtudes de to-
dos esses povos, de quem herdou a inteligência, o amor à arte, às ciências e às le-
tras e, em especial, a excepcional sensibilidade que é sua marca distintiva, traço ca-
racterfstico a integrar-lhe a alma.

Llbano: pequeno pars, grande pátria; elo entre dois continentes, berço das
grandes religiões, palco das mais importantes conquistas de que se originou a cultura
ocidental! Terra santa, cujo chão foi palmilhado pelo apóstolo incendiado pelo amor de
Cristo e do Evangelho! Até 1975, sorriram-te a sorte e a fortunal Teus filhos tomaram
nas próprias mãos a tua história; fizeram-te admirada e invejada. Teu extraordinário
desenvolvimento econômico, cultural e comercial exibia números que te colocavam
entre os mais desenvolvidos parses do globo. Espantavam-se as demais nações
diante dos desprezfveis fndices de desemprego e de analfabetismo que apresentavas
aos olhos do mundo como testemunho do potencial de tua gente.

Mas as forças do ódio e da destruição tramaram contra ti. A guerra cobriu-te
de rurnas. O sangue generoso e nobre de teus filhos encharcou-te o chão. A luta fra-
tricida abriu-te as portas à perfrdia do invasor.

Hoje, senhores e senhoras, nosso Llbano sofre e nós sofremos com ele. So-
bressaltamo-nos a cada imagem que nos é trazida pelos meios de comunicação e
que nos lembra a tragédia que sobre ele se abateu. São os 14 anos de guerra civil, é
a humilhante ocupação estrangeira que nos tiram o sono e a alegria.

Mesmo assim, a nobre alma libanesa encontrou formas de semear fraternida-
de pelo mundo, como vem fazendo, há muito tempo, a FULlBAN, desde sua funda-
ção, quando elegeu como meta maior o trabalho em prol da realização do ser humano.
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Tais ações frutificam amor e produzem um liame dos espfritos em torno da causa da
Paz. Eis que hoje a Terra inteira, em comunhão, olha com simpatia para a grande Pá-
tria e, em vários idiomas, eleva uma prece pelo fim dos conflitos que a fazem sofrer.

Ao celebrar mais um Dia Nacional do Ubano, é com esperança que o faze-
mos. Há fortes indfcios de que a boa vontade e o desejo de concórdia estão voltando
a povoar os corações. Os últimos acontecimentos dão-nos razões para otimismo.
Neste 22 de novembro, podemos celebrar também, com alegria, o nascimento de uma
promessa de paz para o nosso querido Ubano.
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22. Discurso proferido na solenidade de
encerramentoda 3! Sessão legisla-
tiva Ordinária da 11! legislatura
(dezembro/89).



Na oportunidade em que encerramos os trabalhos da 3ª Sessão Legislativa
Ordinária da 11ª Legislatura, sentimo-nos orgulhosos por ter participado de um dos
perfodos mais produtivos da história desta Casa. Quando assumimos a Presidência,
nossas convicções pollticas, amadurecidas na experiência da vida póblica e no con-
tato com as tradições Iibertárias de Minas, mostravam-nos a exigência de valorização
do Parlamento como um compromisso com a própria democracia. Dar nossa preocu-
pagão em manter o Poder transparente, modernizá-lo e, sobretudo, assegurar-lhe a
independência. Esses ideais fundamentais que elegemos para orientar-nos as ações,
nós os propusemos a nós mesmos e a nossos pares como metas e desafios. Cons-
tatamos agora. com satisfação, que não ficaram sem reposta.

