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APRESENTAÇÃO

A iniciativa pioneira da Assembléia Legis
lativa de Minas Gerais, enquanto instituição par
lamentar, de promover um Simposio de grande enver
gadura sobre a questão constitucional - "MINAS

GERAIS E A CONSTITUINTE" - honra as tradições p0
líticas de nosso Estado e reafirma, pela grande
participação popular nas discussões e debates da
FASE 1 do Simpósio, o sentimento cívico do povo
mineiro, principalmnte, quando estão em causa os
interesses maiores da Nacionalidade.

E o processo constituinte, em todo o tem
po e em todas as épocas da vida das Nações, é o
momento culminante que uma sociedade pode viver,
pois nele se definem as normas de organização so
cial, os valores e os princípios queirãO orien-
tar na ordem econômica, política e social da pró
pria sociedade, assim como nele são consagrados os
direitos fundamentais da cidadania e os seus de-
veres correspondentes.

O êxito deste Simpósio se deve, em gran-
de parte, à dedicação e ao empenho do conjunto do
funcionalismo da Casa, que se integrou de modo
intensivo às atividades desenvolvidas e, de modo
particular, à Comissão Organizadora que elaborou
o temário e programou os eventos, com o apoio es -
sencial do Instituto Brasileiro de Direito Cons--
titucinal (IBDC), presidido pelo eminente juris-
ta Paulo Bonavides, assegurando a participação de
nomes notáveis nas sessões realizadas.

As Faculdades de Direito de Minas Gerais,
assim como a Universidade Federal de Minas Gerais
e a Pontifícia Universidade Católica, também se
associaram a essa iniciativa do Poder Legislati-
vo, de modo a conferir ao Simpósio um conteúdo
certamente inédito em debates de caráter consti-
tucional abertos ao público. E o público, atra-
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vás de numerosas entidades da sociedade civil e
de inscrições individuais, respondeu de forma ex
tremamente participativa a esta convocação do Le
gislativo Mineiro, contribuindo com sugestões e
propostas para o enriquecimento dos trabalhos a
serem desenvolvidos, no próximo ano, pela Assem-
bléia Nacional Constituinte.

Como Presidente desta Casa quero regis-
trar um momento muito especial do Simpósio "MI-
NAS GERAIS E A CONSTITUINTE", que se deu na sua
sessão inaugural, quando foram homenageados os
Constituintes Mineiros Estaduais e Federais, de
1891, 1934, 1935, 1946 e l947.Etiverampresentes
nesta Casa, na oportunidade, 36 Constituintes,
que receberam Diplomas de Mérito e fizeram ouvir
sua voz na palavra culta e vibrante do ilustre Mi
nistro e Constituinte de 1947 Oscar Dias Corrêa_.

Resgatar as li çõesdopassado é um compro
misso fundamental de uma sociedade que quer cons
truir o seu futuro com grandeza, soberania e in-
dependência. Este ato de reconhecimento aos anti
gos Constituintes mineiros teve,exatarnente, o ob
jetivo de unir os tempos e, nessa união dos tem-
pos, buscar a consolidação do novo tempo que vi-
ve a sociedade brasileira - sob o signo da Nova
República sonhada por Tancredo Neves e que se cris
talizará com o novo ordenamento jurídico,social,
político e econômico, e que corresponde à magna
tarefa constitucional.

Justiça seja feita aos Depuados João Na-
varro e Fernando Rairho, que sustentaram a pro-
posta de realização do Simpósio "MINAS GERAIS E
A CONSTITUINTE", com o integral apoio desta Pre-
sidência e dos membros da Mesa Diretora - 12 Vi-
ce-Presidente João Pinto Ribeiro, 22 Vice-Presi-
dente Sérgio Emílio de Vasconcelos,lQ Secretário
José Bonifácio, 22 Secretário João Pedro Gustin,
32 Secretário - o próprio Deputado Fernando Rai-
nho, e o 42 Secretário José Maria Chaves. Todos
eles não somente apoiaram e viabilizaram a mi-
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jativa como também deram sua contribuição pes-
soal, presidindo as diferentes sessões realiza-
dás e colaborando diretamente para o bom andamen
to dos trabalhos.

Ao entregarmos no próximo ano, ao futuro
presidente da Assembléia Nacional Constituinte,
reste documento e as propostas e sugestões da Fa-
se II do Simpósio "Minas Gerais e a Constituin

te", estaremos enaltecendo a atual Legislatura -
que soube colocar-se à altura deste momento his-
tórico que vive o País. Minas, mais uma vez, res
ponder

a presente - em alto e bom som.

Deputado DALTON CANABRAVA
Presidente
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INTRODUÇÃO

Ao lançar a público a presente obra - que
contem O registro das conferências e dos debates
realizado s durante o Simpósio "Minas Gerais e a
Constituinte", entre 14 e 24 de maio último, nes
ta Capital - a Mesa da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais cumpre a primeira etapa
de seu projeto, no sentido de divulgar a impor-
tância da futura Assembléia Nacional Constituin-
te para a consolidação da Democracia em nosso
País, bem como promover e incrementar a discus-
são em torno dos grandes temas da vida nacional.

Vivemos um momento histórico, um período de
cisivo no processo de evolução político-institu-
cional brasileira: saímos de um longo regime de
autoritarismo e exceção e buscamos estruturar um
novo sistema social, embasado nos princípios de
mocráticoS e no Estado de Direito.

A Assembléia Legislativa mineira, conscien-
te deste fato - e convicta de que, ao longo dos
vinte e um anos de ditadura, verdadeira Idade M
dia nacional, as instituições' representativas da
vontade popular, mormente aquelas que compõem o
Poder Legislativo, foram descaracterizadas, des-
figuradas e esvaziadas de suas reais prerrogati-
vas - houve por bem se engajar, com todo o empe-
nho, no esforço em prol da reestruturação do e-
quilíbrio dos Poderes do Estado e da consolida-
ção da Democracia no Brasil.

Dentro deste espírito, numa iniciativa pio-
neira em todo o País, tomamos a decisão de promo
ver o Simpósio "Minas Gerais e a Constituinte",
no intuito de acender a chama dos grandes deba-
tes da vida nacional, com vistas aos trabalhos
da futura Assembléia Nacional Constituinte, pro-
curando, ao mesmo tempo, situá-los num elevado
nível qualitativo e torná-los atraentes á parti-
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cipação dos vários segmentos da população e do
elemento leigo de uma maneira geral. Essa preocu
pação justifica-se dentro dos próprios princí-
pios que norteiam o regime democrático, onde o
povo é a fonte do poder e, em conseqüencia, a Na
ção é a unica titular do Poder Constituinte Ori-
ginário. Estamos convictos de que a Carta Constitucional
vigente em nosso País e que serviu para dar axmaro jurí-
dico ao regime de exceção recém-findo padece do vício de
ilegitimidade original, exatamente porque o Po-
der Constituinte que lhe deu vida foi imposto de
cima para baixo, sem a participação necessáriado
povo. Só a participação efetiva do povo poderá dar a chan
cela da legitimidade á futura Constituição que regerá a
vida nacional.

Cumptida a Fase 1 do Simpósio, rigorosamen-
te dentro do cronograma previsto, constatamos,
com satisfação, que o nosso intento foi plenamen
te coroado de êxito e que a sua repercussão não
poderia ser melhor. O alto nível das conferências
e dos debates, conduzidos por constitucionalis-
tas consagrados no ensino do Direito em todo o
território nacional, o entusiasmo com que o pú-
blico participou, tudo isso garantido pela exce-
lência da infra-estrutura organizacional que pra
moveu o evento, foram fatores decisivos para o
sucesso da promoção.

Incentivados por este êxito e desejosos de
difundir o rico conteúdo que constitui os assun-
tos tratados e debatidos no Simpósio, a comissão
organizadora do mesmo, tendo à frente a Mesa da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
resolveu publicar a presente obra, que contém,

na íntegra, aqueles resultados. Com isto, visa-
mos colocar ao alcance não apenas dos estudiosos
e especialistas, mas, principalmente, do público
em geral, uma gama considerável de informações,
opiniões, idéias e sugestões que, naturalmente,
servirão de subsídio para ativar novos debates,
num processo, assim esperamos, em cadeia, vi-san-

do fermentar os espíritos e esclarecer a opinião
pública brasileira acerca dos trabalhos da próxi
ma Assembléia Nacional Constituinte.

Aproveitamos o ensejo para agradecer, de pú
blico, a participação do Instituto Brasileiro de
Direito Constitucional - IBDC - na pessoa de seu
eminente presidente, Professor Celso Bastos, na
organização e no desenvolvimento do referido Sim

pósio, participação indispensável para que nosso
empreendimento pudesse alcançar seus objetivos,
contribuindo substancialmente em conteúdo e idéias
e oferecendo um saldo efetivo ao nosso Direito
Constitucional.

Agradecemos, também, a participaçaõ eficaz
do nosso corpo de assessores e funcionários, que
foi decisiva para o êxito do Simpósio e para a
publicação de seus registros.

Deputado Fernando Rainho

Presidente da Comissão Organizadora do
Simpósio "MINAS GERAIS E A CONSTITUINTE"
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INTRODUÇÃO
o Instituto Brasileiro de Direito Consti-

tucional, convidado pela Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais a dar sua colaboração
ao SimPóso "Minas Gerais e a Constituinte", des
de logo identificou aí uma feliz oportunidade de
preencher um dos seus objetivos sociais mais im-
portantesf qual seja o estímulo ao aprofundamen-
to do estudo e à divulgação do Direito Consti-
tucional.

A realização do evento veio confirmar por
inteiro as expectativas levantadas. Raramente se
teve ocasião, nesta fase pré-constituinte,de dis
cutir com tanta seriedade e, ao mesmo tempo, com
grande acessibilidade ao público leigo - que, de
resto, soube reconhecer a qualidade do Simpósio,
prestigiando-o com um comparecimento maciço - as
magnas questões com que se defrontarão os repre-
sentantes do povo na próxima legislatura.

Os enc&nios que merece essa iniciativa devem
ser estendidos à própria . entidade que a patroci-
nou. Com efeito, a significação do ocorrido é tan
to maior quanto se tem em conta que tudo se deu
sob a égide da Casa das Leis do Estado de Minas
Gerais, que, ao concretizar esse evento, se al-
çou, a uma posição pioneira e modelar, adotando
procedimento que, por certo, não deixará de fru-
tificar em outras unidades da Federação. Deu, também,
uma colaboração decisiva ao processo de defesa
da imagem do Poder Legislativo, sem cuja atua-
ção, acatada e• respeitada pelo povo, não existe
Democracia nem Estado de Direito.

É importante salientar, outrossim,que a for
mação de uma opinião pública atuante e presente
será imprescindível, para que se leve a bom ter-
mo a empreitada de reelaborar a nossa Constitui-
ção e alcançar-se a legitimidade de que carece a
atual. A própria forma adotada para a convocação
da Constituinte,de conversão do futuro Congres-
so em orgaohabilitado a dotar o País de nova
Carta, esta a aumentar de muito a responsabilida
de dos representantes do povo no bom desfecho do
mister que empreenderão.
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A forma meticulosa e extremamente bem orga-
Dizada do Simpósio depõe a favor dos que estive-
ram à testa da sua realização. Há que se remar-
car aqui a atuação destacada do Deputado Fernan-
do Rainho, assim como a do Deputado João Navarro
e a do nobre Presidente Dalton Canabrava. Não se
pode deixar de mencionar o elevado nível dos as-
sessores daquela Casa de Leis, que empalmaram o
evento com grande competência e entusiasmo.

Ao ver o seu nome aliado a episódio tão eno
brecedor, não pode o IBDC senão regozijar-se. Es-
tá também seguro de que o trabalho que ora vem a
lume se traduzirá numa contribuição preciosa pa-
ra as letras jurídicas e políticas do Brasil. A
atualidade dos assuntos versados, a sua coloca-
ção em termos projetivos muito mais do que re-
trospectivos, a qualidade dos conferencistas, ex
cluídoo subscritor destas linhas, que formam en
tre os mais brilhantes publicistas atuais, tudo
isto está a justificar a certeza da oportunidade
da sua publicação e do bom. acolhimento entre o
público.

Trata-se, pois, de obra já por si mesma al-
tamente meritória, por tudo que encerra,pelo que
a atencedeu e pelo que a acompanhou. É também
trabalho de grande virtude e merecimento, pelo
que, por certo, provocará no futuro, com os ine-
vitáveis subsídios de todos que o levam. São vo-
tos que faz o IBDC: que esta seja também uma se-
mente de muitos outros frutos.

Professor Celso Bastos

Diretor-Geral do Instituto Brasileiro
de Direito Constitucional - IBDC.

REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,
EM 7 DE ABRIL DE 1986, DESTINADA Á ABERTURA DO

SIMPÓSIO "MINAS GERAIS E A CONSTITUINTE" E À
ENTREGA DO DIPLOMA DO MÉRITO CONSTITUINTE AOS

CONSTITUINTES MINEIROS DE 1891 A 1947.

PRESIDÊNCIA DO SR. DEPUTADO DALTON CANABRAVA

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ATA -ABER
TURA DO SIMPÓSIO "MINAS GERAIS E A CONSTITUINTE
E ENTREGA DO DIPLOMA DO MÉRITO CONSTITUINTE AOS
CONSTITUINTES MINEIROS DE 1891 A 1947: Nomeação
de Comissão - Composição da Mesa - Registros de
Presença - Execução do Hino Nacional Brasileiro-
Declaração de Abertura do Simpósio "Minas Gerais
e a Constituinte" - Discurso do Sr. Deputado Fer
nando Rainho - Entrega dos Diplomas do Mérito Cons
tituinte aos Constituintes Mineiros de 1891 a
1947 - Entrega do Diploma do Mérito Constituinte
post mortem" ao ex-Presidente da Constituinte
Federal de 1946, Fernando de Mello Viana - cha-
mada dos constituintes falecidos - Toque de Cla-
rim - Discurso do Ministro Oscar Dias Correa, do
STF - Pa1vras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO

As 15h15min, comparecem os Srs. Deputados:
Dalton Canabrava - José Bonifácio Filho - João

Pedro Gustin - Fernando Rainho - José Maria Cha-
ves - Armando Costa - Clêuber Carneiro - Domin-
gos Lanna - Elmo Braz - Felipe Néri - Fernando
Junqueira - Geraldo Pereira Sobrinho - Hélio Re-
sende - Hugo Campos - Jésus Trindade - João Araú
jo Ferraz - João Barbosa - João Navarro - José Ge
raldo de Oliveira '- José Santana - Manoel Cone-
gundes - Mário Pacheco - Mendes Barros - Nelson
Carvalho - Paulo Ferraz - Petrônio Matias - Rai-
mundo Albergaria - Roberto Luiz Soares -	Samir
Cecílio - Vera Coutinho.
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ABERTURA

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DALTON CANABRAVA) -
A lista de comparecimento registra a existência
de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob
a proteção de Deus, iniciamos os nossos	traba-

lhos.
Coma palavra o Sr. 29-Secretário, para proce-

der á leitura da ata da reunião anterior.

ATA

- O SR. DEPUTADO MENDES BARROS, 29-Secretário
"ad hoc", procede à leitura da ata da reunião an
terior,a qual é aprovada sem restrições.

ABFRTURA DO SIMPÓSIOMINAS GERAIS E A CONSTITU

INTE' TE ENTREGA DO DIPLOMA DO MÉRITO CONSTITUINTE
AOS CONSTITUINTES MINEIROS de 1891 a 1947

O SR. PRESIDENTE - Destina-Se esta reunião es-
pecial, convocada de ofício pela Presidência, à
abertura do simpósio"Minas Gerais e a Constitui
te"e à entrega dos Diplomas do Mérito ConstitUifl
te aos constituintes mineiros de 1891 a 1947,con
forme a Resolução n9 3.833, de 18 de março	de

1986.
NOMEAÇÃO DE COMISSÃO

Nomeio OS Srs. Deputados Felipe Néri, Mário Pa
checo, João Navarro e José Maria Chaves para, em
comissão, introduzirem no recinto do Plenário as
autoridades e demais convidados, bem corno os cons
tituinteS mineiros de 1891 a 1947 e seus familia
res, que se encontram no Salão Nobre.

COMPOSIÇÃO DA MESA

O SR. PRESIDENTE - A presidência convida a to-
marem assento à Mesa os Exmos. Srs.: Deputado Car
los Cotta, DD. Secretário de Estado do Governo e
Coordenação Política, representando o Sr. Gover-

nador do Estado, Dr. Hélio Carvalho Garcia; Dr.
Oscar Dias Correa, DD. Ministro do Supremo Tribu
nal Federal e orador oficial desta sonelidade; prof
Cid Veloso, Magnífico Reitor da universidade Fe-

deral de Minas Gerais; Deputado Raimundo Rezende,
DD. Secretár io de Estado da Saúde; Deputado Del-
fim Ribeiro, DD. Secretário de Estado da Cultura;
prof Maria Lisboa de Oliveira, DD. Secretária Ad
junta da Educação; Prof. José Geraldo de Faria7
DD. presidente do Instituto Histórico e Geografi
co de Minas Gerais; Dr. João da Costa Lisboa,DD.
Delegado Regional do Ministério da Fazenda em Mi
nas Gerais; Deputado José Bonifácio Filho,	DD

19-Secre tario da Assembléia Legislativa de Minas

Gerai s , e Deputado Fernando Rainho, 39-Secretá-
rio e orador desta solenidade.

REGISTROS DE PRESENÇA

O SR. PRESIDENTE - A Presidência registra, com
muita satisfação, a presença, em plenário, dos
ExmOs. Srs: Deputado Roberto Cruz, DD. presiden-
te da Assembléia Legislativa do Estado de Mato
Grosso; Prof. Hílton Rocha, representante minei-
ro na Comissão Nacional da Constituinte; Desem-
bargador Lincoln Rocha, Deputados Federais Oscar
Dias Correa Filho, Jorge Carone Filho e Vicente
GuabirOba Ex-Governador Pio Canedo;Ex-Deputados
Morvan Acayaba, Fúlvio Fontoura e D. Nísia Caro-
ne.

EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO

O SR. PRESIDENTE - Convidamos os Srs. presen-
tes para, de pé, ouvirem o Hino Nacional Brasi-
leiro, a ser executado pela Banda de Música daPo
lícia Militar de Minas Gerais. (- É executado o
Hino Nacional Brasileiro.)

DECLARAÇÃO DE ABERTURA DO SIMPÓSIO'MINAS GERAIS
E A CONSTITUINTE"

O SR. PRESIDENTE - Neste momento, a Pesidên-
cia declara aberto o Simpósio'Minas Gerais e a
Constituinte Gostaríamos de lembrar aos presen-
tes que esta é uma sessão solene inaugural e que
os trabalhos efetivos do simpósio, com a apresen
taçao de trabalhos, debates, etc, serão inicia-
dos a partir da próxima segunda-feira, dia 14,às
9horas.
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HOMENAGEM AOS CONSTITUINTES MINEIROS DE 1891 A 1947
Esta é uma sessão solene onde o povo mineiro,

através do Poder Legislativo, presta uma grata ho
menagem aos constituintes mineiros de 1891 até
presente data.

Dando iflíCiO aos trabalhos, vamos passar, nes-
te momento, à homenagem do Poder Legislativo mi-
neiro aos constituintes de 1891 a 1947; com a pa
lavra o Sr. Deputado Fernando Rainho, que fará
saudaç ão aos constituintes, em norte da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.

O SR. DEPUTADO FERNANDO RAINHO - Exmo. Sr. Deou
tado Dálton Canabrava, DD. presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Ex-
mo. Sr. Deputado Carlos Cotta, DD. Secretário de
Estado do Governo e Coordenação Política, repre-
sentando, no ato, S.Exa. o Sr. Governador do Es-
tado, Dr. Hélio Carvalho Garcia; Exmo. Sr. Dr.Os
car Dias Correa, DD. Ministro do Supremo Tribu-
nal Federal e orador oficial desta solenidade;Ex
mo Sr. Professor Cid Veloso, Magnífico Reitor da
Universidade Federal de Minas Gerais; Exmo. Sr.
Deputado Raimundo Rezende, DD. Secretário de Es-
tado da Saúde; Exmo. Sr. Deputado Delfim Ribeiro,
DD. Secretário de Estado da Cultura; Exma. Sra,
Professora Maria Lisboa de Oliveira, DD. Secreta
ria Adjunta daEducação de Minas Gerais; Ex. Sr.
Professor José Geraldo de Faria, DD. Presidente
do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Ge-
rais; Exmo. Sr. Dr. João da Costa Lisboa, DD. De
legado Regional do Ministério da Fazenda; Exmo.
Sr. Deputado José Bonifácio Filho, ilustre 19-Se
cretário da Assembléia Legislativa do nosso Esta
do; ExmoS. Srs. Deputados Constituintes, nossos
homenageados no dia de hoje; Exmos. Srs. Deputa-
dos Estaduais e Federais ora presentes;EXrftDS. Srs.
Deputados visitantes dos diversos Estados da Fe-
deração; familiares de todos os nossos hornenagea
dos, meus senhores e minhas senhoras:(-Lê).

O Simpósio "Minas e a Constituinte que hoje se
inaugura, reflete um esforço do Poder Legislati-
vo do Estado de Minas Gerais para, refletindo as

expectativas e anseios da sociedade, transformar-
se, ainda uma vez, em centro catalizador das po-
limorfa s expectativas do corpo social, para fazê-
las chegar àqueles que terão, proximamente, a ai
ta responsabilidade de reconstruir a ordem legal
e constitucional do Estado brasileiro.

Minas esteve sempre presente aos grandes momen
tos da vida política nacional. Desde os primór-
dios da nossa trajetória de nação livre quando,
no solo das Gerais, o heroísmo dos Inconfidentes
procurou dar forma e voz às inquietações da nos-
sa gente, Minas Gerais tem sido obrigatoriamente
ponto de referência de instantes decisivos da
nossa História. Trata-se de uma tradição que re-
monta aos longes do século XVIII, com a Inconfi-
dência Mineira; passa pela Revolução Liberal de
1842, que nasceu em Barbacena e foi liderada por
TéofilO Otoni, e pela Aliança Liberal que, nos
idos de 30, colocou Minas entre as forças que mo
dificaraln a cena política do País.

O esforço quehoje se desenvolve na sociedade
brasileira está inserido no quadro histórico em
que se desenvolveu a concepção constitucionalis-
ta, desde o texto do Rei João-Sem-Terra, em 1215,
passando pela primeira Constituição verdadeiraxen
te elaborada dentro de moldes teóricos, que é a
Constituição americana, de 1787, quando se cons-
tituíram os Estados Unidos da América, e que, a
partir daí, serviu praticamente de modelo para
quase todos os textos constitucionais do Ociden-
te; e chegando, finalmente, à Constituição Fran-
cesa de 1791, inspirada nos ideais do Liberalis-
mo do século XVIII, que representam os fundamen-
tos do próprio constitucionalismo brasileiro, de
1824 aos dias atuais.

A idéia de se organizar este Simpósio encontrou
o seu ponto de partida no fato de que o momento
vivido pela Nação brasileira é único. Pela pri-
meira vez, em muitas décadas, os brasileiros se--
rào chamados a eleger os cidaciaos que, em nome
do povo, terão, no próximo ano, a alta e honrosa
incumbência .de redigir um novo pacto político na
Cional. Foi o caminho encontrado pelo Poder Le i
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gislativo do Estado de Minas Gerais para canali-
zar as idéias e sugestões de todos os segmentos
da sociedade mineira.
Reunidos neste plenário, a partir desta data e

no curso de alguns meses, dedicar-nos-emos a uma
extensa e profunda reflexão sobre o momento vivi
do pela sociedade brasileira, nesta fase de sig-
nificativas transformações.
Esperamos, desde já, com inusitado interesse,a

mais ampla participação de políticos, profissio-
nais liberais, professores, juristas, jornalistas,
estudantes, trabalhadores, intelectuais, donas-
de-casa, sindicatos, empresas, associações civis,
representantes de minorias, de todos enfim que,
vivendo na sociedade, exercitam direitos e cum-
prem deveres inerentes à cidadania e ao "status
social.
Com a realização do Simpósio, a Assembléia Le-

gislativa do Estado de Minas Gerais pretende:
a) ressaltar a importância histórica do momen-

to, importância que-decorre diretamente do nível
de participação social nos debates e discussões
das propostas de conteúdo e de suas garantias cons
titucionais;

b) possibilitar o acesso aos elementos doutri-
nários e técnicos indispensáveis à discussão dos
candentes temas políticos inerentes ao processo
e, principalmente;

c) garantir à sociedade mineira o espaço con-
vergente para a livre apresentação e discussão
de suas propostas de conteúdos, bem como das for
mas de assegurar-lhes o cumprimento, o que espe-
ramos deverá constituir-se em um dos mais sérios
e complexos documentos para subsidiar e nortear
a ação da futura bancada Constituinte Mineira,reu
nindo as aspirações e esperanças de toda Minas
Gerais.