Neste ano, no decurso do processo constituinte, o Palácio da Inconfidência
agigantou-se. tornou-se a própria Minas. Aqui se defrontaram e se harmonizaram inte-
reSses antagônicos para que, finalmente, como autêntica expressão da vontade da
gente das Alterosas surgisse o novo texto constitucional. Viveu-se um perrodo que
exigiu de cada um o máximo de disponibilidade, de produtividade e de espfrito demo-
crático. Numa experiência inaudita, a Casa, como nunca. abriu-se ao povo. Ao nosso
apelo, a comunidade reagiu com empenho extraordinário, surpreendente diante das
mais otimistas expectativas: prestou-nos, através da significativa participação con-
substanciada no oferecimento de sugestões e emendas populares. contribuição de
inestimável valor.

Foram dias de intenso trabalho e de contfnuo aprendizado: deles nasceu um
novo Legislativo, fortalecido pelas prerrogativas de que o espoliara o autoritarismo,
agora resgatadas em toda plenitude. Emergiu um Poder amadurecido no exercfcio
diuturno do diálogo. dinamizado pela busca obstinada da lei justa e legrtima, revigora-
do pelo aprofundamento da consciência de seu próprio valor. Na promulgação da
Constituição Estadual. Minas chegou primeiro, mostrando às demais unidades da Fe-
deração a força do trabalho desta Casa.

Conseqüência da retomada de seus poderes essenciais, esta Assembléia
votou recentemente a Lei Orçamentária do Estado e, mais uma vez, deu provas de
que está preparada para assumir as funções que, por natureza. lhe cabem numa De-
mocracia.

Vale ressaltar ainda que, mesmo quando acesa a disputa pela Presidência da
Repóblica. quando estavam em jogo importantes interesses polrticos, os Deputados
demonstraram elevado senso de responsabilidade e devoção à causa pública, não
permitindo que o envolvimento na busca do voto prejudicasse o andamento normal
dos trabalhos desta Casa.

Na atual sessão legislativa. não faltaram situações que colocassem à prova
este Poder. De todas elas, entretanto, ele saiu robustecido: corroborou sua indepen-
dência. reafirmou-se ético, moderno, transparente.

Em passado recente, tivemos a satisfação de repassar à Associação dos
Amigos do Hospital Mário Pena o valor correspondente ao total arrecadado no leilão
da frota de carros oficiais da Assembléia. Em nome dos parlamentares, realizávamos
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um gesto simbólico que materializava o compromisso deste Legislativo com a austeri-
dade e patenteava a vontade de contribuir, pela conduta e pelo exemplo, para"a for-
mação da mfstica da seriedade no trato com a coisa pública.

Todos esses dados mostram que um caminho foi percorrido, venceram-se di-
ficuldades, criou-se nova mentalidade, o ideal ficou mais próximo.

Nada disso teria sido poss(vel sem a ajuda e a compreensão dos parlamenta-
res, que não recuaram nem mesmo diante de sacritrcios pessoais em prol do engran-
decimento deste Poder. A eles nossas primeiras palavras de reconhecimento. Louvor
destacado merece a postura ética e elegante das lideranças partidãrias, que, sem ex-
ceção, -buscaram o perfeito desenvolvimento de nossos trabalhos. Cabe-nos ainda
sublinhar o importante papel desempenhado pela Comissão Constitucional durante to-
do o processo constituinte.

Queremos agradecer à imprensa, que, com responsabilidade e competência,
contribuiu para a conscientização da gente mineira acerca do verdadeiro papel do
Par1amento e das reais dimensões da representação popular.

Durante a presente sessão legislativa, encontramos, em cada servidor, um
auxiliar valioso. A eles nossa palavra de gratidão e estfmulo para que continuem a lu-
tar pelo crescimento desta Casa. Somos também gratos à gerência e funcionários
dos postos da Caixa Econômica Estadual e da Empresa Brasileira de Correios e Te-
lêgrafos pelo atendimento correto e amigo dispensado a todos que freqüentam o Palá-
cio da Inconfidência.

Na pessoa de Cecé, esposa e companheira de lutas e ideais, queremos ho-
menagear as esposas dos nobres colegas, que, através da Associação Feminina de
Assistência Social, vêm desenvolvendo ação do mais elevado sentido humanitário.

Ao encerrarmos a 3~ Sessão Legislativa Ordinária da 11~ Legislatura, reser-
vamos nossas palavras finais ao povo de Minas. O Pafs vive momentos de grave cri-
se econômica e social, que constitui séria ameaça aos valores que cultuamos e a tu-
do aquilo que amamos. Às vésperas de uma eleição presidencial, os resultados das
urnas transformam-se em estuário de todas as esperanças. Entretanto, não se podem
alimentar ilusões. Mais que em uma pessoa ou ideologia, a redenção nacional repou-
sa num gigantesco esforço comum, em que cada segmento de nossa sociedade se
disponha, sincera e responsavelmente, a sacrificar-se por um Brasil melhor.

É por isso, cidadãos de Minas, que nós os conclamamos, seja qual for a voz
das urnas, ao desarmamento dos espfritos e à união fraterna em prol da causa maior
que é o futuro da gente brasileira. Não haja entre nós perdedores ou vitoriosos. Haja
uma s6 bandeira: Esperança! Haja uma s6 paixão: Brasil!
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23. Discurso proferido na solenidade de
inauguração do retrato do ex-Presi-
dente da Assembléia, Deputado Neif
Jabur (dezembro/89).



"O coração tem razões que a pr6pria razão desconhece." Conhecida a ponto
de se tornar lugar comum, a famosa citação de Pascal é o retrato de uma época crrti-
ca da hist6ria humana. Perdida a referência da velha ordem medieval, o homem ainda
não podia apoiar-se na ofuscante clareza da razão cartesiana, apanâgio da moderni-
dade. Em tais momentos de crise, o discurso direto, unidimensional, da 16gica exibe
toda sua fragilidade. É o tempo em que a racionalidade deve ceder lugar ao senti-

mento.

O biênio 87/88 foi para o Brasil e especialmente para a sociedade das Altero-
sas um momento de perplexidade e busca. Mal refeita do golpe traumâtico represen-
tado pela morte de Tancredo Neves, em 1985, a Nação brasileira colocava todas as
esperanças no processo constituinte. A transição democrâtica vivia seus instantes
mais decisivos e as tramas Iiberticidas procuravam incompatibilizar o povo com
aq'uele que é justamente o mais democrâtico dos Poderes: o Legislativo. Naquela ho-
ra, ainda não se podiam vislumbrar com clareza os destinos do Pars e das Minas Ge-
rais, quis Deus estivesse à frente da Assembléia Legislativa de nosso Estado um
homem em que falavam mais alto exatamente as razões do coração.

A mem6ria desta Casa, certamente, não registra dias mais difrceis que aque-
les. O Palâcio da Inconfidência era palco de acontecimentos e processos inteiramente
novos, para os quais não havia respostas prontas. Era preciso coragem para ousar,
sabedoria para criar, sensibilidade para plantar sementes de luz num universo amea-
çado pelas trevas da indefinição e da falta de caminhos.

Nessa hora, o Presidente Neif Jabur soube abrir caminhos que levassem o
Poder a responder à altura às exigências dos tempos. Defendeu com denodo e de-
terminação os parlamentares, muitas vezes incompreendidos e injustiçados pelos
inimigos do Parlamento e da representação popular; soube valorizar o corpo funcional
da Casa, a quem sempre dispensou especial carinho; resistiu aos apelos da vaidade
e enfrentou toda sorte de obstâculos para servir a uma s6 paixão: a causa do Legisla-
tivo, que é a causa do povo.

Nobre e valoroso colega, Presidente Neif Jabur, Minas Gerais e, especial-
mente, a cidade de Passos, que o viu nascer, se orgulham de seu filho ilustre que
continua, nesta Casa, a lutar pelos mais nobres ideais. Entretanto, creia, sua atuação
à frente deste Poder, por si s6, jâ bastaria para inscrever seu nome de forma definitiva
na Hist6ria deste Est~do.
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