A organização do Simpósio fez-se dentro de prin
cípios amplamente democráticos. Na primeira fase,
aqui estarão juristas de renome para tratar de
temas que envolvem A Evolução Constitucional no
Brasil, Poder Constituinte, Regimes de Gover-
no e Autolimitação dos Poderes, Constituinte

e 
Regime político Democratico, Constituinte e Le

gislat01 Medidas de Proteção ao Estado. Democr
tico e Constituinte e Federalismo. Na segundaeta
pa, procurar-se possibilitar a discussão e apri
moramento das propostas da sociedade mineira, es
perando contribuir para que a Lei Magna do País

reflita OS anseios de sua população e venha ater
eficácia plena, através da ampla participação po

pular.	-
ponto alto no Simpósio que ora se realiza é a

homenagem que O povo de Minas Gerais, através dos
seus representante s , resolveu prestar aos Consti
tuintes mineiros, como penhor de reconhecimento.
Para dar forma concreta a esse intento, pereni-
zando-° no tempo, a Assembleia Legislativa apro-
vou a Resolução n9 3.833, que criou o Diploma do
Mérito do Constituinte Mineiro, destinado aos par

lamentare s deste Estado que, no exercício das fim
ç6es inerentes ao Poder Constituinte federal e
estadual, prestaram serviços à Nação e ao Estado.
Dizia Rui que "OS povos vivem da sua tradição,

e, quando perdem, com a memória e o respeito de-
la, a sua continuidade histórica, estão condena-
dos a desaparecer".
A idéia subjacente ao pensamento do inigualável

tribuno é a de que a construção da sociedade	é
um processo que se desenrola dinamicamente, ao
longo das gerações, cada etapa refletindo as con
quistas precedentes. Os antepassados, dentro das
circunstâncias concretas que demarcaram o âmbito
de suas existências, vieram implantando, ao lon-•
go do caminho, as marcas que servem de referência
à posteridade. Dai a menção à "continuidade his-
tórica", a indicar que, antes de ser um conceito
estático, envolto na poeira do passado, a pala-
vra "tradição" encarna um espírito dinámico, vol
tado para o futuro.

A fixação das grandes linhas da construção na-
cional só pode ser feita com sabedoria quando se
funda em tradições sólidas, capazes de imprimir
segura orientação aos cidadãos incumbidos de dar
forma à vontade coletiva, no corpo de um amplo pac
to social.
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Ao compulsar e cotejar os textos das constitui
ções mineira - a de 1891, a de 1935 (primeira cons-
tituição republicana do Estado), e a de 1947 -,
não nos podemos furtar a sentimentos de respeito
e admiração diante desses monumentos de cultura
jurídica e política que, no passado, resumiram as
concepções e a filosofia do nosso povo.
A homenagem hoje prestada aos constituintes mi

neiros encontra, assim, no trabalho por eles reá
lizado, em prol da civilização e do avanço social,
a sua razão de ser.

Todos os segmentos da sociedade brasileira es-
tão, neste momento, mobilizados pelos debates em
torno da Assembléia Nacional Constituinte, que
será convocada para corporifjcar, num novo pacto
social, a vontade soberana da Nação.
A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, sen-

sível desde o primeiro momento a esse estado de
espírito que invadiu as consciências de todos os
brasileiros, começou a preparar este Simpósio com
uma antecedência de muitos meses, lembrando--se,
porém, desde b começo, que havia de reservar um
lugar de honra para homenagear seus constituintes
do passado. A solenidade d hoje se reveste, des-
tarte,deste alto s ignificado de ser ponto de li-
gação entre o passado e o presente. Recebam,pois,
esta homenagem do povo mineiro, que é, em última
análise, o reconhecimento de que a contribuição
dada pelos senhores é a melhor credencial para
que esta Casa Legislativa, caixa de ressonãncia
das aspirações populares, assuma, no País, a au-
toridade para ser a grande intermediária do povo
mineiro, nesta hora de transformação.

ENTREGA DOS DIPLOMAS DO MÉRITO CONSTITUINTE AOS
CONSTITUINTES MINEIROS DE 1891 A 1947.

O SR. PRESIDENTE - Nos termos da Resolução n9
3.833, de 18 de março de 1986, a Presidência vai
proceder à entrega dos diplomas do Mérito Consti
tuinte aos Constituintes Mineiros de 1891 a 1947.
- A seguir, o Sr. Presidente faz a entrega dos

diplomas do Mérito Constituinte aos Constituintes
Mineiros vivos:
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Constituintes Estaduais de 1935: Drs. Jorge Ca
rone e Manuel Rodrigues de Sousa, representado pelo

Luiz Carlos Barbosa.
Constituintes Federais de 1946: Drs. Ezequiel

da Silva Mendes, representado pelo Dr. Lair Pale
ta de Rezende Tostes - Jaci de Figueiredo - Jos
de Magalhaês Pinto, representado pelo Dr. Eduar-
do Magalhae s Pinto, seu filho - José Monteiro de
Castro - Lair Paleta de Rezende Tostes - Lycur-
go Leite Filho e Olinto Fonseca Filho, represen-
tado pelo Dr. José Monteiro de Castro.

Constitu intes Estaduais de 1947: Drs. Alberto
Teixeira dos Santos Filho - Aloísio Alves da Cos
ta - António Pedro Braga - Armando Ziller - Elias
de Souza Carmo - Fabricio Soares da Silva, re-
presentado pelo Dr. Marco Tdlio Soares - Francis
co de Castro Pires Júnior - Geraldo Starling So a

res - Guilherme Machado, representado pelo Dr. Ro-
berto Pereira da Silva - Jason Soares Albergaria-
João Nascimento Godói - José Augusto Ferreira Fi
lho - Jose Carvalheiro Ramos - José Maurício de
Andrade - José Remuzatd Rennó - Juarez de Sousa
Carmo - Luís Domingos da Silva - Manoel Taveira
de Souza - Oscar Dias Correia - Rondon Pacheco -
Valdir Lisboa.

o SR. PRESIDENTE - Receberão os diplomas, pos-
teriormente, os seguintes Constituintes: Drs. As
tolfo Dutra Nicácio, José Chaves Ribeiro e Wil-
son João Beraldo, que, por motivo de força maior,
não puderam estar presentes a esta solenidade.

ENTREGA DO DIPLOMA DO MÉRITO CONSTITUINTE'POST-
MORTEM"AO DR. FERNANDO DE MELLO VIANA.

O SR. PRESIDENTE - Neste momento, a Presidên-
cia, numa homenagem a todos os Constituintes já
falecidos, vai proceder à entrega do Diploma do
Mérito Constituinte post-mortem" ao Eno. Sr. Pre
sidente da Constituinte de 1946, O ex-Senador.
ex-Governador do Estado de Minas Gerais e ex-Pre
sidente da Republica, Fernando de Mello Vianna,
aqui representado por seu neto, o Dr. Fernando de
Mello Vianna Neto.
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CHAMADA DOS CONSTITUINTES FALECIDOS

O SR. PRESIDENTE - Evocamos, neste momento, a
memória dos Deputados Federais, Senadores Fede-
rais e dos Senadores e Deputados membros do Con-
gresso Constituinte Mineiro de 1891, o primeiro
da República, e dos Constituintes Federais por Mi
nas Gerais em 1934 e 1946 e os membros da Assem-
bléia Constituinte Mineira de 1935 e 1947, pro-
nunciando seus nomes:

1- CONGRESSO NACIONAL CONSTITUINTE de 1891-BAN
CADA MINEIRA

DEPUTADOS FEDERAIS - Alexandre Stockler Pinto de
Menezes - Alvaro Augusto de Andrada Botelho - Amé
rico Gomes Ribeiro da Luz - Antônio Afonso Lamou
nier Godofredo - Antônio Dutra Nicácio - Antônio
Gonçalves Chaves - Antônio Jacob da Paixão - An-
tônio Olynto dos Santos Pires - Aristides de Araú
jo Maia - Astolpho Pio da Silva Pinto -Carlos Jus
tiniano das Chagas - Constantino Luiz Paileta -
Domingos José da Rocha - Domingos da Silva Porto-
Feliciano Augusto de Oliveira Penna - Francisco
Alvaro Bueno de Paiva - Francisco Coelho Duarte
Badaró - Francisco Corréa Ferreira Rabello - Fran-
cisco Honório Ferreira Brandão - Francisco Luís
da Veiga - Francisco de Paula Amaral - Gabriel de
Paula Almeida Magalhaés - João Antônio de Avelar~
João das Chagas Lobato - João Luiz de Campos - Joaõ
da Matta Machado - João Pinheiro Silva - Joaquim
Gonçalves Ramos - Joaquim Leonel de Rezende Filho~
José Cândido da Costa Senna - José Carlos Ferrei
rã Pires - José da Costa Machado e Souza - Jos
Joaquim Ferreira Rabello - José Joaquim Monteiro
da Silva - Manoel Fulgêncio Alves Pereira - Paci
fico Gonçalvs da Silva Mascarenhas e Policarpo Ro
drigues Viotti.

SENADORES FEDERAIS: Américo Lobo Leite Pereira -
Joaquim Felício dos Santos - José Cesãrio de Fa-
ria Alvim.

II - CONGRESSO CONSTITUINTE MINEIRO (1891)

SENADORES: Dr. Affonso Augusto Moreira Penna -

Álvaro da Matta Machado - Dr. Antônio Augus-
to \JellOSO - Dr. Antônio Carlos Ribeiro de Andra
da -Comendador Antônio Martins Ferreira da Sil-
vã - D• Bernardo Cysneiro da Costa Reis - Dr. Ca
mulo Augusto Maria de Brito - Dr. Carlos Ferrei
rã Alves - Coronel Carlos Sá - Dr. crispim Jac-
queS BiaS Fortes - Dr. Eduardo Ernesto da Gama Ce
queira - Coronel Francisco- Ferreira Alves - Dr.
Francisco de Paula Rocha Lagôa - Dr. Francisco Sil
viano de Almeida Brandão - Desembargador Frederi
co Augusto Álvares da Silva - Dr. João Gomes Re-
bellO Horta - João NepOmuCefloKUbitSck João
Roquette Carneiro de Mendonça - Dr. Joaquim Cân-
dido da Costa Senna - Major Joaquim José de Oli-
veira Penfla - José Pedro Xavier da Veiga - Dr. Ma
noel EustaChio Martins de Andrade - Comendador via_
noel Ignácio Gomes Vailadão e Dr. Virgílio Mar-
tins de Mello Franco.
DEPUTADOS: Dr. Abeilard Rodrigues Pereira . Dr.
Adalberto Dias Ferraz da Luz - Alexandre de Sou-
za Barbosa - Dr. Antônio Leopoldino dos Passos-
Dr. AristideS Godofredo Caldeira - Dr. Arthurlta
biranO de Menezes - Dr. Augusto ClementinodaSi!
vã - Dr. Augusto Gonçalves de Souza Moreira-Dr.
Bernardino Augusto de Lima, - Camilo Philinto Pra
tes -- Dr. Carlos Marques da Silveira - Dr. Car-
los da Silva Fortes-- Dr. David Moretzsohfl Cam-
pista - Domingos Rodrigues Viotti - Eduardo Au-
gusto pimentel Barbosa - Dr. Eloy dos Reis e Sil
vã - Dr. Ernesto da Silva Braga - Eugênio Simpli
cio de Salies - Dr. Francisco Antônio de Salies-
Dr. Francisco de Faria-Lobato - Dr. Francisco Ri -
beiro de Oliveira - Dr. Gomes Freire de Andrade-
Dr. Henrique Augusto de Oliveira Diniz - Dr. 11-
defonso Moreira de Faria Alvim - IgnáciO Carlos
Moreira Murta - João Luiz de Almeida e Souza - JO
se Bento Nogueira -.Dr. José Facundo Monte-Raso-
Dr. José Tavares de Mello - Dr. Josino de Paula
Britto - Dr. Levindo Ferreira Lopes - LindOlphO
Caetano de Souza e Silva - Dr. Luiz Barbosa da
Gama Cerqueira - Cônego Manoel Alves Pereira- M
noel Jose da Silva - Manoel Teixeira da Costa -
Marianno Ribeiro de Abreu - Nelson Dano IPimen-



tel Barbosa - Dr. Octávio Esteves Ottoni-Dr.Ole
gário Dias Maciel - Dr. Olyntho Máximo de Maga-
lhães - Padre Pedro Celestino Rodrigues Chaves -
Dr. Sabino Barroso Júnior - Severiano Nunes Car-
doso de Rezende - Simão da Cunha Pereira-Dr.Tar
gino Ottoni de Carvalho e Silva e Dr. Viriato Difiz Mascarenhas.
III - CONSTITUINTE FEDERAL DE 1934 - BANCADA MI-
NEIRA

Adélio Dias Maciel - Aleixo Paraguassu - Anthero
de Andrade Botelho - Antônio Augusto de Lima - An
tônio Carlos Ribeiro de Andrada - Augusto das Chá
gas Viegas - Belmiro de Medeiros Silva - Celso
Porf frio de Araújo Machado - Christiano Monteiro
Machado - Clemente Medrado Fernandes - Daniel Se
raplão de Carvalho - Delfim Moreira Júnior - Eu-
valdo Lodi - Francisco Negrão de Lima - Gabriel
de Rezende Passos - João Jacques Montandon - João
José Alves - João Noqueira Penido - João Tavares
Correa Beraido - Joaquim Furtado de Menezes-João
Pandiá Calógeras - José Braz Pereira Gomes - Jo-
sé Carneiro de Rezende - José Francisco Bias For
tes - José Monteiro Ribeiro Junqueira - José Ma-
ria Alkmim - José Vieira Marques - Júlio Bueno
Brandão Filho - Levindo Eduardo Coelho - Licurgo
Leite - Luís Martins Soares - Nílton Ferreira P1
res - Octávio Campos do Amaral - Odilon Duarte
Braga - Pedro Aleixo - Pedro da Matta Machado --
Policarpo de Magalhães Viotti - Raul de Noronha
Sá - Simão da Cunha Pereira - Virgílio Alvim de
Meio Franco e Waldomiro de Barros Magalhães.

IV - ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE MINEIRA DE 1935

Antônio Benedito Valadares Ribeiro - Gastão de Oh
veira Coimbra - Olavo Bilac Pinto - Felipe Balbi-
Alberto José Alves - José Bonifácio Lafayette de
Andrada - José de Rezende Ferraz - Manoel Inácio
Peixoto - Antônio Augusto Junqueira - Arthur Ti-
búrcio Ribeiro - José Rodrigues Seabra - Dorina-
to de Oliveira Lima - Mílton Soares Campos - Cô-
nego Domingos Ferreira Martins - Abílio Machado-
José Martins Prates - Antônio Camilo de Faria Al

vim - Miguel Batista Vieira - OUnto Orsini de
Castro - Lincoln Kubitschek Jeferson,de Olivei
rã - Sílvio Marinho -- Nestor Foscolo - Fábio Bo:
nlfáCi0 Ribeiro de Andrada - Edson Alvares da Sil
vã - João de Almeida Lisbôa - Guilherme de Oli-
veira Ferreira - Juvenal Gonzaga Pereira da Fon-
seca - Waldemar Soares - Adolfo de Oliveira Por-
tela - João Camilo Teixeira Fontes - Orlando Bar
bosa Flores - Antônio Amador Alvares da Silva
Alfredo Soares de Lima - Ovídio João Paulo de An
drade - Afrânio de Mello Franco - Paulo Pinheiro
Chagas - Antonio de Oliveira Magalhães - Pe.Sin-
frôniO Augusto de Castro - João Edmundo Caldeira.
Braflt - Pe. Agostinho de Sousa - Aloísio Leite
Guimarães - Ari Teixeira da Costa - José Maria Lo
pes Cançado - Eliseu Laborne Vale e Tristão da
Cunha.

V - CONGRESSO NACIONAL CONSTITUINTE DE 1946

SENADORES: Levindo Eduardo Coelho e Fernando de
Mello Viana.
DEPUTADOS FEDERAIS: Alfredo Sã - Arthur da Silva
Bernardes - Arthur Bernardes Filho - Augusto das
Chagas Viegas - Augusto Mário Caldeira Brant-Bé
nedito Valadares Ribeiro - Celso PorfíriodeAra
jo Machado - Christiano Monteirõ Machado - Cle-
mente Medrado Fernandes - Daniel Serapião de Car
valho - Felipe Balbi - Francisco Duque desquita
Francisco Rodrigues Pereira Júnior - Gabriel de
Rezende Passos - Gustavo Capanema - Israel Pinhei
ro da Silva - Jarbas de Leri Santos - João HenrT
que Sampaio Vieira da Silva - Joaquim Libãn.io Lei
te Ribeiro - José Bonifácio Lafayette de Andra-
da - José Esteves Rodrigues - José Francisco Bias
Fortes - José Maria Alkmim - José Maria LopesCan
çado - José Rodrigues Seabra - Juscelino Kubits-
chek de Oliveira - Luiz Mílton Prates - Mílton Soa
res Campos - Pedro Dutra NicScio Neto e Welling-
ton Brandão.

VI - ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE MINEIRA DE 1947

Américo Brasil Martins da Costa - José Ribeiro Na
varro - Antônio Caetano de Sousa - Jaeder Soares
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de Albergaria - Guilhermjno de Oliveira - Adolfo
de Oliveira Portela - Xenofonte Mercadante -João
Camilo Teíxejra Fontes - AntônIo Pimenta - Emi-
lio Soares da Silveira - Tancredo de Almeida Ne-
ves - Joubert Guerra - Augusto Costa - Whady Jo-
sé Nassjf - Urjel de Resende Alvim - Aníbal Mar-
ques Gontijo - Carlos Martins Prates - Emílio de
Vasconcelos Costa - Francisco Badarc5 Júnior - Jo
sé Ribeiro Pena- Pedro Aleixo - Amadeu Andrada
de Lacerda Rodrigues - Levindo Ozanan Coelho- Jo
sé de Faria Tavares - Oscar Botelho - Moacir de
Resende - Quintino Vargas - Geraldo Ataide - Ma-
teus Salomé de Oliveira - Miguel Batista Vieira-
Fidelcino Vianna de Araújo Filho - Simão da Cu-
nha - Dnar Mendes Ferreira - Dilerraando Martins
da Costa Cruz Filho - Júlio Ferreira de Carvalho-
Antônio Mourão Guimarães - Lourenço de Andrade -
Feljciano de Oliveira Pena - Antônio de Oliveira
Guixnaraãs - Antônio Simões de Almeida - Eros Ma-
galhães de Melo Viana - José André de Almeida -
Antônio Augusto Soares Canedo - Márcio PratesFer-
reira Paulino - Bolivar de Freitas Arlindo Za-
ninj - Ilacir Pereira Lima - Cândido Gonçalves
Ilhôa - João Lima Guimarães - Octacílio Negrão
de Lima - José de Abreu Resende - Luiz Maranha e
José César Soraggi.

TOQUE DE CLARIM

(-Ouve-se, então, o toque de silêncio pelos cons
tituintes falecidos.)
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, neste instan

te, o Sr. Ministro Oscar Dias Correa, que falar
em nome dos homenageados.
O SR. OSCAR DIAS CORREA - Sr. Presidente Dál-

ton Canabrava; demais ilustres membros da Mesa;
Srs. Secretários de Estado; Deputados Federais e
Estaduais; nobres Constituintes de 1935, 1946,
1947; Exmas. Senhoras e meus Senhores.
Ao atender, Sr. Presidente, ao honroso convite

de V.Exa. para falar nesta solenidade, não sabia
que teria ela a extensão e a profundidade que V.
Exa. e a Assembléia Legislativa se dignaram dar-
lhe, nem que me seria acrescido ao mandato a hon
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rosa incumbência de falar em nome de todos os
Constitu intes de Minas Gerais, na República e no
Estado, O que demasiado pesa sobre meus fracos
ombros.
por isto, Sr. Presidente e nobres Srs. Deputa-

dos, uma palavra apenas lhes quero dizer: é que
os Constituintes mineiros de todos os tempos fo-
ram fiéis às tradições desta terra e desta gente.
Com isto, desejamos expressar que confiamos em
que os Constituintes de 1986 saberão honrar es-
tas mesmas tradições da terra e da gente livre
de Minas Gerais. (-Lê:)
Assomo a esta tribuna, Sr. Presidente, com a

mesma emoção com que a ocupei, em 17 de março de
1947, há, portanto, 39 anos, como primeiro ora-
dor da l Sessão Ordinária da Assembléia Consti-
tuinte que, nesse dia, se instalara.
Ao relancear os olhos pelo passado, posso di-

zer, com suprema tranquilidade, que não deslem-
bro um instante sequer dos momentos que intensa-
mente vivi nesta Casa Maior do povo mineiro, na
qual vejo hoje, como sempre, as raízes da minha
formação moral, intelectual e cívica, que me or-
gulho de proclamar, com todas as forças do espí-
rito e todas as veras do coração.
Faz bem esta augusta Assembléia em homenagear

os Constituintes mineiros de 1891, 1934/1935 e
1946/1947, rememorando-lhes o trabalho, o zelo,a
fé e a visão dos dias que viriam. Nenhuma oportu
nidade mais própria para isso, quando a Nação se
apresta para, elegendo novos constituintes, ins-
talar a Assembléia soberana que ditará os novos
rumos da organização nacional.
Ë portanto, hora de lembrar, de meditar e de

prever.
Lembrar o esforço abnegado e incansável com que

o traçaram os textos de nossas anteriores Cartas
Políticas; meditar sobre "a arduidade da missão
que incumbe a essas Assembléias e o peso das res
ponsabiljdades que as gravam" - palavras que pró
feri ao iniciar aquela oração, nesta Casa, e que
hoje reafirmo quando a Nação vive os dias mais
decisivos de toda a História recente da Repúbli-
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ca, os mais difíceis e importantes que me lembro
de ter vivido, em quase meio século de vida pú-
blica; e prever - com os olhos do estadista e o
coração do patriota - o que há de vir, para pro-
ver ao futuro, nas angustiadas indagações com que
aguarda a obra do presente.
A obra a que a classe política -no sentido mais

amplo - é convocada não se mede, assim, por sua
extensão aparente do hoje, mas pela magnitude com
que deve enfrentar os desafios do amanhã. Não se
trata de erguer o edifício do presente, mas de,
levantando-o, construí-lo de modo que sobre seus
mesmos alicerces se erija o de amanhã, sem solu-
ção de continuidade, sem riscos, sem desvios,sem
abalos, sem temores.
Essa missão - a mais alta e amais nobredequan

tas pode ter o homem público: a de firmar as es-
truturas da ordem social, vale dizer, jurídica,
política, econômica, moral - não se cumpre sem
desambição, sacrifício, compreensão, dignidade.
Aqueles a quem o povo nela investe - e a 15 de
novembro os sagrará - armam-se de forças superio
res aos dos outros homens, porque a unção da es-
colha popular lhes outorga poderes que incluem o
maior, de todos- o de dispor do destino da Nação.
Nas, por isso mesmo, impõe-lhes responsabilida-
des equivalentes às mais graves que podem carre
gar ombros humanos, e que não admitem desfaleci-
mentos, não comportam tibiezas, não se compadecem
com desvios, abusos ou defraudações.
É hora de meditar sobre a nobreza e a grandeza

dessa missão. Joga-se o nosso destino,neste 1986,
que se iniciou tão carregado de nuvens espessas
e se mostra hoje tão cheio de prenúncios e tão
promissor de augúrios.
À situação dramática dos dias iniciais, com a

previsão do caos econômico-f.inanceiro e as conse
quências políticas que dele, certamente,adviriam
no ano mesmo em que se promoverá a eleição dos
novos Constituintes, com todo o cortejo de males
de toda a ordem, inclusive morais - que a infla-
ção desenfreada desencadeia e encorpa - sucedeu
a renovação da esperança de recuperação, com as

medidas que o Governo decretou, convocando o po-
vo à nova cruzada de redenção; e, sobretudo na
ampla adesão com que ele a atendeu, com a cons-
ciência de quem joga o seu destino na batalha,da
qual só se pode e deve sair com a vitória,porque
a derrota seria a destruição e a ruína.
Há que meditar, pois, sobre nossa responsabili

dade nesta hora. Responsabilidade que não é s
do Governo, ao qual cumpre, após as medidas he-
róicas que tomou, complementá-las com a ação efe
tiva de controle dos gastos públicos, o desmant
lamento da corrupção,o estancamento do desperdí-
cio, o exemplo de modéstia, coragem e disposição
ao sacrifício. Responsabilidade, também, dos de-
mais poderes políticos: o Legislativo, na imple-
mentação das medidas, na fiscalização de seu cum
primento, no controle efetivo de sua realização;
no esclarecimento da opinião pública, fórum poli
tico que é; o Judiciário, no julgamento isento
das pendências que lhe venham a decisão,mas côns
cio de sua missão que, a esta altura, como em ou
tros momentos graves, não é exclusivamente jurí-
dica, mas social e política, em especial, o Su-
premo Tribunal Federal, no sentido de que delas
depende o destino do País.
A todos, enfim:ao povo, que somos todos nós,

que compreendeu - no apoio espontâneo, entusiás-
tico e efetivo, com que se lançou ao cumprimento
da parte que lhe cabe na tarefa restauradora-que
trava a batalha decisiva, final de seu destino,
e quer vencê-la com esta força indomável que só
a vontade das Nações configura e caracteriza.
É hora de prever para prover. Prever sem oti-

mismos exagerados, mas guardando-se de pessimis-
mos que desencorajam e enfraquecem; prever para
evitar desvios ou fracassos, para remediar falhas
que se evidenciem no exercício da reestruturação
se processa; prever a ação desestabilizadora dos
que se não conformam com a perda da oportunidade
que sua ambição esperava e alimentava; os especu
ladores, os atravessadores, os aproveitadores de
toda a ordem, que põem seus interesses acima da
própria sobrevivência nacional, crendo-na insâ-
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nia que a cobiça lhes insufla - que poderiam so-
breviver à hecatombe geral, ao naufrágio nacio-
nal; e não desfalecem na ânsia que lhes tolda o
espírito.
Tudo se terá de prever para tudo prover, para

que o renascimento a que assistimos se consolide
na restauração da normalidade da vida republica-
na, que não é só econômica, nem só política, por
que há de ser política, econômica, jurídica, mo-
ral, social, para ser estável, efetiva, definiti
va.
Por isso nada mais oportuno do que lembrar o

exemplo admirável que nos legaram os predecesso-
res constituintes nacionais e estaduais.
Em 1891, substituindo o Império,conseguiram e-

les moldar,ao final do século XIX, que expirava,
a Federação e a República,com visão nítida do .fu-
turo, a tal ponto, que, passado quase um século,
se pode dizer com ufania que sua obra se consoli
dou e a República e a Federação se constituíram,
não apenas em normas constitucionalmente imutá-
veis, como em realidade que ninguém contesta,por
que provada no embate impiedoso do tempo, que as
sedimentou e consagrou.
A obra que os pioneiros da Constituinte Fede-

ral realizaram, com a inspiração superior de fun
dar o Brasil novo, e a que Rui Barbosa deu forma
no projeto que serviu de base à nossa primeira
Constituição republicana, marcou-se do cunho de
perenidade que, ainda hoje, se afirma na conti-
nuidade com que prevalecem, no texto atual, nor
mas fixadas naquela elaboração primeira e mesmo
no esquema organizacional que ali se consagrou.
Aqui uma primeira e fundamental lição a reti-

rar: inovar não é mudar tudo, destruir o que vem
do passado, para tudo criar "ex-novo"e "ex-nihil".
Inovar é adaptar, na linha da evolução da reali-
dade nacional, o que existia e se modificou, no
que existe e deve continuar evoluindo, para que
se não quebre a tradição, não se rompa a conti-
nuidade nacional; sem os radicalismos inconse-
quentes de tudo destruir para tudo fazer de novo,
pois as Nações não vivem, não progridem, não se desen
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volvem aos saltos - como ensina a natureza -fnas
11

na maturação segura, às vezes lenta e impercepti
vel, que transforma o passado-em presente e leva
ao futuro.	-	-
A Constituinte Federal de 1891 pôde, com avi-

são segura da realidade brasileira, elaborar tex
to que faz honra à nossa cultura, que os anos apri
morariam e adaptariam ainda mais ao nosso feitio
e ao nosso temperamento liberal, aberto, democrá
tico, agasalhando as inspirações mais puras de nos
sa gente.	-
Em Minas Gerais, promulgada a Constituição Fe-

deral, em 24 de fevereiro de 1891, já em 15 de
junho seguinte, - menos de quatro meses depois -
editava-se a Constituição mineira. Ë que, consti
tuída desde o Decreto n9 130, de 2/7/1890, pelo
então Chefe do Governo João Pinheiro, Comissão Es-
pecial de sete membros pará elaborar o Projeto Ini
cial, desincumbiram-se Crispim Jacques Bias For-
tes (depois substituído por João Pinheiro) , Gon-
çalves Chaves, Feliciano Pena, Joaquim Felício dos
Santos, Antônio Jacob da Paixão, Fernando loto Lei
te Pereira e Antônio Afonso L,anounier Godofredo, com
presteza, de sua missão, e antes mesmo da promui
gação do texto federal já se transformara o ante-
projeto em Lei Magna do Estado, "ad referendum"
do futuro Congresso Constituinte ( "Instituições
Republicanas Mineiras", de Silveira Neto, Edito-
ra LEMI - FDUFMG - 1978 - p. 13)
Assim, quando, em 7 de abril de 1891, se insta

lou o Congresso Constituinte, o então Governador
Antônio Augusto de Lima submeteu-o aos eleitos,
assinalando a necessidade de alterá-lo em pontos
sobre os quais se manifestara contrariamente a
opinião pública - diz Edmundo Lins nos "Comentá-
rios" que escreveu ("Revista Forense", vols XXIX
e XXX):

"a) eleitorado especial para o Senado;
b) eleição do Governador e Vice-Governador pe

lo Congresso;
c) divisão do Estado em tantas prefeituras quan

tos os distritos eleitorais, administradas por pre-
feitos de livre nomeação e demissão do Governador
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e com funções determinadas em leis ordinárias,;
d) instituição-do Senado."

Foi eleita, então, a "Comissão de onze membros
para dar parecer sobre o Projeto do Governo, com
posta. , na ordem de votação obtida, dos Srs: Afon
so Penna, Gama Cerqueira, OlintodeMagalhães, Xa
vier -da Veiga, Levindo Lopes, Camilo Prates, Cos
ta Reis, Adalberto Ferraz, Ildefonso Alvim, Au-
gusto Clementino e Melo Franco.
Esta comissão reuniu-se pela primeira vez a 11

de abril e aclamou presidente o conselheiro Afon
so Penna e primeiro e segundo secretários os Drs.
Ildefondo Alvim e Augusto Clementino".
Dos trabalhos da Comissão, Edmundo Lins dá ex-

plícita notícia, analisando-os e transcrevendo,
afinal, o discurso de Davi Campista homenageando -
Bias Fortes e Afonso Pena, e de Gama Cerqueira e
Artur Itabirano louvando a atuação de Augusto de
Lima, Antônio Olinto dos Santos Pires, João Pi-
nheiro e Cesário Alvim.
Vale repetir do discurso de Davi Campista alem

brança das palavras de Franklin, após combater
várias das normas constitucionais aprovadas pela
Convenção de Filadélfia, mas render-se aos supe-
riores interesses da Nação:

"Eu aceito esta Constituição, dizia ele,porque
não espero outra melhor e não estou convencido
de que ela não seja realmente a melhor de todas.
Sacrifico ao bem público as opiniões que manifes
tei sobre os seus defeitos; estas opiniões nasce
ram neste recinto e neste recinto morrerão".
É hora de lembrar a magnitude do trabalho que

aos Constituintes mineiros incumbia: tudo havia
que criar, mantendo as tradições do Estado, le-
vando-os à edição de leis adiconais sobre pon-
tos omissos, a começar da construção da nova Ca-
pital, nossa hoje Belo Horizonte.

Não lhes faltou, porém, superior compreensão da
importância supra, paratemporal da obra que rea
lizavam e de que somos hoje os felizes herdeiros.
Manteve-se por isso, inteiriço o documento, até

que as mudanças amplas das condições sociais, a
partir das revoluções russa e mexicana e da Gran

de Guerra de 1914/1918 levaram à Revisão de 1926 e,
com a Revolução de 1930, a alterações profundas
nos conceitos vigentes.
Convocada, de novo, a Constituinte Nacional reu
iu-se, em 1934, com a participação efetiva da

bancada mineira, culta e nobre, como sempre inte
grada por admiráveis figuras de estadistas, que
marcariam nosso tempo com a exce3siti3.e de sua obra.
Menino ainda, lembro-me, contudo, das grandes

figuras que então integravam o Congresso Consti-
tuinte e que meu pai me ensinou a respeitar e cul
tuar.

Promulgado o texto federal, em 14 de julho de
1934, elaboraram os constituintes mineiros o tex
to estadual, e a 30 de julho de 1935 era editado,
atento às nossas realidades, não descuradas m sua

elaboração.
Do que foi o trabalho dos constituintes esta-

duais, tendo como Relator-Geral Mílton Campos, rre-
lhor diriam os nobres representantes do povo na-
quela hora escolhidos, dentre os quais temos a
honra de contar aqui, hoje, com a presença dos De-
putados Jorge Carone, aqui presente, e Manoel Ro
drigues de Souza, artífices da obra que então s
realizou.
Recordo-me, ginasiano ainda, de ter assistido

a algumas sessões daquele Congresso, e de muitas
de suas figuras guardo indelével recordação, ci-
tanto aqui, apenas, os com quem depois tive a ven-
tura de conviver na atividade política: Bilac Pin-
to, José Bonifácio, Mílton Campos, Miguel Batis-
ta, Adolfo Portela e Paulo Pinheiro Chagas, cole
gas nesta Casa ou na Câmara Federal.
Mas nossa impaciência latina de povo pouco afei-

to a continuidade, à perseverança, à prudência,
querendo tudo fazer a golpes de audácia na pres-
sa de conquistar o futuro, acreditando que a lei
pode mudar a realidade, fez que não durasse mui-
to o regime de 34.
Após os tristes episódios da ditadura de 1937

e da sangrenta Guerra Mundial de 1939/1945, impu-
nha-se a volta à normalidade democrática. E em
1945, derrubado o ditador e vencidas as forças to-
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talitárias aqui e além-mar, a Constituinte vota-
va a Constituição de 1946, que daria ao País re-
gime de estabilidade democrática durante duas dê
cadas, retomando a linha evolutiva regular da de
mocracia brasileira.

A representação de Minas Gerais,como sempre em
nossa história, integrou-se de alguns dos nossos
mais eminentes homens públicos, de cuja atuação
se guarda ainda eco vigoroso em nossa atual vida
pública.
Dentre eles, vivos, para nossa felicidade, es-

tão, atuantes, servindo ao Pais na atividade pú-
blica ou particular, Jaci de Figueiredo,Ezequiel
da Silva Mendes,' Magalhães Pinto Monteiro de Cas
tro, Lair Tostes, Licurgo Leite Filho e Olinto
Fonseca Filho.
Foi a Constituição de 1946 a mais realista de

nossas Cartas Políticas: sem as injunções de que
padeceu a de 1891, ao ter de enformar a Republi-
ca nascente, com a queda do Império; sem as du-
biedades do período incerto vivido em 1934, com
as mudanças políticas e sociais da época em que
elaborada; atendeu às realidades já então mais es
táveis da vida nacional, dando à nossa organiza-
ção nacional a estrutura que melhor lhe convinha
e ainda lhe convém, nos seus lineamentos maiores
Tanto que me bati contra sua substituição pela

de 1967, quando se enviou ao Congresso Nacional
o projeto desta. Pareceu-me que melhor seria re-
vê-la, completá-la, consolidando nela as modifi-
cações que já se haviam votado, ao invés de redi
gir novo texto, de diversa vocação, concentrador
e centralista como o de 1967. Infelizmente,	os
dias que se seguiram deram-me razão, quando sua
substituição pela E.C. 1/69 ainda mais exacerbou
aquelas falhas de orientação que em discursos no
Congresso verberamos.
Mas, voltando à marcha cronológica dos textos

constituintes, promulgada a Constituição Federal
de 16 de setembro de 1946, impunha-se ao Estado
votar o texto estadual que o reconstitucionalizas
se.
E aqui meu depoimento pessoal passa a ter as

virtudes e os vícios de quem participou direta-
mente dos acontecimentos, ainda que na medida mo
desta das minhas fracas forças.	-
Elegeu- Se a Assembléia Constituinte Mineira em

15/11/1 946 e se instalou a 17 de março de 1947,
presidida a sessão inaugural pelo Des. Leovigil-
do Leal da Paixão, Presidente do Tribunal Regio-
nal Eleitoral.
Eleitos ÓS membros da Primeira Mesa Diretora,

sob a Presidência de Feliciano Pena e aprovado o
Regiment o Interno da Assembléia em 2/3/47 ("A-
nais da Assembléia Constituinte de 1947",I,p.80),
no dia seguinte, 28, era designada a Comissão
Constitucional ("Anais", 1, 90). E nesse mesmo
dia eram eleitos Presidente - Júlio de Carvalho,
vice-Presidente José André de AlemeidaeRelator-
Geral - Tancredo Neves, e constituídas cinco sub
comissões:

Primeira - Preâmbulo, Disposições Preliminares,
Leis e Resoluções, Disposições Gerais e Transit6
rias e Fiscalização de Contas - Júlio de Carva-
lho, José André de Almeida e Tancredo Neves;
Segunda - Poder Legislativo e Orçamento - Ar-

mando Ziller, César Soragi e Xenofonte Mercadan-
te;
Terceira - Poder Executivo e Funcionalismo Pú

blico - Ribeiro Pena, Juarez de Souza Carmo e Li
ma Guimarães;
Quarta - Poder Judiciário e Ministério Público-

Ribeiro Navarro, João Godói e Fabrício Soares;
Quinta - Município e Discriminação de Rendas -

Pedro Braga, Alberto Teixeira e Oscar Corrêa.

Trabalhou a Comissão com afinco e desprendimen
to, participando, além disso, dos debates amplos
e, às vezes, acalorados do Plenário, e na sessão
de 5/5/1947 encaminhava-lhe o Projeto ("Anais,I,
400), falando o Presidente da Assembléia Felicia
no Pena, o Presidente da Comissão, Júlio de Car-
valho e Relator-Geral Tancredo Neves.Este assim
definia, em linhas gerais, a orientação do traba
lho:
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projeto poderá ser increpado de eclético.
Nem incorrerá em erro quem o tachar de haver coe
ciliado princípios de escolas antagônicas.Falta
lhe unidade doutrinária, ressente-se uniformida-
de de uma teoria, não o anima o espírito de um
rígido sistema de princípios.
Este defeito é, porém, uma virtude. As Consti-

tuições democráticas não podem furtar-se a esta
fatalidade: representam uma obra de ajustamento e
transação entre idéias, situações e tendências
que informam determinado meio social. Elas são,
como lembra João Mangabeira, um instrumento es-
sencialmente político e, por isso mesmo, de com-
posição, estabilidade e de equilíbrio entre for-
ças que se opõem ou interesses que se chocam.."
("Anais", 1, p. 415)
Palavras que servem de roteiro para a hora que

iremos enfrentar.
Ativou-se, então, no Plenário, com as emendas

e as discussões o exame do Projeto,em debates que
honram esta Casa e a tradição cultural e cívica
de nosso Estado. Sucederam-se na tribuna,pode di
zer-se, todos os deputados, em análises medita-
das, patrióticas do Projeto na ânsia de aprimo-
rá-lo.

Nós mesmos dissemos, em longo discurso,na Ses-
são de 29/5/47, ao traçar os lindes de nosso tra
balho:

"Tivemos em vista, sobretudo, que a Constitui-
ção deveria representar o instrumento apto a fi-
xar as diretrizes do momento,sem impossibilitar,
contudo, os vanços do futuro e sem olvidar os en
sinamentos do passado". ("Anais", II, p.81).	-
E concluíamos lembrando "a graça e a sabedoria

clássicas de D. Francisco Manuel de Melo: "Ani-
mai-vos, Senhores, que o peso levado de muitos
ombros, sobre todos carrega pouco, e chega donde
vai seguro e cedo".

Encorajados pelo estímulo do povo mineiro, cum
primos nossa missão. E hoje aqui comemoramos es-
sa vitoria, tendo a ventura de divisar, ao nosso
lado, alguns dos notáveis artífices daquela obra,
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que honra a memória política e jurídica de nossa

gente.Esta foi, Senhor presidente, a última vez em
que esta Casa do Povo Mineiro pôde cumprir sua
mis são com a largueza com que nos regimes fede-
rais autênticos se desenvolvem as relações entre
o poder central e os Estados membros, na reparti
ção da competência constitucional.
Em 1967 e 1969 o mais que se propiciou aos Es-

tados foi a adaptação forçada às normas estabele
cidas na Constituição Federal e mandadas apli-
car_lhes pelo próprio Texto Maior. Contra essa

SnatUraçao do regime protestamos mais de uma
vez, sem que os "donos do poder" se convencessem
de que, na verdade, buscavam um centralismo uni-
tarista que não se compadecia com a diversidade
de nossa realidade regional, que tem de ser res
peitada no que não colida com a unidade nacional,
antes assegurando-a, porque é dessa nossa feliz
diversidade que nasce a nossa perene união.
Preparamo-nos agora para a nova Constituinte,

que se elegerá a 15 de novembro. Se são animado-
ras as perspectivas criadas com a obra restaura
dora da economia - que deve prosseguir a qualqlier
custo e a todo preço, porque significa a seguran
ça da própria estabilidade política; se nos esti
mula a confiança popular em que novos rumos se
hão de traçar ao País; se o recadastrameflto elei
toral se anuncia como instrumento para pôr fim
ou, quando nada, reduzir ao mínimo a fraude elei
toral; por outro lado não se omita que tarefas
ainda ingentes se impõem ao Legislativo Federal,
sobretudo nesta hora. A reestruturação partidá-
ria é,sem dúvida,a mais séria.NãO há como preten
der funcione e funcione bem a renascente democra
cia brasileira quando trinta agremiações se habi
litam para o pleito e dois terços delas,PelO me-
nos, não preenchem as condições mínimas de sobre
vivência. Habilitadas ao pleito municipal de 157
11/1985, mostraram-se inviáveis, nas urnas, e a
votação que receberam o comprova; mas, ainda as-
sim, não se dignou o Congresso Nacional de im-
por-lhes exigências para que sobrevivessem, ser-
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vindo agora apenas ao balburdiamento do pleito
constituinte. Impõe-se se fixem limites à atua-
ção dessas associações, para que opleitode 1986 -
com a alta missão de eleger os constituintes,qUe
reformularão a vida nacional - não seja marcado
por essa ação partidária desorganizada pela pul-
verização e autoização de pretensos partidos, sem
condições de sobrevivência; sujeitando-se a Na-
ção aos riscos do aluguel e a barganha ou a ven-
da de legendas, o baralhamento das siglas a ser-
viço de interesses pessoais, gerando a confusão
do eleitorado, pela proliferação de candidatos in
viáveis, tudo com indizíveis prejuízos da regula
ridade do pleito, dos mais importantes da vida
republicana.
Impõe-se, outrossim, pôr limites ao abuso do

poder econômico, que se prenuncia irreprimível e
avassalador, para que o pleito não se transforme
em autêntico leilão de votos e legendas, com ris
co para sua lisura e decência.
A Justiça Eleitoral está procurando, pelos mei

os ao seu alcance,com os instrumentos legais de
que dispõe,alcançar a normalidade e pureza da elei
ção.Mas,adstrita ao cumprimento da legislação
vigente, não tem como obviar a essa caótica pro-
liferação de associações, que não se revestem das
condições essenciais que aos partidos se conferçm
na vida democrática dos povos civilizados.
Os que, na Justiça Eleitoral, examinamos	com

isenção essas condições, assistimos atônitos	e
temerosos à permanência de tais incongruência e
falhas, suficientes para comprometer a própria
realização do pleito e a estabilidade do regime,
que dele depende.

Digo-o, Senhor Presidente, coma tranquilidade
de quem,em vinte anos de atividade política efe-
tiva e total, buscou apenas cumprir os deveres pa
ra com a Pátria e o Povo; e de quem, agora, no
exercício sereno da magistratura, não abandonou a
crença invencível no Povo e na Pátria.E não abre
mão do direito de continuar clamando por que se
cumpram os deveres que a todos e a cada um de
nós impõem a gravidade dos problemas da hora e

nossas responsabilidades com o passado, o presen
te e o futuro do Brasil.

Por isso, sobretudo, acedi ao convite para es-
ta solenidade. Ela me confere a feliz oportunida
de de dizer à Nação, falando da mais alta tribu-
na deste País - a das Montanhas de Minas Gerais,
na Casa do Povo Mineiro - nesta hora em que se
decide seu destino, que não é dado a ninguém,num
instante sequer que seja, desmerecer oudescum-
prir as responsabilidades que cabem a todos e a
cada um.

Compenetrem-Se Governantes e Governados,candi
datoS e eleitores, todos os cidadãos deste País
livre, de que a cobiça e a ambição pessoais re-
presentam, nesta hora em que se exigem desambi-
ção,coragem e desprendimento,crime de lesa-Pá-
tria que se punirá não apenas com o repúdio da
consciência de cada um, mas da consciência cívi-
ca do País, que os não perdoará •jamais.

Calem-se, pelo menos agora, em benefício do
Brasil, as ânsias irreprimidas de conquista do
poder a qualquer risco; amaine a cobiça do mando,
que ponha em risco as estabilidades das institui-
ções;recolhamseou se retraiam os que pretendem
fazer do poder econômico a arma do ganho fácil,da
especulação impatriótica e do lucro imoderado;
meditem os aproveitadores de todos os matizes so
bre o mal que já fizeram e disponham-se, quando
nada, a moderar sua voracidade insaciável, se
ainda não se fartaram na ganância e na corrupção;
compreendam todos que é hora de renascer mais do
que restaurar, de ressurgir mais do que restabe-
lecer, e de que está em jogo a própria sobrevi-
vência do Brasil como terra livre de um povo li-
vre, que tem direito a dispor de seu destino li-
vremente.

Não se diga que esta linguagem ficaria melhor
aos políticos, do que a um Juiz da Suprema Corte.
Não e não, permitam-me lhes diga.

Ao assumir os pesados encargos que cumpre, O
Juiz da Corte Suprema abdica da atividade políti
tico-partidária, que lhe é vedada e da qual se a-
parta definitjvamente;mas não abdica dos deveres e
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direitos da cidadania, que lhe determinam velar
pelo bem da Pátria e que são ínsitos à sua mis-
são. Há de seguir com a razão e o coração os des
tinos do País, uma vez que a qualquer momento pó
de ser chamado a decidir sobre eles.

Investe-se, demais disso,na realidade de mem-
bro da Corte que interpreta a Carta Política que
é a Constituição, que lhe cabe respeitar e fazer
respeitar, na exegese que dá nas decisões irre-
corríveis que profere.Ao fazê-lo,se desconhece e
abandona os interesses menores de partes e fac-
ções,e os despreza, não esquece os reflexos so-
ciais*- jurídicos, políticos,econôrnicos, morais~
das decisões que emite, mesmo porque não é um
ser apartado da sociedade e da realidade, despi-
do da condição humana, mas age, pensa, sofre e
julga como ser humano, por mais que se deva re-
vestir de ênimo superior às falhas comuns e ven-
cer paixões e interesses.

Isso não colide com sua missão. Oscar Tenório,
grande juiz, grande mestre e grande homem, afir-
mava:

"O Juiz, nas épocas de crise, ou nas fases que
prenunciam novas eras, deve estar no centro das
decisões para impedir que, no choque entre os va
lores que envelhecem e agonizam e os novos valo-
res, se rompa o equilíbrio social, e para evitar
que a evolução se transforme em anarquia e a re-
volução em desordem".
A esta missão não faltarão os nossos Juízes e,

em especial, os do Supremo Tribunal Federal, co-
mo à sua missão não hão de faltar os que, honran
do os Constituintes mineiros de 1891, 1934/35 e
1946/47 terão sobre si a tarefa tão enobrecedo-
ra quão pesada de erguer o novo edifício consti-
tucional do País.
Basta, para isso, se inspirem no exemplo dos

que, nessas épocas de transição, lídimas encruzi
lhadas do destino nacional, serviram ao Brasil
com desprendimento, nobreza e dignidade.
Há de fortalecê-los esse exemplo,que durará pa

ra sempre.
Muito obrigado.

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE
o SR. PRESIDENTE - Meus senhores. Coerente com

o novo tempo em que vivemos, a Assembléia Legis-
lativa de Minas, com o apoio valioso do Institu-
to Brasileiro de Direito Constitucional e a par-
t icipação ativa dos segmentos mais representati-
vos da comunidade acadêmica brasileira,houve por
bem promover este simpósio, que se denomina "Mi-
nas Gerais e a Constituinte".
São dois os principais objetivos que persegui-

mos com a realização deste evento: em primeiro lu
gar, é nosso propósito oferecer aos diversos ma-
tizes da população mineira uma oportunidade para
se incorporarem efetivamente ao processo de dis-
cussão de um novo desenho constitucional para a
sociedade brasileira, exprimindo suas preocupa-
ções, suas aspirações e seus anseios. Em segundo
lugar, buscamos também, com este simpósio, des-
pertar a coletividade mineira para a importância
do papel que lhe cabe desempenhar na composição
da Assembléia Constituinte que vamos eleger este
ano.
Para operacionalizar esses objetivos, convida-

mos as vozes mais qualificadas, nos múltiplos se
tores da vida nacional, para se fazerem ouvirnes
ta Casa, propondo angulações novas e originais erii
torno das questões fundamentais da nossa realida
de econômica, social, política e cultural. Ao c
bo de cada exposição, um período de debates s
encarregará de analiar os conceitos expostos, cla-
reandd e simplificando os temas inseridos na ma-
téria/constitucional.
Além de empolgante, o atual momento histórico

é pródigo em motivação e entusiasmo. Em nenhuma
outra época da vida brasileira existiram condi-
ções tão favoráveis quanto agora para uma ampla
participação do povo no processo de elaboração de
um novo texto constitucional para o País.
Este clima saudável existe desde o dia 15 de ja

neiro do ano passado, quando Tancredo Neves, li-
derando o mais extraordinário movimento de mas-
sas da História da Pátria, impôs o derradeiro gol-
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pe à ditadura, elegendo-se presidente da Repúbli
ca Federativa do Brasil.

Desde então, uma República Nova se instalou no
País, removendo com avassaladora determinação a
malha de casuísmos que uma estreita e escassa mi
nona impôs ao nosso povo, com a intenção delibe
rada de manter deploráveis privilégios e perpe-
tuar-se no poder.
Desde então, importantes setores do pensamento

político brasileiro tiveram a oportunidade de de
xar a clandestinidade, incorporando-se ao quadro
institucional e dando cores bem mais vivas e re-
presentativas à nossa estrutura partidária. Des-
de então, as capitais dos Estados voltaram a ter
prefeitos eleitos diretamente pelo povo, sepul-
tando a dolorosa experiência biônica. Desde en-
tão, a repressão desapareceu da vida sindical,
abrindo espaço para o reconhecimento e a legiti-
mação dos órgãos nacionais de representação da
classe trabalhadora.

Em meses, honrando com absoluta correção os com
promissos assumidos pela Aliança Democrática, o
Presidsente José Sarney liquidou com a ampla ca-
deia de restrições montada em 20 anos de autori-
tarismo com a finalidade de barrar o avanço e a
democratização da sociedade brasileira.
A convocação de uma Assembléia Nacional Consti

tuinte foi o desdobramento natural desse proces-
so que marcou o reencontro do Estado com a Nação
brasileira.

Conquanto tivesse representado um benefício de
ampla repercussão política e social, é necessá-
rio salientar, entretanto, que a reconquista dos
direitos civis, por si só, não se capacitava a
livrar o povo do desconforto que lhe impunha uma
política econômica desastrada e eivada de gritan
tes equívocos.
Uma inflação galopante minguava a cada dia o

poder de compra de salários que só eram corrigi-
dos de seis em seis meses, configurando uma si-
tuação que não deixava aos chefes de família ou-
tra alternativa senão a de eliminar itens impor-
tantes da dieta alimentar.

E isto acontecia, paradoxalmente, num momento
em que pequenos grupos, privilegiados pela con-
juntura acumulavam fortunas extraordinárias ex-
plorando as cirandas do mercado financeiro.
A liberdade, o direito de expressão, de organi

zação, de opinião, tudo isso constituía um acer
vo de reconquistas muito valiosas, mas de efei-
tos bastante precários na consciência de um povo
submetido a um processo brutal de exploração. Um
povoa vale dizer, de barriga vazia.
Foi nesse quadro de apreensões, quando as for-

ças que se mobilizaram na derrubada da ditadura
pareciam caminhar inexoravelmente para a desagre
gação, que o Presidente José Sarney, num ato de
desassombrada coragem cívica, implantou no País
o Programa de Estabilização Econômica.
O impacto com que essa decisão audaciosa se a-

bateu sobre a sociedade brasileira,emplgandO num
só momento todas as parcelas da opinião pública,
deixou claro que a Nova República não era apenas
uma explosão de retórica, mas um movimento pro-
fundo e irreversível de transformação de costu-
mes ultrapassados e de reformulação de toda uma
estrutura econômico-social envelhecida e injusta.
A partir desse ato histórico, e ao embalo da

reconquista dos direitos civis, passou a incorpo
rar-se ao patrimônio nacional um sentimento de
enorme relevância social, moral e cultural, que
o povo brasileiro havia perdido na voragem de mui
tos e muitos anos de descrença nas instituições
e nas autoridades constituídas: o sentimento de
cidadania.
Um povo com feição nova, revigorada; um povo

reabilitado na sua grandeza moral, um povo orgu-
lhoso, passou a cobrar seus direitos num país on
de apenas os seus deveres eram implacavelmente co
brados.
A conquista de liberdade somente se completa

com a justiça social. De fato, a um homem morto
de fome, pouco vale o aparato constitucional de
liberdade.
O plano de estabilização econômica abriu, pe-

la primeira vez em nossa história, uma porta à
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participação popular na vida econômica do País.O
que foi eternamente um privilégio das elites, a-
gora se abre à participação de todos.
Cabe agora aos partidos políticos, sindicatos

e movimentos populares mobilizar essa imensa ener
gia, despertada com o entusiasmo da fiscalização
de preços, para organizar de forma definitiva to
da a população, no sentido de que ela se capaci-
te a assumir o seu papel como agente ativo das
decisões econômicas.
De fato, meus senhores, a situação que predomi

nava não podia continuar por muito tempo sem le-
var o País a uma grave convulsão social.
Num País de regime proclamadamente capitalista,

os consumidóres eram castigados diariamente pe-
los males do capitalismo sem, entretanto, colher
uma parcela mínima de seus apregoados benefícios.
A concorrência, a competição, os mecanismos de

redistribuição da renda e todos os valores que
fazem a glória do regime capitalista, simplesmen
te desapareceram do cenário nacional, cedendo lu
gar quase sempre à exploração e à ganância.

Em defesa do povo, em defesa dos princípios mais
elementares de economia popular, emdefesadotra
balho, em defesa dos empresários, dignos e sérios,
era dramaticamente necessário que o governo in-
terviesse. E isto foi feito com indiscutível com
petência, no momento mais oportuno,quando os pre-
ços, em avassaladora progressão, ameaçavam levar
a inflação para patamares insuportáveis.
Há, não resta dúvida, uma grande polêmica em

torno das causas do fenômeno inflacionário. Mas
é notório, ao juízo até mesmo dos observadores me
nos habilitados tecnicamente, o grande ecagero
que se quer atribuir ao déficit público na pro-
pagação dos índices da inflação.

O Estado brasileiro - é necessário admitir-se -
registra inquestionavelmente falhas clamorosas de
desempenho em vários dos setores econômicos por
onde estendeu o seu domínio.
Mas é fácil constatar a quem interessava a in-

flação e identificar quem ganhou com ela.Quem ga
nhou, certamente, não foi o Estado, mas alguns

grupos privilegiados da sociedade que chegaram a
multiplicar por muitas vezes o seu patrimônio, em
termos reais.
Meus senhores. O programa de estabilização eco

cômica, conquanto tivesse mudado verdadeiramente
o Brasil, não representa a cura milagrosa de to-
dos 05 males brasileiros.
Mas ele representa, em essência, o primeiro

grande avanço empreendido no rumo da construção
da sociedade nova, justa, próspera e desenvolvi-
da a que aspiramos.
A reforma agrária, que começa a ser realizada

agorasdePois de ter permanecido tanto tempo na
pauta das nossas principais reivindicações, é um
bom exemplo para ilustrar esse avanço a que nos
referimos.
E a reforma agrária da Nova República não é a

reforma agrária da utopia, fundamentada na sim-
pies e ingênua distribuição da terra aos que não
a possuem.
A nossa reforma agrária alia a distribuição da

terra à oferta de crédito, à prestação de assis-
tência técnica, ao acesso do homem do campo às
tecnologias modernas do plantio irrigado, ao for
talecimento dos equipamentos de saúde e de ensi-
no no meio rural.
Temos, portanto, razões de ordem pessoal para

atribuir à Nova República, no conjunto das ações
que desenvolve no campo institucional, social e
econômico, uma importância extraordinariamente
grande.
A razão disso é muito simples. Na verdade, fa-

zemos parte de uma geração que corria sério ris-
co de colocar-se penosamente no julgamento da His
tória. De fato, a nossa juventude se desenhou nas
memoráveis lutas empreendidas pela mocidade bra-
sileira dos anos 40 contra a ditadura do Estado
Novo, o nosso desejo ardente era o de liberali-
zar o regime no plano político e criar uma econo
mia forte a auto-sustentada, fundamentada na au-
tonomia e no fortalecimento do mercado interno.
A queda de Getúlio Vargas, no entanto, não fez

o Brasil caminhar no rumo dessas aspirações tão

32 33



puras e sinceras. O Governo que a ele se seguiu,
chefiado pelo Marechal Eurico Gaspar Dutra, man-
teve praticamente inalterado o "status quo" e não
materializou nenhuma conquista expressiva no cam
p0 da justiça social.

A instalação do Governo de Juscelino Kubitschek,
ainda que cercada por tanta apreensão, restituiu
o alento e a esperança à mocidade brasileira.
De fato, foi um dos períodos em que o País se

revelou mais alegre e descontraído, pois uma agres-
siva política de investimentos em programas de
infra-estrutura e de conquista do interior manto
ve o pleno emprego e centralizou no desenvolvi-
mento todo o esforço-nacional.
O Governo de Juscelino tinha tudo para ser-

vir como referência para a materialização dos ideais
que a minha geração defendia para o País, mas es
se projeto foi lamentavelmente truncado pela de-
sastrosa reunúncia de Jãnio Quadros, pela insta-
bilidade que tomou conta do conturbado Governo de
João Goulart e pela funesta ditadura de 20 anos
que o sucedeu.

O sentimento que alimentávamos até o alvorecer
da Nova República não conseguia disfarçar uma cer
ta decepção. A sensação que tínhamos era de que
os tantos anos de luta no enfrentamento aberto à
ditadura não haviam contribuído decisivamente pa
rã provocar a virada e clarear o horizonte nacio
nal, oferecendo um Brasil melhor às gerações fu-
turas.

Por isso, é sumamente saudável e reconfortante
para nós constatar agora, sobretudo depois da im
plantação do programa econômico, que a nossa lu-
ta não foi em vão.
O Brasil, hoje, é um País que reencontrou o seu

destino, que rompeu definitivamente com a prepo-
tência e o arbítrio. É um País que possui as con
dições objetivas para construir uma sociedade equi-
librada e forte.
Hoje, não corremos mais o risco de presenciar

os espetáculos de truculência e as aventuras gol
pistas que tanto infelicitaram o nosso País e hu
milharam o nosso povo.

Temos, é certo, alguns desafios graves e algu-
mas realidades tristes. Somos, por exemplo, a oi
tava economia industrial do mundo, mas constata-
mos que 34% dos brasileiros foram assaltados nos
últimos cinco anos, o que nos coloca na vexató-
ria posição de segundo país mais inseguro do mun
do, só abaixo da Colômbia.	 -
No período entre 1940 e 1984, enquanto a nossa

economia crescia quatro vezes, o salário mínimo
ficava reduzido pela metade em seu poder de com-
pra, empobrecendo seriamente a nossa força de tra-
balho.
Cerca de 7% da população brasileira estão de-

sempregados e, entre os subempregados, 4 milhões
e 700 mil não recebem rendimentos regulares, 4 mi
lhões e 300 mil são autônomos, com rendimento in-
ferior ao mínimo, e 14 milhões e 900 mil estão
empregados, mas não possuem carteira assinada.
Segundo dados de 1983, os 50% mais pobres da

população brasileira dispunham de 12,2% da renda
e os 20% mais ricos concentravam 64,6% de seu pro
duto.
Estamos convencidos, no entanto, de que e8taDo5ca

pacitados a enfrentar esses desafios e a rever-
ter essa situação, tornando alegres essas reali-
dades tristes.
O principal instrumento que deverá balizar es-

sa arrancada é a nova Constituição Federal, que
vai certamente tratar de uma reflexão amadureci-
da e profunda de todas as relações políticas, eco
nômicas, sociais e culturais da nossa sociedade.
É o que começamos a fazer agora, ao promover o

Simpósio "Minas Gerais e a Constituinte".
É extremamente gratificante para este velho

Deputado presidir esta cerimônia de hoje. Ao re-
ver os seus heróis do passado, ele anteve o seu
próprio futuro.
E, aqui, as diferenças do passado vão-se apa-

gando, para crescerem, no patamar dos herois, es
sas figuras que, muitas vezes, empolgaram os jo-
vens das décadas de 40 e 50que vinham à Assem-
bleia Legislativa da Rua Tamoios para assistirem
aos debates, para participarem, para se informa-
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rem, para delirarem e torcerem por aqueles do seu
partido. Este velho, que preside esta cerimônia,
acha-se hoje gratificado por serem esses seus ami
gos, amigos fraternos, amigos que não conhecia
pessoalmente, mas que fazem parte da sua histó-
ria e de suas reminiscências.

E esta Assembléia, hoje, abriu-se, como se abre
o coração do povo mineiro, para receber a futu-
ra Constituinte brasileira, Constituinte - tenho
certeza - agora fortalecida pela valorização do
homem público de todos os matizes, de todos os
partidos, de todos os pensamentos filosóficos e
políticos - pois todos foram valorizados com a
Nova República, que se impõe ao respeito do povo
brasileiro - e que agora se orgulha de se trans-
formar em cidadão.
O Professor Hílton Rocha contou-me um evento

interessante: O Ministro Funaro recebia escola-
res que queriam conhecê-lo e teve a sensibilid
de, a delicadeza cívica de dizer àquelas crian-
ças: "Vou informar-lhes, futuros cidadãos brasi-
leiros, em primeira mão, qual vai ser o comporta
mento do Brasil nos negócios com o FMI." Tal fato
se deu porque o Brasil mudou.Agora a autoridade
se identifica com o povo, a autoridade está legi
timada pelo povo, a autoridade respeita cada se-
melhante como cidadão, como co-participantes das
obrigações, dos deveres e das coisas boas deste
País.
Por isso, sinto-me satisfeito de poder dizer

a todos os meus amigos do passado, do presente e
do futuro: a Assembléia tomou a iniciativa de pra
mover este Simpósio por sugestão do velho colega
Deputado João Navarro, acolhida prontamente pela
Mesa Diretora, O Simpósio, que começará efetiva-
mente na próxima segunda-feira, fará com que Mi-
nas continue na liderança dos grandes movimentos
cívicos da nacionalidade. Muito obrigado.

ENCERRAMENTO

Cumprida a finalidade desta reunião, a Presi-
dência a encerra, convocando osSrs. Deputados pa

ra a ordinária de logo mais, às 20 horas, com a
ordem do dia já publicada.
- Levanta-se a reunião.
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1a SESSÃO DO SIMPÓSIO "MINAS GERAIS E A
CONSTITUINTE"

14 DE ABRIL DE 1986

TEMA: EVOLUÇAO CONSTITUCIONAL DO BRASIL

Presidência: Deputado Dalton Canabrava

Conferencista: Prof. Paulo Bonavides

Debatedores: Prof. Almir de Oliveira

Prof. Patrus Ananias de Souza

Coordenador: Deputado Bonifácio de Andrada

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DALTON CANABRAVA) -
A Presidência nomeia os Srs. Deputados Domingos
Lanna e Euclides Cintra, a fim de, em comissão,
introduzirem no recinto do Plenário o Conferen-
cista, os Debatedores e o Coordenador dos deba-
tes desta reunião.

COMPOSIÇÃO DA MESA

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DALTON CANABRAVA)-
Convido a tomarem assento à Mesa os Exms Srs.:
Prof. Paulo Bonavides, DD. Presidente do Institu
to Brasileiro de Direito Constitucional e Confe-
rencista do dia; Deputado Bonifácio José Tamm de
Andrada, DD. Professor da Universidade Federal de
Brasília e Coordenador dos debates; Prof. Almir
de Oliveira, DD. Professor da Universidade Fede-
ral de Juiz de Fora e Debatedor; Professor Pa-
trus Ananias de Souza, DD. Professor da Pontifí
cia Universidade Católica de Minas Gerais e Deba
tedor; Prof. Raul Machado Horta, DD.Professor da
UFMG e um dos representantes de Mins Gerais na Co
missão Provisória de Estudos Constitucionais; De
putado Fernando Rainho, DD. 39-Secretário da As-
sembléia Legislativa de Minas Gerais e Presiden-
te da Comissão Organizadora deste Simpósio.
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DALTON CANABRA-
vA) - A Presidência vai conceder a palavra ao
prof. Paulo Bonavides, que proferirá sua con-
ferênci a sobre a "Evolução Constitucional do Bri

sil"•
o SR. CONFERENCISTA (PROF.PAULO BONAVIDES)-

ExmO. Sr. Presidente da Assembléia, senhores com
ponentes da Mesa, minhas senhoras,meus senhores.

das mais honrosas a incumbência que rece-
bi da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais para falar sobre a "Evolução Constitucional

do Bras il " . Quero, de antemão, assinalar a ale-
gria de estar, mais uma vez, em Minas Gerais,que
tem, tanto quanto o Nordeste, uma tradição pre-
cursora dos movimentos libertários de nacionali-
dade: Minas da Inconfidência, o Nordeste da Revo
lução Republicana de 1817 e da Confederação d
Equador; Minas, que pugnou pela Independência e
o Nordeste, que se bateu, de armas na mão, pelo

respei to aos princípios constitucionais no ato
político da insurreição, que foi o movimento con
federativo de 1824. -

A evolução constitucional do Brasil princi-
pia, em verdade, antes da formação do Estado eda
Nação. Principia com um mineiro que esteve pre-
sente à Revolução PernFmbucana de 1817 e elabo-
rou um projeto provisório de bases constitucio-
nais que não foi, em rigor, uma Constituição,maS
uma Lei Orgânica precursora, de vinte e três ar-
tigos, onde certas conquistas do pensamento lib-e
ral já vinham consignadas. -

A Constituição do Império é o marco inicial
da constitucionalização do País, mas esse marco
foi precedido de um grande esforço constituinte
malogrado: a obra da Constituinte dissolvida por
um golpe de Estado, o primeiro de nossa História,
a 12 de novembro de 1823, quando a Assembléia
votava, livre e soberanamente,o projeto de Cons-
tituição.

A Constituição outorgada teve uma certa ba-
se de legitimidade no poder dos Municípios,cujas
Câmaras serviram de legitimação, contestada nas
Províncias do Nordeste, legitimação à obrada Lei
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Magna outorgada em 24. Nasceu, portanto, nossa pri

meira Constituiç ão de um equívoco e de uma inter
venção militar. Equívoco que foi o golpe de Esta
do e intervenção militar que deu a base autori
tária ao poder do Primeiro Reinado.

Podemos analisar a evolução constitucional
brasileira, ou por via das Constituições, ou por
via de uma divisão teórica que vai da implantação
do Estado liberal aos esforços que ora se fazem
para concretizar uma modalidade de Estado social.

Poderíamos ainda, por uma terceira base de
acesso, chegar à compreensão constitucional do
País, tomando insuladamente as formas políticas
capitais de nossa organização estatal. Haja vis-

ta, por exemplo, 
e-o Estado unitário, a forma r

publicana, a forma federativa, a forma presiden-

cialista etc.Vamos seguir, em cada uma destas linhas, as-
pectos que possam ser relevantes. Com

 respeito à

Constituição de 1824, Constituição de cento e setenta e

nove artigos, nós assinalaríamo s a importância

da consagração do princípio liberal da separação
de poderes. E, todavia, ele se afastou do modelo
clássico das Constituições européias e do pensa-
mento político de seu autor, o autor desse prin-
cípio, que foi Montesquieu. Perfilhamos a separa
ção de poderes, mas partindo de quatro poderes: o

Poder Legislativo, O Executivo, o Judiciário e o
Moderador. O Poder Moderador, pela letra da ConS
tituição, era entendido como a chave de toda a
organização política e foi delegado privativame
te ao Imperador, que era o Chefe da Nação, inviO
lável e sagrado, no exercício dessa função; o Im
perador devia velar, incessantemente, pela manu-
tenção da independência, do equilíbrio e da har-
monia dos Poderes políticos.

Tivemos duas infrações a esse preceito fun-
damental do sistema liberal, como ele fora filo-
soficamente concebido. A primeira descaracteriza
ção do princípio esteve em que o Poder Moderador
fora conferido ao príncipe em termos que se arre
davam por inteiro da fórmula do inspirador e cria
dor desse quarto Poder constitucional. Ele,COns-

tant,° queria como um Poder neutro, acima dos Po
deres, Poder Judiciário dos demais Poderes polí-
ticos. E isso não se fez. A história imperial es
tá a desmenti-lO,cOm as intervenções abusivas do
poder pessoal do Imperador na formação dos Minis

térios . A segunda infração ao princípio da sepa
ração era que nós tínhamos dois Poderes basica-
mente conjugados na pessoa do Imperador.

Outro aspecto que nos fascina dentro da Cons
tituição imperial, pela sua originalidade, e que
nos convida a reparos críticos,é a existência de
uma Constituição a um tempo flexível e rígida. A
rigidez material da Constituição do Império re-
presenta, para a teoria constitucional contempo-
rânea, uma precursora novidade, quando se busca
fundar, entre os constitucionalistas europeus, uma
teoria material da Constituição.

Pelo texto imperial, só era constitucional
o que dizia respeito aos limites e atribuições
respectivas dos poderes políticos e aos direitos
políticos e individuais dos cidadãos. O mais po-
deria estar na Constituição, poderia tomar forma
constitucional e reger-se nas suas alterações por
uma via flexível, equiparável à via de elabora-
ção das leis ordinárias. De modo que o texto de
24 combinava os dois aspectos: o da rigidez e o
da flexibilidade.

Um terceiro aspecto que honra essa Consti-
tuição outorgada, a despeito das controvérsias
sobre sua legitimidade, é que ela foi, até certo
ponto, precursora de um Estado social,porque,avan
çando mais que a Constituição republicana de 1891
ela garantia os socorros públicos. Instituía tam
bém a instrução primária gratuita a todos os ci-
dadãos, algo que se suprimiu na Constituição li-
beral republicana de 1891.

Do ponto de vista da aplicação, essa Consti
tuição foi um alicerce para a unidade nacional.
Essa Constituição foi,por igual, promotora do ad
vento surpreendente de uma forma de parlamenta-
rismo genuinamente brasileiro. No continente re-
publicano, no continente democrático, nós tínha-
mos a sobrevivência, pelo instrumento da Monarquia
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c
onstitucional, de um Poder que, pela própria Cons
titUiÇ0, poderia, numa fase autoritária, pres-
tar-se ao exercício de abusos.

Prosseguindo no quadro de nossa evolução cons
titucioflal, chegamos a 1891, a uma nstituição
relativamente concisa, de noventa e um artigos e
oito disposições transitórias. E a Constituição
que institucionaliza a forma federativa de gover
no, que nos traz a República, que faz a oção hi
tórica por um regime presidencial e que já abri
caminho para o controle jurisdicional da consti-
tucionalidade das leis e dos atos normativos. E
uma Constituição liberal, é uma Constituição que,
na sua claraçã0 de direitos, representa alenta
dor avanço em relação ao liberalismJ tímido de of
ganiZação constitucional do Império.

Consagra a declaraçã o a queda dos privilé-
gios da nobreza , a extinção das ordens honorífl
cas e dos títulos nobiliárquicos, seculariza os

cemitério s
 e só reconhece o casamento civil, lai

ciza o ensino, separa a Igreja do Estado, faz
abolição da pena de morte e institui o "habeas-
corpus", como uma proteção eficaz contra a vio-
lência ou coação por ilegalidade ou abuso de po-
der. Ora, esta Constituição já fora, em verdade,
precedida de uma verdadeiro ato fundamental, de
uma Constituinte de fato, que foram 

OS decretos

do Governo Provisório,em que algumas daquelas con

quistas já apareciam.
A 0nstituiçã0 de 91 foi obra da Comissão

dos Cinco: Américo Brasiliense, Rangel Pestana,
Santos erneck, Magalhães de Castro e SaldanhaM
rinho, em suma, aqueles que haviam sido incumbi-
dos de elaborar um projeto constitucional que ser
viria e serviu de base à Constituição republica-

na de 91.Eu aqui indagaria também se o Presidencia-
lismo e se a federação representaram, em rigor,
uma conquista capital para a sociedade política
brasileira. Teria sido o Presidencialismo avanço
ou teria sido retrocesso, recuo9 parece_me,de um

mente pessoal,que a melhor 50
ponto de vista pura 

lução para a crise da última década do Império
teria sido a Monarquia Constitucional Federativa,
como fora propugnada por Rui Barbosa e Joaquim
Nabuco.

o presidencialismo foi, na verdade, surpre-
sa, mas unicamente na medida em que não consti-
tuíra matéria de debate, pois impressiona a coin
cidência com que os projetos da Comissão dos Cm
co o consagravam.

A forma presidencial de governo tem tido, em
nosso País, uma linha de continuidade que chega
até estes dias, sendo a história do Presidencia-
lismo a história de nossa própria crise republi-
cana.

A solução parlamentarista foi,por conseguin
te, duas vezes invalidada: primeiro, com o golpe
republicano de 15 de novembro de 1889; segundo,
pelo Ato Adicional de 1961, quando se malogrou
uma experiência parlamentarista que já nascera
deficiente e fadadaao malogro. Experiência cur-
ta, experiência que, em verdade,representOu mais
um dos crimes que o Presidencialismo cometeu con
tra a Nação. O apóstolo mesmo da causa parlamen-
tarista - Raul Pua - não aderiu de coração àque
la emenda, porque sabia que não era a fórmula do
seu Parlamentarismo, mas a solução híbrida de um
Parlamentarismo, para resolver uma crise do pró-
prio sistema presidencial de governo. E a Histó-
ria demonstrou que Raul Fila estava com a razão.

Quanto ao sistema federativo, as nossas tra
dições históricas são muito significativas. Nós
fomos federalistas em 1817, em 1824 e em 1831,no
Ato Adicional. Fomos também federalistas no Se-
gundo Reinado, mas nunca conseguimos implantarno
País a forma federativa, e ela só veio com a Pro
clamação da República.

Tivemos desde aí um federalismo que chega,
até os nossos dias, gerando graves problemas po-
líticos e comprometendo a própria representativi
dade do nosso sistema político. A federação,como
nos a temos, deve ser ultrapassada.PrecisamOs re
nová...la, precisamos retocar esse modelo.
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Dizia Tancredo Neves que a solução de uma
Nova República passaria pela solução da questão
nordestina. Nós dizemos: o problema da forma p0-.
lítica do País passa necessariamente pelo siste-
ma federataivo.

O que nós temos verificado é que, dentro da
nossa organização de Poder federal, se nos depa-
ram distorções gravíssimas, que afetam a repre-
sentatividade política do País. Como? Somos uma
federação em que' há uma representação paritária
dos Estados-membros na Câmara Alta, mas,ao mesmo
passo, temos um problema de ordem política gra-
víssimo, que é o da redivisão política territo-
rial, com repercussões políticas sobre o nosso
sistema democrático e sobre a própria comunhão

federativa.
Verificamos que, durante os últimos vinte anos,

o casuísmo do Poder Central, refletindo-se sobre
a ordem constitucional, determinou um certo afas
tamento da forma como se alterava o mapa políti-
co-territorial-administrativo na criação de Esta
dos e Territórios Federais.

Nós vimos que, na história constitucional
do País, a representação do Território passou de
dois Deputados para quatro Deputados. A represen
tação mínima dos Estados hoje é de oito Deputados.
E a criação de novos Estados, por via unicamente
de Lei Complementar e não de uma Emenda à Consti
tuição, afeta consideravelmente o equilíbrio fe-
derativo, porquanto a maioria maciça de interes-
ses casuísticos pode, no interesse oligárquico,
ampliar a representação política,mediante a cria
ção de novos Territórios e de novos Estados. 3

criamos o Acre, já criamos Rondônia, estamos às
vésperas de criar o Estado de To'cantins e pode-
mos criar também muitos Territórios Federais.

Hoje, essa questão, que é tão política, tão
fundamentalmente política,está sendo tratada atra
vês de um órgão executivo, subordinado, como su-
bordinados são todos os Ministérios, à autorida-
de do Presidente da República.

Constituiu-se uma comissão, no Ministério do
Interior, para examinar projetos que visam a al-
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ançar essa alteração, e esses projetos já se ele
vam a dez. Afigura-se-nos que o Congresso Nacio-
nal é que deve estar à frente desse processo. A

interferênc ia federativa ocorre em áreas rarefei
tas de população ou de quadros eleitorais,regiões
essas que passam a ter uma representação na Câma
ra dos Deputados que quantitàtivameflte acaba por
reforçar o poder político das oligarquias.

De sorte que este é um dos aspectos que me-
lhor merece a nossa reflexão, o nosso estudo, a
nossa consideração. A par disso,temos que pensar
também numa revisão básica de todo o sistema fe-
derativo. Devemos, se possível,partir para a con
etizaçã0 de novos níveis de autonomia, porque

Federalismo é anti-arbítrio, é antiditadura,é,SO
bretUdo, solidariedade, cooperação, liberdade e
d escentralização. Quanto mais se descentraliza o
poder, mais canais de participação política se

abrem.
Somos uma Nação continente,uma Nação em que

precisamos reconhecer novos níveis de autonomia
e reforço à tese federalista. Em nossa história
constitucional, em nossa evolução política, a cê
lula maior foi inicialmente o Município. Queé
hoje o Município no sistema federativo propria-
mente dito? Nada. Que é a região? Nada. Temos. pois,
que conduzir o Município para a essência da pró-
pria estrutura federativa. Temos que reconhecer
também a autonomia dos entes regionais na esfera
política e, por conseguinte, elevar ao grau fede
rativo a regionalidade política, a autonomia mu-
nicipal e a autonomia metropolitana.

Três níveis de descentralização devem cons-
tituir a preocupação fundamental, quando a futu-
ra Constituinte se ocupar dos problemas da revi-
são federativa. Temos que nos preocupar muito com
aquelas questões que foram levantadas,nO ano pas
sado, em Fortaleza, pelo eminente jurista minei-
ro, Prof. Raul Machado Horta, quando ele disse
que o problema federativo é um problema de redis
tribuição de competência entre os componentes da
União Federativa e quando mostrou a necessidade
de se fazer a opção por um Federalismo de inspi-
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ração européia, austríaca, alemãe nos arredar-
,mos do clássico modelo do Federalismo americano-
por um Federalismo com mais força para a execução
de atos administrativos e atos executivos, por parte

das entidades -membros dessa união de ordenamentos,
ou dessa união de Estados, que é a federação.

De modo que o sistema federativo no País es
tá enfermo; enfermo em virtude da herança- pesada,
dura, de centralismo, de um poder que,sendo o Po
der da União, atuava sobre áreas regionais em no
me de um Federalismo denominado cooperativo. Em-
bora teoricamente irrepreensível, esse Federalis
mo cooperativo, na sua aplicação brasileira,foi,
durante os anos de arbítrio, a negação mesma da
cooperação livre e se converteu, portanto - e a
expressão seria até pleonástica, cooperação li-
vre - se converteu num Federalismo cooperativo
autoritário, de cima para baixo, num federalismo
que semanticamente abusava do elemento cooperação
e que, em verdade, instrumentalizava o domínio
centralizador da União sobre as regiões.

E de lembrar a triste experiência da SUDENE,
ao ser fundada e ao ter seu primeiro Superinten-
dente, Celso Furtado. Foi ela, acima de tudo, um
órgão de grandes esperanças de planejamento autô
nomo para a região Nordeste. Mas logo perdeu to-
da asua disponibilidade de ação, todo o seu espa-
ço político-administrativo autônomo e independen
te, para se converter, afinal, num órgão secunda
rio, vítima de promessas descumPridaS pelosgOve.
nantes da República autoritária de 1964. A dita
dura fez dessas regiões e desses órgãos de supe-
rintendência de desenvolvimento social e regional
um fantasma da redenção do Nordeste.

Trago-vos, pois, a preocupação nordestina pela
autonomia. Já se forma ali um sentimento podero-
so a esse respeitc; já se forma uma consciência
nesse sentido e ela tende a revitalizar a parti-
cipação popular, inclusive contra as formas-ana-
crônicas de dominação política, de um coroneliS-
mo que mantém intacta a estrutura oligárquica da

região.

o Federalismo nordestino é patriótico e se ins
pira na bandeira libertária de Frei Caneca. De m
do que eu iria até longe, eu pediria o partido re-
gional que não seria um retrocesso. O partido de
âmbito nacional poderia perfeitamente conviver com
os partidos regionais, porque a causa regional é
uma causa nacional. E materialmente está implíci
ta, no partido regional, a defesa de interessei
que dizem primacialmente respeito à unidade na-

cional.
Regionalismo não é separatismo; regionalismo é

descentral iza ç ão , é autonomia, é faculdade de au-
todeterminação. E, finalmente, aproximando-me de
considerações sobre os rumos constitucionais de
nossa História, que nos conduzem à atualidade, eu
quero assinalar que me acho em presença de um for-
tíssimo tema, que me obriga, como me obrigou, a
uma opção um tanto retroativa, que foi a de con-
siderar fundamental o problema federativo. Mas eu
não encerraria essas reflexões sem primeiro fazer
um comentário sobre a atualidade político-insti-
tucional deste País.

Estamos às vésperas de transformação histó-
rica deveras profunda. E isto ocorre no momento
em que a própria Constituição, pela sua natureza,
pelos seus fins, pelas suas funções, é, em verda
de, um instrumento político-jurídico acerca de cuja
eficácia têm pesado graves apreensões. Por quê?
Porque parece que a Constituição mudou de nature
za, mudou de fim, mudou de função.

Qual a determinante histórica dessa ocorrên
cia? A Constituição nasceu das estruturas burgue
sas da sociedade liberal e clássica doséculo XIX,
por obra de movimentos revolucionários, que os se-
nhores sobejamente conhecem. E o século XIX não
era o século do Estado social.

A Constituição do Estado liberal era intrin
secamente a Constituição da legalidade; a Consti
tuição do Estado social é fundamentalmente a Con
tituição da legitimidade. Por quê? Por uma razão
evidente: a Constituição do Estado liberal, sen-
do a Constituição da legalidade, estava assenta-
da sobre um pedestal de pressupostos políticos que
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eliminavam a contestação, o debate, a controvér-
sia política sobre seus fundamentos históricos.
Era a Constituição que parecia haver parado a hu
manidade num determinado momento de sua história,
como se a sociedade humana não-fosse dialética,
nem dinâmica por natureza; como se a legalidade
perpetuamente coincidisse com a legitimidade, co
mo se os valores do liberalismo, apartados de sua
dimensão histórica, fossem intangíveis. Supunha-
se que todo o problema da legitimidade havia en-
contrado já a sua solução. As lutas sociais do sé

cujoç mostraram, porém, que não era assim; mostra
ram a inanidade, a fraqueza dessa conclusão ou des

se sonho dos liberais.
Os movimentos sociais, os movimentos operá-

rios, os movimentos ideológicos do século XIX es
tavam minando aquelas bases, aparentemente sóli-

das 2
 aquele estado de poder tranqtilo dos consti

tucionàlistas liberais, e nós chegamos ao sécul
XX com o problema crucial, que é hoje o problema
da legitimidade. E esta legitimidade se vincula
a uma sociedade de todo distinta da sociedade basi
camente agrária do século passado ou mesmo daque
la sociedade industrial incipiente. Nós estamos
vivendo,na contemporaneidade da segunda metadedes
te século, ummomento extraordinário, rico de conSe
qfências políticas que podem vir para o bem ou pa-

ra o mal.A crise das Constituições ocorre também na

sociedade capitalista,na sociedade industrial ou

pós-industria l do capitalismo da última fase, do
baixo capitalismo e ocorre ainda, com muito mais
profundidade, com muito mais agudeza, nas socie-
dades subdesenvolvidas, que se defrontam cumula-
tivamente com a recepção e a consolidação de pra
ceitos que são da tradição clássica liberal e, com
mais força ainda, com os preceitos novos da jus-
tiça social, para fazer então a travessia do ab-
solutismo, das ditaduras e do poder pessoal.

Fizemos neste País, programaticamente, um Es
tado social, desde 1934; aliás, desde os anos an
tenores, desde a ditadura do Governo Provisório,
após a Revolução de 1930. Até mesmo a reforma cons

titucional da Primeira República, a de 1925, 5
tinha uma ligeira sensibilidade para o que esta-
va por acontecer. Mas em 34 e 46, se nós nos adian
tamos muito, se criamos ou inserimos nos textos
das Constituições capítulos básicos sobre a or-
dem econômica e social, sobre a família, a educa
ção e a cultura, se demos passos muito largos e sig

nificat' 05 a esse respeito, nós observamos, por
outra parte, que aquelas conquistas eram meramefl
te formais e não se concretizavam nas expectati-

vas da sociedade brasileira. -

Vou unicamente destacar um preceito consti-
tucional, porque ele partiu de um constituinte do

fOSSO Nordeste, um constituinte que foi meu ami-
go pessoal e meu mestre de imprensa, o Senador
Paulo Sarasate. Em 1946, ele introduzia, por sua
iniciativa e com a aprovação do Congresso Consti
tuinte, a participação dos trabalhadores nos lu-
cros das empresas. E que foi que se alcançou a es-
se respeito? praticamente nada. Muitos outros pre-
ceitos de ordem programática figuram na Constitui
ção e não têm eficácia na realidade. De sorte que
o povo brasileiro já está, em matéria constitu-
cional, cansado de promessas programáticas, de pre-
ceitos que se arredam da realidade.

Nós temos vivido, sob o aspecto do Estado 50

cial, dois grandes momentos constitucionais de in
tervençãO econômica. No primeiro momento, a in-
tervenção era meramente feita para reprimir o abu-
so do poder econômico, para debelar OS efeitos das
calamidades, voltado tão-somente para conjurar e
absorver crises, de modo que parecia ser ainda um
instrumento de assistencialismo transitório.

No segundo momento, fase que estamos a viver,
a intervenção econômica do Estado tem um alcance
e uma responsabilidade muito maiores, porque o Es-
tado é chamado a fazer e a sustentar a promoção
do progresso econômico. O Estado é chamado, por
conseguinte, a manter as estruturas que favore-
çam a seguridade social e, por conseqiência, é ele
que alarga e tende a fazer permanentes os seus meios
de presença e de ação no domínio econômiCO.
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E esse o ponto de vista constitucional que
conduz à outra categoria de reflexões que se cen
tralizam na ação daqueles poderes empresariaiS
sindicais, econômicos, a par dos poderes das or-
dens profissionais, os poderes dos movimentos so
ciais, da Igreja, das Universidades, das chama-
das classes liberais, etc. Todo um poder maciço,
um poder considerável. Como poderá uma Constitui
ção absorver, senão por via de um pacto social
político muito profundo e eficaz, tantas corren-
tes heterogêneas e conflitantes? O Estado, para
manter a prosperidade econômica, precisa também
manter a continuidade do crescimento econômico,
promover o desenvolvimento da economia, fazer a
economia sadia, fora do estado permanente de cri
ses. A sociedade é hoje, porém, do ponto de vis-
ta econômico, uma sociedade quase permanentemen-
te predisposta 'as crises.

A ação desses movimentos sociais precisa con-
vergir para a Constituinte, para .a futura Consti
tuição, a fim de que a Constituição nãoseja obra

de um p arlamento, onde o Congresso e os partidos
políticos atuem como instâncias cada vez mais ca
rentes de prerrogativas e desfalcadas de poderes

decisórios.
A Constituição da realidade, que está fora

dos textos, mostra um processo de simbiose entre
os poderes decisórios dos órgãos estatais e o po
der decisório das associações e organizações e,
sobretudo, os poderes mais fortes e mais organi-
zados pelo seu teor e alcance econômico, que são
o poder dos meios empresariais internacionais. Ora,
os senhores sabem perfeitamente do que eu estou
falando: de grupos, empresas e composições de in
teresses transnaCiOnais que atuem, de forma des
nacionalizadora, sobre a economia brasileira.

A Constituinte será um campo de batalha pa-
ra nós afirmarmos se seremos amanhã uma socieda-
de livre ou uma sociedade escrava.A Constituinte -
e aqui vai a conclusão das minhas palavras co-
mo está sendo conduzida, já se apartou, já se alie-
nou de uma considerável parcela dos movimentos so

ciais brasileiros.
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Ela me parece uma Constituinte que, no seu
ato convocatório e na forma como será institucio
nalizada para operar a mudança fundamental, nã
congrega hoje a força do consenso, a força da le
gitimação para dar à futura Constituição os pre
supostos de legitimidade, normatividade e juridT
cidade de que a Constituição precisará.E isso por
que, se fizermos uma Constituição marginalizando
o povo, se fizermos da Constituinte uma convergên
cia abusiva do poder econômico, para unicamenti
trazer de maneira monótona as linhas programáti-
cas e vazias das Constituições passadas, das Consti
tuições que remontam à Lei Maior de 1934, nós nã
alcançaremos o objetivo fundamental, que seria,
por via da Constituição, por via do pacto políti
co-social, obter a confluência e adesão de todos
os poderes interessados e patrióticos e de todos
os interesses maiores da nacionalidade brasilei-
ra. Nós não lograríamos ter o instrumento de li-
bertação que deverá ser essa Constituição.

De modo que a Constituição precisa de um pres-
suposto e este pressuposto, para fazê-la compati
vel com as exigências tão conscientes hoje da só
ciedade, essa Constituição e essa Constituinte pre-
cisam estar em harmonia com a vontade nacional,
em harmonia desde o seu princípio e desde os seus
fundamentos. E a distância entre a sociedade bra
sueira e a Constituição que está por vir parece-
me a mais grave ameaça da realidade política e ins
titucional contemporânea. Muito obrigado.



INTERVENÇÃO DO 19 DEBATEDOR



O SR.PRESIDENTE (DEPUTADO FERNANDO RAINHO)-.
Com a palavra o primeiro Debatedor de hoje,Prof.
Almir de Oliveira.

O SR.DEBATEDOR (PROF. ALMIR DE OLIVEIRA) -
Exmo. Sr. Presidente desta reunião, senhores com
ponentes da Mesa, minhas senhoras,meus senhores.

A conferência que acabou de fazer o Prof.Pau
lo Bonavides é de uma imensa riqueza. Todos de:
vem estar sentindo o mundo de sugestões que ele
trouxe a esta Casa nesta manhã. O mundo de suges
tões que nos levaria, a rigor, a estar aqui por
mais de uma semana, tratando de cada um dos prin
cipais itens que ele abordou.

O tempo de dez minutos para que nós conver-
semos a respeito do que ele disse é escasso,e te
remos que fazer realmente um esforço muito gran
de no sentido de tocar nos pontos mais importan-
tes, ao ver de quem lhes fala, para que ele de-
pois nos esclareça melhor a respeito, como nós es
peramos que ele o faça. -

Já se anunciou, já se pediu o restabeleci-
mento do Poder Moderador como um dos meios de cor
rigirmos os excessos do nosso Presidencialismo.
Aboliríamos esse Presidencialismo e colocaríamos
no seu lugar o Parlamentarismo, com o acréscimo
do Poder Moderador previsto por Benjamim Constant
(o francês...) e que foi praticado de modo defor
mado no tempo do Império, pelo Imperador D.Pedr
II, que usou arbitrariamente esse poder durante
o Império.

A questão seria essa, Prof. Paulo Bonavides:
seria vantajoso para nós restabelecer o Poder Mo
derador, corrigindo-o 3 evitando a prática daquele
excessos praticados pelo venerável D.Pedrrj II no
seu reinado? Gostaríamos que \/ . Exa. nos esciare-.
cesse melhor essa questão, por parece que,dentro
do sistema pariarnentarista,o Chefe do Estado,que
se distingue do Chefe do Governo - todos devem sa
bar disso -. pode exercer o Poder Moderador sem
aqueles excessos.

Corrigindo, ou pelo menos coordenando a po-
litica, serviríamos como aquele magistrado supre
mo da política, coordenando a luta entre o Poder
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Executivo e o Poder	
gjs1ativ0ue São duas for

çaS em permanente debate no regime demoCrático
Poder Moderador seria neste caso esse elemento de
coordenação, de supervisão,como o é num bom re-

gime parlamentarista.Outro problema que está posto em debate e
logo no início	

o da famosa Comi

foi colocado qual o prof. Paulo Boflavjdes não

quis partiCiPar por
 convicções pessoais. Tem-sesão dos 50, da 

acusado a jiegitimidade dessa Comissão
	mim,flã0

por
me parece que seja jlegítima

	que essa ComiS

são não vai fazer a cOst uiÇao ou dar ao Bra-

sil uma	

apenas sugerir um pro-

jeto de constituição
ou talvez dar-lhe as linhas

Quem vai decidir, afinal de contas, sobre agerais.

Constituição brasileira,no futuro,
é a Assemb1é

Nacional 0005ttuinte, o Congresso Nacional Cons
tituinte, que está programado para um futuro pr
ximO e que tem plena liberdade de pegar o proje-

to da Comissão dos 50 e colocá-lo na cesta,z
do que não precisa dele, pois terá o seu próprio

projeto. Acusar, como se tem a
	ComissãOcusado, a 

dos so de ilegítima ou de outros apelidosmais
feios parece_me uma stiça,uma ingratidão com

homens que estão trabalhando e visando orieflta
no no sentermos por exemplo,

	estar
ido de pod

aqui discutindo problemas de natureza constt
cioflal. Essa Comissão não tem poder algum,ela vai

apenas sugerir que a Assemblé
	Nacional Consti

tuinte tem poder que não tem compromissos com

ninguém a nãO ser com o povo.
Eu gostaria já que o prof.

	ides flãO

da Comissão dos o, pois se recusou a participar

dela e está	
vontade para falar a respeito doa

sunto, que ele nos dissesse o que pensa sobre 
jsSO.

Outro problema interes5tel focalizado mui
to insistentemente e com propriedePois se tra
ta de um problema de muita gravidadei é o Feder
lismO. o prof. Bonavides propõe um sistema que
contempla o Federalismo regional. O Federasmo

como ele nos mostrou,	
dos meados da vida PO-

vem
lítica brasileira, já na época do Impéri0, quafl

do se começou a reclamar contra o centralismo po
lítico e administrativo desse período.

Desenvolveu-se, em certa época, neste País,
a tese segundo a qual o regime brasileiro deve-
ria ser de centralização política e descentrali-
zação administrativa. Não sei se isso resolveria
o problema. Acho que não.

Parece-me que nós hoje pretendemos retornar
ao Federalismo instituído em 1891, que teve de-
feitos, 05 quais podem evidentemente ser corrigi
dos; mas uma das graves preocupações que têm afe
tado o pensamento e as decisões políticas neste
País é precisamente a relacionada ao Federalismo,
ao perigo de desintegração nacional, por causa das
nossas condições territoriais, por causa das nos
sas condições demográficas,refletindo aquelas no
sistema de comunicações. Hoje, esse problema es-
tá amenizado, porque o sistema de comunicações,
através principalmente da televisão, está bem me
lhor que em outros tempos. Podemos formar a cons
ciência nacional com mais rapidez, contra qual-
quer prurido de consciência regional, mas, mesmo
assim, perdura a preocupação com o Federalismo e
com as nossas divisões territoriais, que permi-
tem a formação de Estados poderosos, como São Pau
lo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, ou com um
grupo de Estados que é liderado por Pernambuco,
por exemplo, que é a principal força política do
Nordeste. Ninguém tem dúvidas de que Pernambuco
lidera o Nordeste. O pensamento político brasi-
leiro tem em Pernambuco uma história muito boni-
ta. Esse Estado é realmente uma liderança muito
enérgica. Podemos pôr em debate este problema:
como será nosso Federalismo, como o organizare
mos, pensando, por exemplo, no federalismo norte
americano. Ao considerar o Federalismo norte-ame
ricano, constatamos que nos Estados Unidos não
há perigo de desintegração,porque os Estados ame
ricanos não são grandes como os nossos, a não ser
o Estado do Texas, que é mais extenso. Há uma
quantidade enorme de Estados pequenos,e nenhum
deles tem a força que têm os Estados de São Pau-
lo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia e o
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Estado de 
Pernambuco  que lidera grupos como a Pa

raíba e o Ceará.São esses problemas que, às vezeS,assustam
o espírito de muitosomo seria nosso Federali
mo? Até que ponto poderíamos alongar o nosso Fe

-

deralismo, em termos de faculdade para os Esta-
dos-membros? Essa tem sido a preocupação

conStao

te de muitos, e realmente

	

	um problema sério.
muito tí

Já tivemos no Brasil dois exemplos
picos de movimentos separatistas: primeiroi o da

volução de 1835, no Rio Grande do Sul, quando

se tentou	
nu separar aquela Provía do impériod

poise em 1932, com a Revolução de 32, em São Pau
lo, feita inicialmente com 0, objetivo de levaro Pas, a qual acabou de-
reconstitucionalizaçao

generando 
num movimento separatista, que não foi

adiante porque a revolução al
Ogrou. Esse é um

problema que me parece de muita significação. Co
mo seria realmente esse federalismo que assegu-
rasse, ao mesmo tempo, uma ampla liberdade de or

gani Z
ação e administração da vida política dos

Estado s
 e das regiões, como pretende o prof. 

50-

navides, pensando no.
 Nordeste, e, ao mesmo tem-

po, assegura
a unidade brasileira, que tantod

d
esejamos ver preservada, para que nã nos desi

o

tegremos em várias repúbli5? E nós sabemos que
j haver interesses internacionais nessa desi

pode
tegração...Outro problema que o prof. Paulo Boflavi 

5
com muita oportunidade é o da autonomia do

Município. Temos ouvido falar, desde o Império,expõe

em autonomia municipal. É uma expressão velhí55
ma: o Município é autôn0° lsegundo os seus
culiares interesses". Ora, nunca os noS505 dou-

trinad0r	
definiram em que consistem

.m os"pèculi

res interesses" do Municípi
o. já fõram féitas,

literatura política e na literatura jurídica al

gumas tentativas de definir em
que consiste o "pe

culiar interesse" do Município. É preciso que a

eg i S laçã0 1
 ou a defina, em sua

plenidade esse
 "peculiar interesse" p orque, se

ficar vaga a idéia, ficará tudo cmo está.. 'E o

Município tem sido o grande

ria da política brasileira. Ele que já foi tão
forte, nas velhas Câmaras Municipais, teve sua
competência paulatinamente reduzida e hoje não é
quase nada. Uma Câmara Municipal hoje não tem qua
se importância nenhuma. Sua atividade se resume
em aprovar o orçamento do Prefeito e julgar-lhe
as contas. Com apenas duas reuniões se realiza
isso.	-

O Município precisa de uma atonomia maior.
É preciso que lhe sejam dadas duas coisas impor-
tantes: primeiro, autonomia administrativa real,
com a consecução da autonomia financeira, atra-
vés do programa de distribuição de rendas, onde
possa ter uma arrecadação expressiva.O Município
é o mais mal dotado no sistema de arrecadação do
Brasil, apesar da parcela da arrecadação do Im
posto de Renda que lhe é atribuída como um fa-
vor da União. O Município não tem renda, e quem
não tem dinheiro não tem autonomia para fazer coi
sa alguma. O Estado ganha a sua parte,a União ga
nha "a parte do leão", e o Município fica com um
restinho, que não dá para desenvolver obra algu-
ma de maior vulto. É preciso atribuir ao Municí-
pio, também, obrigações que correspondam a sua
capacidade de arrecadar. Como será feito isso?
Eu tenho cá minhas idéias, mas vou deixar para o
Prof. Paulo Bonavides discutir se o Município de
ve ter ampliada sua autonomia.

Surge depois o problema da federalização da
Justiça. Já se falou mais de uma vez na federali
zação de toda a Justiça. Há reação dos Estados con
tra isso.É um problema que volta e meia vem adeba
te. Temos uma Justiça Federal e outra Estadual,
paralelas. A Justiça do Trabalho é federal e fun
ciona bem; quem lhes diz isso é um advogado que
já militou na Justiça do Trabalho. Í-\s vezes fun-
ciona melhor do que a Estadual. Há uma Justiça Es
tadual,específica dos Militares de cada Estado.
Há uma Justiça Federal, que é o Tribunal Federal
de Recursos, com os juízes federais. Há, parale-
lamente, pois, duas Justiças: uma Federal e uma
Estadual.
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Pergunta-se: seria melhor uma justiça só Fe
deral, ou regionalizar toda a justiça? É um pro-

blema para a constituinte.
Finalizando, gostaria de dizer só mais duas

palavras a respeito do Estado Social. Como seria
esse nosso Estado Social? o prof. Paulo Boflavi

des poderá dizer iSSO muito bem,p0iS publicou um
livro que me parece uma obra das mais bem feita

s ».

"Do Estado Liberal ao Estado Social". Ele tocou
no ponto e passou adiante, porque o tempo é pou-
co para ele também. Ele pode voltar a esse aSSuP

to mais tarde.
Como seria esse Estado social ?

nestes últi
Social? Seria um Es-

tado Social do tipo que nós tivemos 
mos anos, um Estado. interVeflcj05taI um Estado

essa cosa assim? Gostria q
empresário,ue a ques
a 

tão ficasse mais clara, o prof. Bonavides tem um
pensamento admirável a respeito do assunto e po-

derá nos explicar iSSO muito bem.
Muito obrigado.

INTERVENÇÃO DO 29 DEBATEDOR
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DALTON CANABRA-
VA) - A Presidência concede a palavra ao segundo
Debatedor de hoje, Prof.Patrus Ananias de Souza.

O SR. DEBATEDOR (PROF.PATRUS ANANIAS DE SOU
ZA) - Por economia de tempo,começo pedindo a to-
dos os integrantes da Mesa que se sintam mencio
nados. Quero dizer da felicidade com que ouvi a
conferência do Prof. Paulo Bonavides, porque é
sempre estimulante e gratificante encontrarmos o
conhecimento, a cultura e uma sólida formação a-
liados a um compromisso permanente e inarredével
com as grandes causas que acompanham a trajetó-
ria do homem na sua existência: a liberdade, a
justiça, o respeito efetivo à dignidade e aos di
reitos fundamentais do homem.

Devo dizer que o ponto fundamental da confe
rência do Prof. Bonavides tocou-me profundamente
e senti nele o homem permanentemente comprometi-
do com esses valores, sem os quais o direito, o
conhecimento e a cultura nada representam.

Na linha do que foi colocado pela conferên-
cia tão fecunda,gostaria de levantar aspectos pa
ra reflexão, visando eficaz explanação na fase
posterior da fala do eminente Conferencista.

Uma coisa que me preocupa sobremaneira é o
fato de que, no Brasil, nós vivemos um dualismo,
dualismo esse que já foi objeto de estudos. Pan-
diá Calógeras fala do dualismo,do paralelismo en
tre a lei e o fato:As leis no Brasil não são fei
tas para serem cumpridas.Jacques Lambert fala so
bre os dois Brasis.Está também em Euclidesda Cunha
a dicotomia: Brasil do litoral e Brasil sertane-
jo do interior.Nós encontramos em Alceu Amoroso
Lima, o Tristão de Ataíde, sempre presente, a co
locação desse dualismo em termos de elite e de
massas. As páginas de Alceu sobre Joaquim Nabuco
e Santiago Dantas tentaram representar uma ponte
de ligação entre o Brasil real das favelas, dos
morros, do interior e o Brasil das elites minori
tárias, que se reservam todas as iniciativas no
campo político, econômico, cultural e social. Es
tá em Gilberto Freire, ainda que ele busque uma
síntese na "Casa Grande e Senzala" e "Sobrados e
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MucambOS" desse dualismo que perpassa alguns au-
tores; em todos eles vejo o sentido de uma sepa-
ração profuna no Brasil entre as classes sociais,
entre o Brasil real e o Brasil sem acesso, sem
voz, o Brasil dos minoritários. As vezes é uma
minoria bem-intencionada, mas sempre divorciada
desse povão, nem sempre bem cheiroso, nem sempre
agradável mas que é a grande massa, o grande po
vo que vai formar este País.

Em toda a evolução constitucional brasilei-
ra, o povo foi o grande ausente. No Império, ha-

via o voto censitário, só votavam os ricos. De-
pois, caiu o voto censitário, mas veio a proibi-
ção de votos da mulher e do
do o analfabeto conquista o seu direito de voto,
conquista-o pela metade. Podem votar,maS não po-
dem ser votados. O voto, para nós todos, é obri-
gatório, para o analfabeto, é opcional. Quer di-
zer, o analfabeto é considerado,agora, como meio
cidadão; antes, não era cidadão em nível algum.
Também não podem votar os soldados, OS cabos, e

as comunidades indígenas. Estas jamais tiveram
participação ao nível da sua representatividade
histórica e cultural, porque foram dizimadas.

Este é um aspecto que me preocupa muito, a
ausência do povo nos processos constituinte s des

te País. E se nos afigura,agOra, que se está mon
tando uma grande representação, para se repetir,
uma vez mais, a farsa do povo ente:COngresso
com poderes constituintes, constituintes eleitos
no mesmo dia em que vão ser eleitos OS Goverhad

res Estaduais, ou seja, haverá 
pe rsonificação do

pleito.Ninguém vai discutir os grandes problemas do
País. Todos ficaremos como estrelas girando em
torno de um astro, discutindo as personalidades,
as características deste ou daquele candidato ao
governo dos Estados, o uso e o abuso do poder eco
nômico, as candidaturas avulsas que não foram r
conhecidas, e todos nos esqueceremo s da Constit

inte.
Tenho estado em muitos lugares discutindo

Constituintes, discutindoConstituiçao com as/mais

variadas pessoas, nas paróquias, nos sindicatos,'
nas comunidades eclesiais de base tenho senti-

do flO povo algumas preocupações da maior impor-
tância, que foram consideradas na conferência ma
gistra- não apenas pelo conteúdo e pela informa-
ção mas pelo que elas. trouxeram de dignidade, de
afirmação e de compromisso. Uma dessas questões
é o cumprimento das normas constitucionais, das
famosas normas programáticas. Então,todas as pés
soas, até as mais simples, têm questionado a ma-
neira através da qual podemos criar instrumentos
que garantam efetivamente o cumprimento e a apli
cação das normas constitucionais. Como o cidadãs
comum pode exigir do poder público, do Presiden-
te da República, do Governador do Estado, do Pre
sidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais,- como o cidadão pode exigir do Po-
der Judiciário que aquilo que está na Constitui-
ção seja efetivamente cumprido, para que a Cons-
tituição não caia no ridículo de ser apenas uma
carta de intenção?

Todas as Constituições brasileiras, desde
1934, falam na função social da propriedade. Até
hoje não descobri o que é a função social da pro
priedade, porque não vi no Brasil propriedade ter
função social alguma.Aqui em Belo Horizonte,atra
vês de uma empresa, um indivíduo dispõe de mais
de sessenta mil lotes na região da Grande BH,
quando o problema habitacional é um dos mais sé-
rios deste País. Como falar em função social da
propriedade, quando , se permite a acumulação de
terras nas mãos de alguns, seja nas áreas urba-
nas ou nas rurais, num País como o Brasil, onde
estudos pedidos pela própria Presidência da Repú
blica - sabe-se que há um estudo feito por Hélio
Jaguaribe, encomendado pelo Presidente Sarney -
registram que 60% da população brasileira vive em
estado de miséria absoluta ou quase miséria? Nes
te País, reformas sociais precisam ser feitas com
urgência, e reformas profundas,para que possamos
tirar a bela expressão "função social da proprie
dade" das cartas constitucionais para transforma-
lá efetivamente em realidade. Quais os instrumen
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t
os que deverão ser utilizados na questão da de-

sapropriação e até mesmo da indenizaÇãO9
por fim, penso que devemos considerar tam-

dor,
bém a questão,

	

poder Modera,	
leVan

tada, aqui, sob outro aspecto. Foi que foi
tratada pelo

Penso que devemos

tir um pouCOm5 sobre onde se locálizam
	d

Prof. lmir de Oliveir
a,	oson

amenteU nointeor cdo

flitoS' Eles estão 
e fetiv	nte

poder Legislativo? Eles expressam efetivamet

do o segmento da 
população? Os conflitos hoje es

instânci as
tão se colocando fora das

	
âncias legiSlat

vas e até mesmo do poder Executivo e do poder Ju
diciário, na medida em que as instancias destes

poderes
não estão exprimindo as ad0

nsiedades , os

desejo e as as vive
da esmagadora, maiOri da

população brasi1ea, que vive sem escolas7, sem

saúde,
educação e habitação e é marginala de

todo o processo político brasileiro- questão donuma perspectiva
conflito deve ser colocada so-cial; as contradições sociais, como resolvê-las
e como exprimi_las numa sociedade efetivamente de

mocrátic	
Como a democr	participação

hoje pode assimilar

através de canais eficazes a paO das

	
NTERVENÇÂODOSR COORDENADOR

grandes massas populares, que,histPmentefm
	

ENADOR

sendo mantidas à margem do processo político bra
sileiro? Mantidas à marg' ora pela violnc
(Estado Novo, golpe de 64), ora pela manipulação

das cOflce55õ	
rginai5r que efetivam tel não

u
enfrentam o âmago do problema;

	seja, a cons

ruÇã0 de uma sociedade
efetivamente justa e de-

mocrática, onde não haja bolsões de pobrezaronde
viver no nível pleno de seres hum

todos possam 

Foram essas as questões
	

me permiti le-
nos. 	qu	eminente
vantar para reflexão dos presentes e do 

Conferencista Paulo Bonavi5'
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o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DALTON CANABRA
VA) - Com a palavra o Sr. Coordenador, Deputado

e professor Bonifácio de Andrada, para sua expo-
sição.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO BONIFACIO DE AN
ORADA) - Sr. Presidente, ilustres membros da M

sa.
Inicialmente, cumpre-me apresentar ao Depu

tado Dálton Canabrava e ao Deputado Fernando Rai
nho os nossos parabéns pelo grande êxito dest
Seminário, que tem relevante importância para a
vida nacional.

Nas palavras do ilustre Conferencista,Prof.
Paulo Bonavides, foi colocado, ao examinar a evo
lução brasileira, no tocante ao processo consti
tucional, o problema ou a questão da Federação.
Para S.Exa., a Federação deve ser considerada em
termos de região, quer dizer, o Nordeste, o Les-
te, o Centro-Oeste e o Sul deveriam ser contem-
plados pela Constituição como entidades autôno-
mas, de modo a conseguirem maior número de atri
buições políticas e administrativas. Por outro
lado, as observações do Prof.Almir revelam certa
preocupação com esse Federalismo, mostrando que
pode representar algo de grave para a integrida-
de nacional, tal o tamanho e o poder das entida-
des regionais. E um tema complexo e desafiador.

A nós,todavia, o que nos compete destacar
com maior ênfase, como Deputado Federal, é o pro
blema da convocação da Assembléia Nacional Con
tituinte, que nos parece questão fundamental p
ra este conclave. Participamos dos debates e v5
tação da Emenda de Convocação da Assembléia Con
tituinte e podemos dizer que tanto nas discussões
como agora, na interpretação do ato convocatório,
duas tendências se projetam, uma negativa e ou-
tra positiva. Vejam o problema primeiramente sob
os seus aspectos teóricos.

Como sabemos, o poder da Constituinte é a
manifestação política capaz de criar uma Consti-
tuição ou a norma constitucional. Tem, teorica-
mente, a sua primeira elucidação na fase da Re-
volução Francesa, com o trabalho "O Terceiro Es-
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tado", do grande líder revolucionário de 1789, o
célebre Abade Emanuel Sieyes, companheiro de
Mirabeau. Essa teoria ficou um pouco abandonada
ao longo do século passado, apesar de sua enorme
influência na implantação da Assembléia Nacional
Constituinte logo após a reunião dos Estados Ge-
rais, em Paris, naquela época revolucionári

a. Es

sa primeira Assembléia foi responsável pela vota
ção da Constituição Francesa de 1791. A 

teoria

do Poder Constituinte, ignorada por muitos anos,
renasceu neste século com Carl Smith, 

notável

jurista alemão, que publicou a sua "Teoria 
da

Constituição", que aborda o problema na 
década

dos anos vinte, após a Primeira Grande Guerra.
Coube ao célebre jurista francês George BurdeaU
elaborar, após a Segunda Grande Guerra, uma rele
vante obra de Direito Público, o seu 

conhecido

trabalho "Tratado de Ciência Política", em
 que

focaliza com amplitude essa significativa ques-

tão. Com base nesses trabalhos, a teoria
 está

hoje divulgada e debatida.
O Poder Constituinte poder ser de dois ti-

pos: o originário, que é fenômeno contestatório,
gerador de constituições, agindo revolucionaria
mente, rompendo com a ordem jurídica, e o deriva
do ou de revisão, que é o poder da reforma con
titucional, da modificação da Constituição,, ma
subordinado sempre ao processos fixado na Carta

Magna.
O Poder Constituinte originário será, quan

to ao seu titular, monocrático, democrático ou
misto. Monocrático é aquele que impõe uma cons-
tituição arbitrariamente, sem consultar o povo.
Democrático é o Poder Constituinte representado
pela Assembléia Nacional Constituinte, isto é, e

leito pelo povo. 
misto, quando apresenta ele-

mentos democrático s e monocráticos.
Vamos ao fenômeno constituint e no Brasil.. O

primeiro exercício do poder da Constituinte entre nos e a
Revolução Repuolicaflae 1817, que instalou a Re
pública em Pernambuco. Durante um ou dois meses,
teve ela a sua Constituição provisória, elabora-
da por Antônio Carlos, irmão de José Bonifácio,

Que iria ser mais tarde o redator do Projeto da
constituição na primeira Assembléia Constituinte
Que tivemos. Portanto, vamos ter o segundo gran
de momento com a Assembléia Constituinte de 1823.
Essa Assembléia foi importantíssima sob o aspec-
to constitucional e político. Pela primeira vez,
os diversos líderes políticos regionais do País
se reuniram no Rio de Janeiro e, assim, surgiu a
unidade nacional. D texto proposto nasceu dentro
da Assembléia Constituinte, elaborado por uma Co
missão nomeada pelo seu Plenário, cujo Relator,
como falamos, foi Antônio Carlos. A Assembléia
Nacional Constituinte de 1823 teve duas funções:
a de fazer a Constituição e a de fazer as leis
ordinárias. Chamo a atenção para o fato de que a
Assembléia de 1823 não difere das demais Assem-
bléias Nacionais Constituintes no mundo inteiro,
quer a americana de 1787, quer a francesa de
1789, a espanhola de 1812, a portuguesa de 1822.
São elas, na época, as únicas entidades que fun-
cionam no país em termos de representação do po-
vo e, sob este aspecto, são exclusivas e sobera-
nas. Elas absorvem todo o poder político do país.

Entre nós, após a primeira Constituinte alu
dida segue-se a de 1891, republicana, convocada
por Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisá
rio, a qual também é exclusiva e é a única entida-
de representativa do povo,que se reuniu naquele
ano, com poderes totais. Ésoberana e exclusiva.

No mundo inteiro, quando se fala em Assem
bléia Nacional Constituinte, todas são politica-
mente exclusivas. Não existe nenhuma outra enti-
dade disputando o poder com elas. Isso também
ocorre com todas as Assembléias Nacionais Consti
tuintes convocadas após a Primeira eaSegunda Gran
de Guerra. Aconteceu na Austria, na Alemanha, no
México e sempre acontecerá nos países europeus de
modo geral. A experiência é essa. A Assembléia
Nacional Constituinte é absorvente. Quando seins
tala, é só ela que funciona. Como Poder constit
inte democrático é realmente soberana, exclusiva,
não divide com ninguém a elaboração da Constitui
ção e tampouco os poderes da Nação.
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No Brasil, após 1891, outra Assembéia Naci
nal Constituinte reuniu-se em 1934, e o seu P,0
der constituinte originário foi deflagrado com a
Revolução de 1930. Essa Assembléia votou a Cons

te de 1934, que infelizmente só teve três
anos de vigência. Em 1937, Vargas dá um golpe de
Estado e instala o seu Governo ceSarista, ditat

rial, que termina em 1945.
Temos nova Assembléia Nacional Constituinte

em 1946, após a queda daquela ditadura. Essa As
sembléia teve uma convocação muito parecida com
a atual. O povo elegeu, em dezembro de 

1945, OS

Deputados e Senadores, para exercerem as funções
de constituintes. Como as anteriores, essa As-
sembléia é exclusiva, é o único órgão representa
tivo no país. Todos esses episódios são exemplos
do Poder Constituinte originário e democrát0
Assembléia Nacional Constituint e é sempre um ór

gão de representação popular no País, com a in-
cumbência de estabelecer 05 novos rumos para a
Nação. Essa é a permanente lição do passado. Sem

pre soberana e exclusiva.
Hipótese diversa tivemos em 1967, istOé,uma

Constituinte Congressual, ou melhor, o exercício
stituinte originário misto. o Chefe Re-

volucionário, Presidente Castelo Branco, deu poderes
ao Congresso Nacional para agir de forma constj
tuinte e fazer a nova ConstítuiÇãO para o Brasil.
Então, o Congresso Nacional, quer dizer, a Câma
ra e o Senado, funcionou como Congresso Consti-
tuinte e votou a Constituição do Brasil. Consi.

tiu em um Poder Constituinte misto, porque houve
utoritária do Chefe do Governo auto-

ritário ao lado da atuação democrática
	con-dos

gressistas. Não houve eleição para uma Assembléia
Nacional Constituinte como agora e em 1946. AprO
veitoli-se um Congresso, em pleno funcionamento,

oara fazer a onstituiÇã0.
O que se passa hoje no Brasil? É esse o pro

biema, é essa a questão para a qual peço atenção,
porque os destinos democráticos do povo e da Na
ção estão em jogo. O que acontece hoje em nO5S
País? A proposta de convocação que o Planalto

mandou para o Congresso Nacional não era para
uma Assembléia Nacional exclusiva e nem dava pos
sibilidade de se ter uma Assembléia Nacional Cons
tituinte soberana. O planalto mandou para o Con-
gresso Nacional uma proposta de convocação que,
na prática, não seria igual à de 1823, nem às
de 1891 e 1934, nem à de 1946. Na prática, a con
vocação seria igual à de 1967, na fase autoritá
ria. A proposta continha três artigos. O primei-
ro dispunha mais ou menos assim: "Os Deputados e
Senadôres eleitos em determinada data, sem pre-
juízo das suas atuais atribuições	constitucio-

nais, reunir-se-ão..." etc,etc. Ao	manter	as

atribuições constitucionais atuais, a atual Cons
tituição permaneceria em vigor, e a Assembléia
subordinada e submissa à mesma. Continuariam os
Deputados e Senadores com as atribuições existen
tes na Câmara e no Senado, e estas Casas funci5
nando ao lado da Assembléia Constituinte. Para
enfatizar a substância congressual, o artigo 3Q
dizia que a futura Constituição seria votada "no

transcurso da 48 a Legislatura". Ora, Assembléia
Constituinte não tem legislatura. Então, o que
se queria era o seguinte: no ano que vem insta-

lar-se-ia a 48 a Legislatura cio Congresso Nacio-
nal, com a Câmara dos Deputados, e com o Senado.
O Congresso Nacional, nas suas reuniões noturnas
ou matutinas, teria o nome de Assembléia Nacio-
nal Constituinte. Na prática, seria uma Assem-
bléia Nacional Constituinte Congressual, ou Con
gresso Constituinte, como em 1967, porque não se
ria a Assembléia a única entidade representativa
do povo. Ia ser uma Assembléia Constituinte	de

segunda classe, deturpada e falsa. Seria um engo
do, uma mentira.

Quando essa proposta de emenda chegou à Co
missão Mista para ser examinada, estabeleceu-se
ali um vivo debate. O mais curioso é que os par-
tidos ali não tinham posição definida a respeito
da matéria. Nós, que representávamos o PDS, assu
mimos uma posição a favor da modificação da pro-
posta, com base no texto de 1946, procurando cor
rigir a redação através de emendas. O PMDB ficou
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na linha contrária, defendendo a posição do Palá
cio presidencial do Planalto. Mas nós, junto com
alguns Deputados do PDS e da Frente Liberal, as-
sumimos uma posição radical contra o texto do
Planalto,e, na hora da votação da matéria, houve
uma dispersão entre os partidos que apóiam o Go-
verno, dentro da aludida Comissão Mista.OS anais
daquela Comissão relatam tais ocorrências cons
titucioflais. O Líder do PMDB declarou que a nos-
sa tese era a sua, mas o Presidente UlysseS Gui
marães disse que, apesar de tudo, eram forçados,
por razões partidárias, a votar de acordo com o
Planalto. Perdemos por um voto na reunião da Co-
missão e seguiu para o Plenário do Congresso es
ta espécie de convocação, que é mais uma convoca
ção do tipo da de 1967 e nunca de uma Assembléia
Nacional Constituinte verdadeira, como em 1946,
em 1934, em 1891 e 1823. Juntaram-Se ao nosso Pofl

to de vista também Deputados do P1 e do próprio
PMDB. O PDT assumiu uma posição de abstenção e

outros partidos também sustentaram a tese da

Constituinte exclusiva. Logo depois chegava à

pauta do Congresso a proposta do Presidente da
República, com esses dois itens que na prática
não iriam resultar em Assembléia Nacional Cons-
tituinte. Iríamos repetir 1967, isto é, a fase
autoritária. No Plenário do Congresso, depois de
uma luta parlamentar, dividiram-se os partidos.
Os Deputados e Senadores do PDS, do PMDB, do FEL,
todos se colocaram em posições diversas, alguns
defendendo aquela tese deturpada da Constituinte
Congressual, a qual, repito, nada mais é que a

de 1967. Aliás, os Senadores de modo geral se
agruparam em favor do texto do Planalto, ao pon-
to de a Mesa do Senado, presidindo o Congresso,
tentar uma manobra anti_regimental, porém sem

êxito.
Felizmente foram aprovadas as emendas do

PDS, depois de uma luta muito intensa no Plená-
rio do Congresso Nacional. Conseguimos uma con-
vocação da Assembléia Nacional Constituinte mui-
to semelhante à de 1946. Ficou assim, mais ou

menos, o texto: "Os Deputados e Senadores elei-

tos em 15 de novembro reunir-se-ão unicamerairnen
te em Assembléia Nacional Constituinte. Já o tex
todo artigo 32 modificou-se: "a Constituição se
ré votada e aprovada em dois turnos pela maioria
absoluta da Assembléia Nacional Constituinte".As
Palavras 11 48 legislatura" foram rejeitadas.

Conseguiu-se muito. Foram tiradas aquelas
duas somas de expressões que amarravam a tese
da convocação à Constituinte Congressual do tipo
da de 1967. Hoje, a convocação está sendo fei-
ta como o foi em 1946, em termos praticamente
análogos. Deveremos ter uma Assembléia Nacional
Constituinte exclusiva, porque a convocação as
sim o permite. Mas existem muitos intérpretes,
dentro do Senado e da Câmara e fora do Congressc
os quais acham que a versão predominante é a de
que a Assembléia Nacional Constituinte deve ser
convocada na base da de 1967. Ela teria, na hipó
tese, ao seu lado, o Congresso, o Senado e a Câ-
mara.

Hoje a Nação tem duas opções: ou a Consti-
tuinte exclusiva, ou a Constituinte de mentira.
Precisamos obter desde logo o que se conseguiu
em 1946, ou então não vamos realizar nada. Vamos
ter um engodo. Teremos uma Assembléia reunida à
noite e uma Câmara e Senado funcionando de dia.
Esta é a grande questão que não está sendo posta.
Por quê? Porque grupos econômicos e políticos que
rem enfraquecer a Constituinte. A TV não fala des-
sa questão, nem as rádios e nem os jornais. Há,.
claramente, um esforço para enfraquecer a Cons-
tituinte. O Prof. Paulo Bonavides falou muito bem
desse problema. Se não conseguirmos essa exclusi
vidade político-constitucional ) teremos apenas
uma semiconstituinte, algo fraco e falho, que não
responderá às exigências nacionais.

Precisamos mudar muitas coisas. Temos que
fazer a redemocratização superando mazelas do
centralismo político-administrativo. Temos que
resolver os problemas ecológicos e demográficos
das nossas megalópoles. As grandes áreas de ter
ra no interior têm que ser exploradas e ocupadas.
Temos enfim que lutar pela valorização do homem
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brasileiro, defender o seu salário, o seu traba
lho, a sua cultura, acabando, por exemplo, coi
essa invasão da música e da arte estrangeiras. A
Assembléia Nacional Constituinte precisa enfr.en-
tar vários desafios político-administrativos e,
entre eles, como se mencionou aqui, o enorme pro
biema da Federação que precisa ser resolvido com
ampla descentralização em favor dos Estados e
dos Municípios.

A Assembléia Nacional Constituinte precisa
ser soberana para ter a força necessária de en-
frentar os nossos maiores desafios. Ela precisa
ser forte para superar os problemas difíceis que
vêm angustiando a comunidade nacional, nos cam-
pos político, econômico, social e cultural. Ela
necessita ser exclusiva para que o povo possa,
com clareza, acompanhar os seus trabalhos e sa-
ber das suas decisões na feitura da nova Consti-
tuição.

No próximo ano encontraremos os Srs. Deputa
dos e Senadores na Constituinte para elaborarem
a Constituição.

Queremos todos uma Assembléia Nacional Cons
tituinte absolutamente livre e soberana, filha
da experiência brasileira, para realizar uma de
mocracia que satisfaça as aspirações do nosso
povo.

Muito obrigado.

DEBATES

O SR. PRESIDENTE(DEPUTADO DALTON CANABRAVA)-
A Presidência, de novo,passa a palavra ao nobre
Deputado Bonifácio de Andrada,para coordenador os
debates.

O SR.COORDENADOR	(DEPUTADO BONIFÁCIO JOSÉ
TAMM DE ANDRADA) - Passarei, então, à leitura
das perguntas encaminhadas pelos participantes.

PERGUNTA DO SR. MAURTCIO JOSÉ DANESE (COOR-
DENADOR DO PROJETO "OURO PRETO CONSTITUINTE")-"O
poder emana do povo e em seu nome será exercido".
Partindo dessa máxima, o Projeto "Ouro Preto Cons
tituiflte" vem,desde janeiro de 1985, lutando por
uma Constituinte participativa e por uma Consti-
tuição feita de "baixo para cima",que represente
os reais interesses e aspirações do povo e da Na
ção brasileira.Nosso objetivo-Constituição para
sempre - coincide com o pensamento do Presidente
sarney,qUe defende uma Constituição duradoura, e
do presidente do Senado,Senador José Fragelli,que
prega uma antecipação do século XXI. Assim sen-
do, procuramos transformar Ouro Preto,Cidade Mo-
numento Mundial e berço da liberdade nacional,em
tribuna livre e democrática, para, após ouvir
todos os segmentos da sociedade nacional, ofere-
cer subsídios a uma Constituição para sempre. Na
opinião de V. Ex como transformar essa utopia
em realidade salutar e agradável ao povo e à Na-
ção brasileira?

O CONFERENCISTA (PROF. PAULO BONAVIDES) -Se
bem entendi, o autor da indagação pretende saber
como transformar a utopia de Ouro Preto numa tri
buna livre de debates e de participação popular
para a construção do Brasil do século XXI.

Em verdade, Minas Gerais, pelo seu passado
e pelo seu presente, é um foro nacional atento ao
futuro das nossas instituições. Essa iniciativa,
"Minas Gerais e a Constituinte", constitui mais
uma cabal demonstração do ardor patriótico da gcm
te mineira, que tanto contribuiu para escrever a
História dos feitos mais heróicos deste País.

A meu ver, Ouro Preto é um símbolo de unida
de nacional, como há também, em outras partes do
País, símbolos históricos dessa mesma unidade.S6
tenho palavras de louvor e de apreço àqueles que
exprimem o alto sentimento de nacionalidade, que
se confunde com o sentimento de modernidade. Só
tenho que dar meus aplausos a essa iniciativa de
transformar Ouro Preto num monumento da presença
participativa do povo brasileiro em favor de uma
Sociedade livre e democrática.
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PERGUNTA DA SRA. HELEN MASSOTE (ESTUDANTE DA

,,PUC-MG)- Como OS movimentos sociais poderão 
COR

vergir para o Congresso Constituinte, q•pOSue não

sui, em sua própria formação, a legitimidad
e ne-

cessária para representá_10s?
O SR. CONFERENCISTA (PROF. PAULO. BONAVIDES)-

Os movimentos sociais me parecem exprimir aquele
substrato de cidadania que dinamicamente busca in
fluenciar o processo constituinte. Mas vejo pre-
cisamente maior obstáculo, já palpável, cita-
do, já perfeitamente definido nas palavras do Deputa
do Bonifácio Tamm de'Andrada, quando mostrou a mo
tivação da iniciativa da convocação da Constitu-
inte. Acredito que a forma como se tem conduzido
a convocação da Constituinte representa um difí-
cil obstáculo a uma presença mais ativa dos movi
mentos sociais, porquanto sinto já nesses movi-
mentos a suspeita, a desconfiança, quando não a
indiferença em relação à Constituinte, tal qual

ela foi convocada.
A sociedade brasileira esperava a Consti-

tuinte exclusiva, a Constituinte autônoma, a Cons-
tituinte soberana. E esperava essa Constituinte
porque, em rigor, o Congresso Nacional é um Po-

der constituíd o. o Congresso Nacional é um Poder
para fazer leis ordinárias, e um poder,que, quan-
do se alça ao exercício do Poder Constituinte, o
faz dentro das limitações jurídicas trazidas pe-
la própria Constituição da qual ele é um braço,
um prolongamento, um Poder constituído. E não Pós

só compreende r um Poder constituíd
o se autotran

formando em Poder Constituinte para fazer não uma
reforma da Constituição - o que seria de sua com
petência - mas a própria Constituição, com uma gra
ve e escandalosa usurpação de poderes da Nação so
berana, de um povo que não quer alienar-se, de um
povo que quer fazer a sua Constituição,não a Cons-
tituição dos meios empresariais, não a Constitui
ção do poder econômico, não a Constituição

 das

multinacionais.
PERGUNTA DO SR.JOSE GERALDO MENDONÇA JcJNIOR

(DA SECRETARIA DE ESTADO DO ABASTECIMENTO) - Gos
taria que o senhor discorresse sobre as outras Con

ituiçõeS que tivemos no País e, também que nos
falasse sobre o absolutismo de O. Pedro 1 e dos
Regentes que antecederam o Segundo Reinado. Qual

a constituiç ão mais aberta e democrática que ti-

vemos?
O SR. CONFERENCISTA (PROF.PAULO BONAVIDES)

A resposta se presta a uma longa digressão histó
rica, porquanto busca, em primeiro lugar, anali-
sar o período de absolutismo do Primeiro Reinado.

Com efeitO,O Primeiro Reinado foi uma fase de in
ranqiiilidade política e de repressão. Encontro

muitas analogias entre o que houve desde 1964 a-
té o momento de liberalização  o que aconteceu
neste PaíS,aO nascer da nacionalide,ao que acon-
teceu entre 1824,ano da Constituição outorgada,
e a Abdicação. O poder militar, já naquela época
era influente tanto quanto o poder econômico, e
ambos desferiram,Pe]a5 mãos do Imperador, o gol
pe de estado contra a Constituinte.

O poder militar, pela presença da oficiali-
dade estrangeira, na época, nos campos constitu-
tivos das tropas de linha, com a absorção da ofi
cialidade portuguesa que, na Bahia, contestara a
Independência nacional; e a intervenção do poder
econômico, como José Honório muito bem salien-
tou, quando Maciel da Costa ameaçou a Constitui,n.
te de dissolução caso ela votasse a lei sobre o
juízo dos defuntos e dos órfãos, lei que permi-
tia estancar a sangria dos capitais brasileiros

por Portugal.
• De modo que houve, também, uma causa de fun

do econômico na dissolução da Constituinte, mas,
a par da dissolução,O que mais nos repugna duran
te a fase do Primeiro Reinado é a ação repressi-
va das Comissões Militares, Comissões que atua-
ram com toda a violência, com todo o ímpeto, pa-
ra sufocar as aspirações libertárias da socieda-
de brasileira em formação, como aconteceu no Rio
Grande do Sul, na Província Cisplatina, e na bru
tal e sanguinolenta repressão aos heróis da Con-
federação do' Equador: Tristão Gonçalves de Alen-
car Araripe e Filgueiras,OS libertadores do Piauí
e do Maranhão.O primeiro morreu de armas na mão,
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lutando pelo princípio de liberdade,o mesmo prin
cípio de Tiradentes. Filgueiras teve que ser de
terrado e morreu quando caminhava para o dester-
ro. E quantos patriotas não foram desterrados?
O Ceará, com a sua consciência regional, recente
mente mudou o nome do célebre Passeio Público,
em que desde fuzilados os patriotaEdaConfedera-
ção, para Praça dos Mártires, onde tombaram Pes-
soa Anta, Padre Mororó, lembrando assim a tragé-
dia de vários outros heróis, como Frei Caneca,de
Pernambuco.

Respondo agora a uma ponderação do eminente
Prof. Almir sobre Federalismo regional e seu ca-
ráter separatista.

Tivemos, neste País, duas intervenções re-
pressivas, que acoimaram movimentos libertadores
de terem caráter separatista. O primeiro foi a
Confederação do Equador, que era um movimento repu
blicano, aberto, para protestar contra o ato vio
lento da dissolução da ConstituiçãO.Foi ele o pri
meiro movimento de plena reconstitucionalização,
que, como consequência da repressão,culmifloU com
o sacrifício de Frei Caneca.A Confederação do Equa
dor era o Brasil Republicano antecipado em mais
de sessenta anos. O segundo movimento acoimado de
separatismo foi a Revolução Constitucionalista
de São Paulo,em 1832.E também, volvendo ao Impé-
rio, o Movimento das FarroupilhaS,qUafldO uma das
suas lideranças foi tentada a uma união de for-
ças e a uma união política com o domínio estran-
geiro, platino. Ela teve uma resposta histórica
altiva de que selaria com o Império o pacto de paz,
o pacto da reconciliação, com o sangue do primei
ro estrangeiro que invadisse as fronteiras do ter
ritório nacional.

De sorte que nem a Confederação do Equador,
nem as Farroupilhas,flem o Movimento Constitucio-
nalista de São Paulo foram separatistas.MaS o Fe
deralismo regional não se enfraquece com isso.Ao
contrário, fortalece os laços políticos de união,
que só podem existir para uma sociedade nacional
e livre que se fundar no respeito aos direitos fun
damêntais da pessoa humana. Muito mais nocivo, mais
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perigoso e de muito maior risco para a preserva-
ç da unidade nacional são os sistemas centrali
zadOtes, como os que tivemos com a ditadura de 1964.

PERGUNTA DO SR. JOSÉ GERALDO MENDONÇA JtJNIOR
(DA SECRETARIA DE ESTADO DO ABASTECIMENTO) - O se-
nhor no acha que a divisão política e territo-
rial de certas regiões, como o Norte de Minas por
exemplo, viria contribuir para a solução dos pro
biemas regionais? No caso, o Norte de Minas, que
integra a Região Sudeste, mas que tem caracterís
ticas sócio-econômicas e culturais típicas do Nor
deste, passaria a integrar esta região.

O SR. CONFERENCISTA (PROF. PAULO BONAVIDES)-
Na verdade, o regionalismo, como é uma forma fie
xível, abre a possibilidade até mesmo de autono-
mias sub-regionais dentro da própria esferda au
tonomia estadual. O Federalismo é postulante dé
autonomia para os Municípios, de autonomia para
as regiões metropolitanas e, por que no, de au-
tonomia relativa também para sub-regiões que venham
a compor um grande Estado. -

PERGUNTA DO SR. RENE ZEFERINO (DA BIBLIOTE-
CA ESTADUAL PROF. LUIZ DE BESSA) - O senhor se po
sicionou pessoalmente como monarquista constitu-
cional federativo. Logo após, critica veementemen
te o Presidencialismo e justifica ou defende o Par
lamentarismo. Fala ainda do casuísmo centralista
como um dos males do sistema político do País. Afi
nal, V. S 2 se posiciona como democrata ou monar-
quista?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. PAULO BONAVIDES)-
Como democrata parlamentarista e republicano. O
que observei foi a forma como se fez uma reforma
federativa em bases um tanto servis ao modelo ame
ricano e mostrei que a Monarquia Constitucional,
naquela conjuntura histórica, era a solução tal-
vez mais adequada para se evitar o advento pre-
maturo da própria República. E nisso não estousá,
Porque Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, sobretudo o
Rui -antes de se converter em artífice maior e em
ser aquela luz que o Imperador via brilhar nas tre
vas de 89, quando partiu para o exílio- ele mes-
mo sustentou, até os últimos momentos possíveis,
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a causa e a bandeira da Monarquia Constitucional
Federativa. Ela, evidentemente, não seria uma 50

lução a longo termo, mas uma solução para evitar
a antecipação defeituosa, até certo ponto, e des
preparada do sistema fderativo como ocorreu na
implantação da República. E mais, teríamos ainda
que mostrar que o mais comprometedor não foi pro-
priamente o advento de uma federação cunhada em
modelos alienígenOs, mas a introdução de um Pre-
sidencialismo que interrompeu uma tradição de for
ma de governo que, na última fase do Império, ti
nha tendência a consolidar a forma do Parlamenta

rismo.
Confesso-me parlamentarista mas parlamenta

rista monista. E neste ensejo já vai a resposta
a um dos debatedores: parlamentarista monista,que
tem o Presidente da República como autoridade que
personifica ou exprime, dentro da soberania na-
cional, o princípio da unidade política de um 

p0

vo livre e soberano. Parlamentarismo monista, em
que esse presidente se acha distanciado de fun-
ções governativas que tem a sua esfera de repre
sentatividade constitucional circunscrita à che-
fia do Estado. Como Chefe de Estado, ele já se-
ria, numa organização parlamentarista desse teor,
o próprio símbolo do Poder Moderador, porque o Po-
der Moderador se deve entender como aquele que sig
nifica a imagem da própria unidade nacional.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO BONIFACIO JOSÉ
TAMM DE ANDRADA) - Essa pergunta envolve a ques-
tão da feitura das leis ordinárias. A Assembléia

Constituint e vai ser exclusiva, e quem vai cuidar
das leis ordinárias? Responderia dizendo que há
formas de a Assembléia Nacional Constituinte re-
solver problemas da legislação ordinária. Em 1823,
a Assembléia Nacional Constituinte era Constituin-
te e Legislativa. Ela fazia a Constituição, mas
fazia também as leis ordinárias e votou leis im-
portantes para o País. A solução em 46 foi entre
gar ao Chefe do Governo a incumbência de baixar
decretos-leis. Nós hoje temos várias soluções.

PERGUNTA DO SR. MARCIO .JOSE DO AMARAL- Não
traria prejuízo para a Nação a ausência de Deput
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dos e Senadores no Congresso Nacional, sendo que
V . Exa. coloca que os mesmos deveriam cuidar ex-
clusivamente da Constituição?

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO BONIF(CIO JOSE
TAMM DE ANDRADA)- Essa pergunta envolve a ques-
tão da feitura das leis ordinárias. A Assembléia
Constituinte vai ser exclusiva, e quem vai cui-
dar das leis ordinárias? Responderia dizendo que
há formas de a Assembléia Nacional Constituinte
era Constituinte e Legislativa. Ela fazia a Cons
tituição, mas fazia também as leis inárias e
votou leis importantes para o País. A solução em
46 foi entregar ao Chefe do Governo a incumbên-
cia de baixar ecretos-leis. Nós hoje temos vá-
rias soluções.

A Assembléia Nacional Constituinte, no ano
que vem, além de elaborar a Constituição, pode,se
quiser, fazer a legislação ordinária. Ela pode no-
mear uma comissão constitucional permanente, ou
uma comissão legislativa permanente, ou uma co-
missão legislativa com membros se revezando para
elaborar a lei ordinária.

A Assembléia Nacional Constituinte é sobera
na: se faz o mais, tem que fazer o menos. Ela
que vai decidir a respeito da legislação ordiná-
ria. Assim, os Deputados e Senadores serão absor
vidos pela função de constituintes. A partir do
momento em que são constituintes, fazem a Consti
tuição e resolvem o problema da legislação.

Não há conflitância entre a Constituinte e
a ação de legislar e resolver o problema da le-
gislação.

PERGUNTA DO SR. ALTRIO AMARO DE ARAUiO ABREU-
Uma das causas de fração da sociedade brasileira
optar pelo comunismo internacional não tem sido
o compromentimento, cada dia maior, com o capita
1ismo internacional?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. PAULO BONAVIDES)-
esse respeito, consideramos que um sistema de-

1ocrático de Constituição aberta só pode ser um
s4stema em que todas as formações ideológicas es
Iejam preservadas. De modo que a legalização dos
partidos que sustentam a bandeira política de
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ideologias de teor socialista, a presença desses
partidos não debilita mas, ao contrário, vem mos
trar a vitalidade do sistema político-nacional—,
como queremos que ele se consolide, para que to-
das as minorias políticas, ideológicas, das mais
distintas correntes de interesses e de idéias po
líticas e sociais estejam devidamente represen-
tadas .

PERGUNTA DA SRA. LEONCIA GUIMARES ALVES -
Não é o sistema federativo brasileiro diferencia
do daquele dos Estados Unidos?

Os Estados americanos se regem por leis pró
prias e diferenciadas em cada um deles, e, no Br
sil, isso não acontece. Como se regem os Estado
europeus citados por V. Exa.?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. PAULO BONAVIDES) -
Quanto à forma do Federalismo regional, podemos
dizer que, em primeiro lugar, os Estados Unidos
têm uma tradição federativa muito mais forte e mui-
to mais sólida, por razões históricas, do que o
Brasil. Para ligeiramente mostrar essas razões,
temos que partir do fato de que o Federalismo ame-
ricano foi, nos seus primórdios, um Federalismo
centrífugo, porque se fazia mister preservar mais
o raio de competência dos Estados_meITbroS,Oue eram
ex-colônias e que, ao se emanciparem, ficaram do
tados da plenitude do poder soberano. São duas fã
ces da soberania: a face interna, para sua auto~
organização e a face externa, para entrar em
relação com outros ordenamentos estatais. Mas co
mo eram treze ex-colônias recém-egressas de um
sistema de dominação colonial, elas se sentiram
tão fracas que buscaram, primeiro, durante cerca
de dez anos, o laço confederativo. Como as ori-
gens e os interesses comuns e as convergências so-
ciais e políticas eram maiores que as diferencia
ções, esse sistema político evoluiu para a forma
federativa,que, desde o início, recebia o refor-
ço da origem soberana dessas entidades ou desses
ordenamentos que se congregaram.

No Brasil, partimos, ao contrário, do Esta-
do unitário. A Federação foi uma outorga do Po-
der Central, eram províncias que estavam dentro

PERGUNTA DO SR. GUILHERME WAGNER RIBEIRO

(ESTUDA NTE DO COLEGIO LOVOLA) - Quais as medi-
das adotadas para evitar que representantes do
poder econôniCO tenham condições de defender os

grUPOS que tanto prejudicam o nosso País, como as
multinacionais?

O SR. DEBATEDOR (PROF. PATRUS ANANIAS DE SOU
- Seria o caso de discutir medidas que deveria

ser adotadas. Creio eu que as multinacionais e os
grandes grupos econômicos externos agem no País
com extrema liberdade, exatamente pela falta de
uma legislação mais rigorosa, mais clara, mais pre
cisa, que venha a controlar o uso e o abuso d

poder econômico.
Nós recebemos, a cada dia, informações e de

núncias, as mais insuspeitas, de formação de cal
xinhas e leilões que visam, exatamente, garanti
a representação, na Assembléia Constituinte, des
ses interesses econômicos, colocando-os numa po-
sição privilegiada na Assembléia Constituinte.

Fala-se que o mandato de um Deputado candi-
dato à Constituinte valerá um milhão de cruzados
ou oitocentos mil cruzados. A cada dia os jornais
divulgam as avaliações mais enlouquecidas sobre
o preço de um mandato, como se um mandato de re-
presentação popular fosse de compra e venda e esti
vesse à disposição no mercado livre de uma econ
mia desenfreada.

Outro aspecto que acho fundamental para con
ter o uso e o abuso do poder econômico é a cons-
cientização das pessoas, o exercício pleno da ci
dadania, a politização da sociedade, no sentido
de que o voto deixe de ser mercadoria, para se trans
formar na expressão da cidadania e da vontade Po
lítica da sociedade. Preocupa-me muito a timidez
com que estamos enfrentando esse problema. Exis-
tem promessas do atual Ministro Paulo Brossard no
sentido de propor legislação com esse intuito. frbS
estamos a poucos meses das eleições e até agora
nada se fez nesse sentido. Breve, se assim as COi
sas continuarem, teremos o espetáculo triste das
compras de votos, das camisas para time de fute-
bol, dos "out-doors" caríssimos em detrimento de
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de um sistema sufocante de centralização ede uni
tarismo que, subitamente, congregaram a condição
ou o "status" político de autonomia e se conver-
teram em Estados-membros dotados da face interna
da soberania.

Quanto aos países a que me reportei,nO exte
ror, devo destacar que o Federalismo	regional

não é uma tese propriamente nascida	nos siste-
mas federativos. A tese da descentralização regio
nal teve, durante os últimos vinte anos, o sei
maior êxito constitucional com o advento das Cons
tituiçõeS da Itália, da Espanha e também de Por-
tugal.

Assim, o Federalismo regional ou a descen
tralização política, no sentido da autonomia r
gional, partiu até certo ponto da forma parado-
xal de Estado de índole unitária, que hoje já tem
sido contestada pelos bons publicistas. A índole
unitária da sua organização é posta em dúvida:es
ses Estados não teriam passado para um estágio
mais avançado de descentralização política, que
configuraria o advento de um ordenamento políti-
co regional de caráter federal?

Em verdade, a descentralização foi tão lon-
ge que, mesmo nessa faixa de dúvida ou de con-
trovérsia, podemos,sem hesitação, dizer que o Es
tado unitário, pelo grau de descentralização ha-
vido, é mais propriamente,na sua totalidade, um
Estado regional que unitário.

No sistema federativo, o que queremos não '
de imediato fundar Estados regionais, não é de
imediato criar um novo nível de soberania inter
na,é principiar,dentrO da ordem constitucional
dentro de uma nova ConstituiÇão,a marcha para a
regionalização política do poder.O que queremos é
partir, em verdade, do estatuto da autonomia pa-
ra um dia, se a convivência desses entes for fe-
cunda, alcançarmos uma solução descentralizadora
aconselhável, a fim de chegarmos,entãO, a um au-
têntico federalismo das regiões, em termos per-
feitamente definidos, do ponto de vista da teor1
zação.

forças representativas da sociedade que não dis-
pom desses recursos e, portanto, não podem le-
var a sua proposta a todos os segmentos sociais
com a mesma desenvoltura e intensidade. Esse é um
aspecto tremendamente grave, que p ode comprome-
ter, na sua essência, essa Constituinte,que vem
carregada de tantas expectativas.

PERGUNTA DO SR. JOSE ANTONIO GOMES(DA AÇAO
DOS ADVOGADOS) - O povo, excluído da elaboração
da nova Carta Magna, poderia exigir uma nova con
vocação, alegando a ilegitimidade da presente con-
vocação? E aconselhável a mudança na estrutura d
nova Carta?

O SR. COORDENADOR(DEPUTADO BONIFACIO JOSE
TAMM DE ANDRADA) - Entendo que a Assembléia Na-
cional Constituinte vai corresponder ou não às
expectativas do povo brasileiro. A questão é se
a Assembléia Nacional Constituinte será realmen-
te intérprete do povo brasileiro ou não. Quanto
a essa questão, temos a dizer o seguinte: se a As
sembléia Nacional Constituinte for convocada d
forma que determinados grupos querem, para se
transformar numa grande comissão no Congresso Na
cional, de fato ela vai pecar na sua base, pois
não vai ter o sentido de exclusividade que deve
ter. E se se votar uma Constituição que não per-
mita ao País e aos Governos superar os desafios
nacionais, ela vai correr riscos. Na medida em
que a Assembléia Nacional Constituinte não fun-
cionar adequdamente, como espera o povo, ela vai
receber críticas,e logicamente poderá haver uma mobi
lização popular contra a sua decisão. Entretanto,
isso é o futuro que dirá. Mas cabe a nós nos es-
forçarmos dentro do possível para termos o me-
lhor desempenho.

PERGUNTA DA SRA. REGINA COSTA DE CASTRO (DA
ESCOLA ESTADUAL SANTOS DUMONT ) - Como o povo
brasileiro pode ajudar para que a Constituinte pos-
sa ser absoluta, democrática e justa?

O SR. DEBATEDOR (PROF. PATRUS ANANIAS DE
SOUZA) - Acho, sinceramente, difícil, a esta ai-
tur a,alterar as regras do jogo. Devemos continuar
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lutando, mas é pouco provável que venhamos a
ter uma Constituinte específica, exclusiva, com
a atribuição única de elaborar uma Constituição
para o País. Essa é a proposta que me parece a
mais democrática, a que abre mais espaços para a
participação popular, a que pode incorporar, de
uma forma mais dinâmica, o amplo espectro da so-
ciedade brasileira. Acho extremamente difícil que
isso ocorra. Nem por isso devemos cruzar os bra-
ços. Mesmo que veqha uma Constituinte capenga,mes
mo que venha uma Constituinte de um Congresso com
poderes constituintes, com todas essas limitações
que já foram levantadas aqui a esse Congresso Cons
tituinte, ainda assim, acho fundamental que n6
participemos desse processo. Estou convencido,ho
je, dentro da minha perspectiva, dentro das mi-
nhas convicções, de que nós não teremos a Consti
tuição dos sonhos da grande maioria do povo bra-
sileiro. Mas não devemos perder este momento,que
é propício para darmos um passo decisivo nacons
trução de uma sociedade mais democrática, mais

justa e mais participativa.
Então, nesse sentido, entendo eu ser da

maior importância que as pessoas ainda questionem
o processo e discutam, com outras pessoas, com
outros grupos, associações, movimentos, etc., as
limitações que pesam sobre essa Constituinte e,
até mesmo, questionem a reversão total ou parcial
desse processo. Sem embargo disso, acho fundamen
tal que aproveitemos este momento, mesmo com to-
das essas limitações, para discutirmos as grandes
questões do Brasil hoje, para discutirmos a cida
dania e aumentarmos um pouco mais o nível de cons
ciência crítica, o nível de consciência políti-
ca, o nível de maturidade do nosso povo. Nesse as
pecto, entendo eu que todos os espaços devem ser
aproveitados. Devemos discutir em casa, com nos-
sos familiares, amigos, vizinhos, nas universida
des, escolas, associações de bairros, sindicatos,
associações de classe, em todos os espaços. Deve
mos aproveitar este momento para refletirmos so-
bre a realidade brasileira e sobre que caminhos
devemos tomar para conseguirmos juntos uma Pátria

diferente desta, onde temos visto,até agora, 60%
da população vivendo em condições infra-humanas,
abaixo dos padrões mínimos de decência e digni-
dade humanas.

Um dos problemas mais sérios que ocorrem no
Brasil, quero crer, é a ausência de discussão po
lítica. Nosso povo tem um certo preconceito con
tra política, muitas vezes, por razões sólidas e
históricas, mas, a despeito disso, acho fundamen
tal discutir-se a política. E é assim que devemos
transformar a sociedade. As questões do salário,
da educação, de saúde, de moradia, dos transpor-
tes coletivos, da participação das pessoas são to
das questões políticas. Estão diretamente ligada
aos centros de discussões políticas. Neste momen
to, o importante é abrirmos um amplo debate polT
tico para toda a sociedade brasileira, deixando
claro que restrições muito sérias foram e estão
sendo colocadas para esta próxima Assembléia Cons
tituinte, restrições essas que vão refletir, in
pelavelmente, no texto da própria Constituição—.
Entretanto não podemos fazer uma Constituição
mais avançada, do ponto de vista social, se não
podemos garantir espaços proporcionais, inclusi-
ve aos setores majoritários da população,que são
os setores assalariados. Vamos, pelo menos, ten-
tar garantir nesta Constituição, algumas alavan-
cas mínimas, para que possamos prosseguir nesta
caminhada, nesta luta que só vai terminar com a
total emancipação, com a libertação plena da so-
frida gente brasileira.

PERGUNTA DA SRA. MARIZA MACALHES PINTO(DA
PROCURADORIA DO ESTADO) - Considerando o repúdio
manifestado por V.Exa., nesta tribuna, quanto à
forma de convocação da Assembléia Nacional Cons-
tituinte, dizendo ser a forma de convocação des-
sa Assembléia o substrato da legitimidade descom
promissada do poder, pergunto: por que V.Exa.,com
todos os poderes para tal, não liderou uma campa
nha de esclarecimento, demonstrando em tempo há
bil, "data venha", qual era a tendência preponde
rante sobre a matéria,e tentou, com a participa-
ção do povo, influir na elaboração da convocação
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da referida Assembléia, tornando-a soberana e

não congressual?

O SR. COORDENADOR(DEPUTADO BONIFACIO 'JOSÉ
TAMM DE ANDRADA) - A questão é a seguinte: a con
vocação nacional está feita, e a convocação esta
feita basicamente como a de 1946. Cabe, de fato,
a nós um trabalho, uma campanha a favor de uma
linha política que venha colaborar para que a As
sembléia Nacional Constituinte seja exclusiva,
quer dizer, tenha poderes totais para decidir as
grandes questões nacionais e não decidir apenas a
respeito da Constituição. Esse é um problema de
conscientização. Para politizar o povo brasilei-
ro, tem que haver debate, o povo tem que conver
sar e ser esclarecido sobre o que é Assembléia Na-
cional Constituinte, quais são suas grandes fina
lidades, como deve funcionar. A partir daí, a
elèições deste ano vão traduzir isso. Se o povo
ficar alienado, as eleições vão ser como outra
qualquer. Não podem ser como outra qualquer,o po
vo tem que exigir dos futuros constituintes uma
atitude a favor dos problemas que lhes são mais
sensíveis. Isso depende muito das lideranças co-
munitárias, depende dos partidos políticos, mas
depende, mais do que dos partidos políticos, do
povo dentro das universidades, dentro dos sindi-
catos, dentro das associações comunitárias, den-
tro das escolas e, principalmente, dentro de ca-
sa, do povo ouvindo televisão e fazendo críticas,
do povo procurando alcançar maior índice de cons
cientização nacional. Como a gente consegue fa-
zer isso? Adquirindo melhores informações, melho
res elementos culturais a respeito do fenômeno p0
lítico, do fenômeno constituinte e constitucional
Cabe, sim, uma campanha nacional de esclarecimen
to. Já se está cogitando, em Brasília, fazer is-
so de uma forma partidária, para dar à Assembléia
Nacional Constituinte a dimensão que ela deve ter.

Num outro contexto político, muitos foram
contra a Constituinte, eu mesmo fui um deles.Mas,
no momento em que o povo assim o quer, deve-se
fazer uma Assembléia para valer.
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Essa tal de Assembléia Nacional Congressual
vai ser uma reunião do Congresso Nacional à noi
te ou quando ele decidir. Vai ser fraquíssima,
inclusive em termos de material. Não vai ter nem
serviço administrativo próprio, os funcionários
que dela participarão serão os funcionários da
Câmara e do Senado, e a Mesa ficará na depen-
dência também do Senado e do Congresso. E uma As
sembléia que não vai valer nada. Será uma Comis-
são para elaborar a futura Constituição, mas não
tendo o conteúdo de poder que uma Assembléia Na-
cional Constituinte deve ter. Não terá por par
te do povo o acompanhamento que deveria ter para a-
tender aos seus obje tivos-Ela vai ficar mixuruca
no meio da Câmara e do Senado. Quando os jornalis
tas não quiserem que alguma notícia seja do co-
nhecimento do povo, darão notícias de debates
da Câmara ou debates do Congresso, • e a própriaAssembléia ficará marginalizada. Mas, havendo uma
Assembléia Nacional Constituinte exclusiva, a te
levisão tem que dar notícias sobre ela, porque
não haverá nada mais importante do que ela.

Isso é fundamental, isso é uma questão prá
tica, básica. A convocação permite a interpreta-
ção exata da Assembléia Nacional Constituinte. E
só refletir sobre o texto de 46. Temos que con-
versar e discutir, mas temos, também, que influir
nos partidos políticos e exigir das lideranças
que aceitem a tese da Assembléia Constituinte.In
clusive não basta elucidar questões,para que
a Assembléia seja verdadeira e possa resolver os
grandes problemas nacionais.

PERGUNTA DA SRA. DILMA PEREIRA(DO IPSEMG)-
A restauração do Poder Moderador, mesmo acompanha
do da adoção de um sistema parlamentarista efeti
vo, não acarretaria o mesmo desequilíbrio entre
os Poderes verificado durante o período imperial?

O SR. DEBATEDOR(PROF ALMIR DE OLIVEIRA) -
Penso que não. A própria expressão Poder Modera-
dor indica que este é um poder de cooldenação, poder
que visa - como acontece nos regimes parlamenta-
res conhecidos - à harmonização desses conflitos
que o Prof. Patrus citou, p oder que se estabele...
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ce em outras áreas, mas que vai desaguar no Po-
der Legislativo e Executivo. O poder da Rainha da
Inglàterra é um Poder Moderador de certo modo, por
que, quando o conflito entre o Parlamento e
chefia do governo se estabelece, ela é quem vai
decidir se dissolverá o Parlamento ou se de-.
mitirá a chefia do governo. Temos notícia disso.
Essa é a função do Poder Moderador, coordenador.
O que houve no Império foi o resultado de dados
culturais. Somos um povo de formação autocrática.
Toda d vida passada brasileira é uma vida de au-
tocracia, e, no Império, éramos mais marcadospor
esse aspecto de governo. Por isso, o ImperadorD.
Pedro II, apear de todos os seus propósitos,con
fessados muitas vezes, de tornar o nosso um Império
Constitucional, resvalava para o autoritarismo
que estava implícito na mentalidade política bra
sileira, o que já vinha de outros tempos. Hõje7
podemos ter um Poder Moderador sem aqueles exces
sos. E uma questão, até, muitas vezes, de disci-
pliná-lo para evitar exageros, para que esse poder
seja um órgão de coordenação superior da vida po
lítica expressa na atividade dos outros Poderes.A
sim é que entendo o Poder Moderador.

O SR. COORDENADOR(DEPUTADO BONIFCIO JOSE
TAMM DE ANDRADA) - Fomos alertados pela Presidên
cia da Mesa, pelo eminente Deputado Fernando Rai
nho, a quem rendo minhas homenagens pelo êxito
de sua coordenação neste seminário, de que fare-
mos apenas mais duas perguntas. As outras serão
catalogadas e respondidas posteriormente, dado o

adiantado da hora.

PERGUNTA DA SRA. MARIA MARTINS DA COSTA(DO
IPSEMG) - Para ser candidato a postos eleitorais,
basta ser brasileiro, eleitor, maior de 21 anos,
como consta na Constituição. Não seria possível
modificar o texto, incluindo a obrigatoriedadede
se provar a formação e experiência política dos

candidatos?
O SR. CONFERENCISTA(PROF. PAULO BONAVIDES)

A pergunta tem, a meu ver, um teor discriminatório
e elitista. A sociedade aberta, democrática e li

vre conduz a uma presunção da capacidade políti-
ca da cidadania.

Sou pela manutenção de um sistema partici-
pativo mais largo e mais flexível, como tem sido
da tradição constitucional do ocidente, no senti
do de, cada vez mais, por abaixo as barreirasco
tra a participação do cidadão na política. -

PERGUNTA DO SR. ALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS
(CONSTITUINTE MINEIRO DE 1947) - Com a devida vê
fia, entendemos que o Federalismo regional, fa
talmente, levará as regiões respectivas ao sepa-
ratismo. O regionalismo não constituirá fato deci
51v0 para a fragmentação desta imensa Pátria,qu
nos foi legada pelos nossos bravos descobridores?

O SR. CONFERENCISTA(PROF. PAULO BONAVIDES) -
Dr. Alberto Teixeira dos Santos. A resposta às
suas apreensões pertinentes ao Federalismo regio
nal, a meu ver, está implícita em tudo quanto e
pus esta manhã sobre a parte específica desse
Federalismo. Se fôssemos temer a organização
federativa regional como uma organização separa-
tista, não teríamos chegado sequer à federação,
porque a federação já foi o reconhecimento de uma
forma de autonomia regional concedida aos Es-
tados-membros e não desfez ovínculo polí-
tico da associação. Ao contrário, o sistema fede
rativo foi sua maior base, conforme demonstroufjj
fatigavelmente o próprio federalista Rui Barbosa.
Foi o maior fator de preservação da unidade na-
cional.

Se tivéssemos abafado por mais tempo o ím-
peto federativo que já estava presente nas lutas
do século XIX pelo advento desse sistema, se ti-
véssemos prosseguido no Império unitário e cen-
tralizador, teríamos perdido a Monarquia Consti-
tucional do Segundo Reinado e teríamos retrocedi
doa uma composição unitária absolutista, que co
locaria em perigo gravíssimoa própria unidade na
cional, porque o País se desmembraria precisamen
te pelo excesso de unitarismo, pelo excesso de ne
gação das autonomias regionais.

De sorte que, a meu ver, temos que recusar
a tese de que a descentralização política que es
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tá no cerne do Federalismo seja um fator disper-
sivo ou ameaçador da unidade nacional. Ao contrá
rio, o Federalismo, favorecendo a autonomia do
entes políticos periféricos em relação ao poder
central, está consolidando a união nacional.

Essa é a razão por que me confesso federalis
ta e a favor de possibilidades de expressões de
centralizadoras, expressões estas que convergem
para a autonomia municipal, para a autonomia me-
tropolitana, para a autonomia regional e para a
autonomia dos Estados-membros.

Trata-se de um projeto histórico muito avan
çado e muito longo. Trata-se de uma caminhada.Um
dos maiores juristas deste século definiu a De-
mocracia como uma progressão para a liherdade,Só
que ele não definiu toda a progressão para a li-
berdade, porque omitiu exatamente a verdade fede
rativa, a idéia federativa, o princípio federati
vo,que constitui, indubitavelmente, a maior ga-
rantia, o maior penhor da estabilidade e da uni-
dade política nacional.

Vamos, pois, confiantes para a federaÇãO,Va
mos com todo o interesse e ânimo,porqUe, como di
zia há pouco um dos nossos mais insignes prosado
res, "o homem envelhece quando caminha para fren
te, com a cabeça voltada para trás." Nós precisa
mos caminhar olhando para a frente. Muito obriga

do.
O SR. COORDENADOR (DEPUTADO BONIFÁCIO josÉ

TAMM DE ANDRADA) - Sr. Presidente, em nome da co
ordenação, queremos agradecer a V. Ex a honra
de participar deste debate. Entrego a V. Ex to-
das as perguntas que foram formuladas, para que
V. Exa dê a elas o encaminhamento devido, e te-
nham os indagadores, oportunamente, as respostas
que desejam.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DALTON CANABRA-
VA) - A Presidência vai conceder apalavra ao Sr.
Deputado Fernando Rainho, Presidente da Comissão
Organizadora do Simpósio "Minas Gerais e a Cons
tuinte u , para prestar os esclarecimentos que
julgar necessários.
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O SR. PRESIDENTE DA C0MISSAO ORGANIZADORA
DO SIMPÓSIO (DEPUTADO FERNANDO RAINHO) - Antes
do encerramento dos trabalhos, a Coordenação-Ge-
ral do Simpósio "Minas Gerais e a Constituinte"
sente-Se na necessidade de prestar algumas in-
formações de natureza administrativa e que são
de interesse de todos os participantes.

Inicialmente, quero informar que as inscri-
ções com direito a certificados poderão ser fei-
tas somente até a próxima quarta-feira. Após es-
ta data, serão fornecidas apenas declarações de
presença às conferências assistidas.

As inscrições, e esse dado é muito importam
te, de propostas de entidades e instituições di:
versas para a segunda fase do Simpósio, a serem
debatidas em painéis específicos, continuam sen-
do recebidas na Secretaria-Geral do Simpósio.

Estamos editando diariamente o Boletim In-
formativo, contendo o resumo das atividades da
reunião anterior e as informações sobre o desen-
volvimento dos trabalhos, à medida que os mesmos
se realizam.

Outra informação de interesse geral é a se-
guinte: as sessões ora realizadas, tanto na pri-
meira, quanto na segunda fase do Simpósio, estão
sendo gravadas em óudio e vídeo. A Assembléia Lê
gislativa do Estado de Minas Gerais, a partir da
próxima semana, já estará em condições de forne-
cer, inicialmente a todas as instituições dos Es
tados e posteriormente a outras instituições do
Brasil, a transcrição com áudio e "tape" de todo
o seminário. As entidades interessadas na exibi-
ção em vídeo das conferências que aqui se reali-
zarão até o próximo dia 24 deverão fazer suas
inscrições na Secretaria-Geral do Simpósio. As
Projeções p oderão ser feitas em qualquer locali-
dade, inclusive no interior mineiro. Esse traba-
lho está sendo acompanhado por funcionários da
p rópria Assembléia Legislativa.

Ainda queremos comunicar aos interessados
que as conferências, proferidas nesta primeira
fase, estão sendo taquigrafadas e serão editadas
e transformadas em um livro, que será enviado às

99



pessoas ou entidades interessadas que solicita-
rem, desde já, à nossa Secretaria-Geral, seu-re-

cebimento.
Ainda a título de informação, esclarecemos

que temos aqui dezenas e dezenas de perguntas,
as quais, infelizmente, não foram respondidas em
virtude da seleção que o próprio tempo se encar-
regou de fazer, posto que o nosso seminário se
realiza dentro de um regimento previamente esta-
belecido, e o tempo regimental está chegando ao
fim. Entretanto, essas perguntas e todas aquelas
que não puderam ser respondidas durante as nos-
sas reuniões terão suas respostas enviadas opor
tunamente aos interessados, através do correio. -

Propositadamente, aqui vai o último esclare
cimento, porquanto nós recebemos cinquenta per-
guntas que vieram à Coordenação-Geral do Simpó-
sio, quando diversos participantes pediram o di-
reito do uso da palavra. Vários o fizeram no de-
senvolver do trabalho. Queremos, informá-los de
que o propósito da Assembléia Legislativa de Mi-
nas é acima de tudo, debater com a sociedade mi
neira e brasileira os temas pertinentes à ConstT
tuinte e à futura Constituição. Há que se enten-
der, entretanto, que um trabalho da envergadura
e da profundidade do que ora estamos realizando
forçosamente tem que obedecer a uma metodologia
de trabalho, e a metodologia de trabalho que es-
tamos adotando não permite, de forma alguma, que
cassemos a palavra de quem quer que seja. Pelo
contrário, vamos ouvir a todos, mas, para ouvi-
los, fazem-se necessários certos princípios. As-
sim, o Simpósio "Minas e a Constituinte" tem
duas fases, conforme foi amplamente divulgado. I

primeira fase, de 14 a 24 de abril, é uma fase
de natureza mais acadêmica e nós seguiremos, até
a última conferência, a metodologia hoje utiliza
da. Na segunda fase, que será imediatamente após,
quando retornarmos a esses temas, com outros de-
batedores, outros conferencistas e algumas vezes
até com os que participaram desta primeira fase,
será permitida a participação direta no debate.
0 debate vai ocorrer na segunda fase de forma

profunda, p rimeiro em comissões maiores e subco-
missões e,depois,aqui no Plenário, razão pela
qual deixamos de atender à solicitação dos parti
cipantes que desejavam fazer uso da p alavra du-
rante esta p rimeira fase, que é institucional.

Eram esses os esclarecimentos que tínhamos
a fazer.

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DALTON CANABRAVA)-
Esgotado o prazo previsto para esta reunião, a Pre
sidência vai encerrá-la. Antes, porém, deseja ma
nifestar os agradecimentos do Poder Legislativo
mineiro ao Sr. Conferencista, Prof. Paulo Bonavi
des, ao Sr. Coordenador, Deputado Bonifácio de An-
drada, e aos Srs. Debatedores, Profs. Almir de O-
liveira e Patrus Ananias de Souza, pela brilhan-
te participação nos nossos trabalhos de hoje.

Ficam todos os presentes convidados para o
prosseguimento do Simpósio "Minas Gerais e a Cons
tituinte", amanhã, dia 15, às 9 horas, com a con-
ferência do Prof. Michel Temmer, da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, sobre o tema
"Poder Constituinte".

(-Levanta-se a reunião.)
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2a SESSÃO DO SIMPÓSIO "MINAS GERAIS E A
CONSTITUINTE"

15 DE ABRIL DE 1986

TEMA: PODER CONSTITUINTE

Presidência: Deputado João Pinto Ribeiro

Conferencista: Prof. Michel Temmer

Debatedores: Prof. Francisco Vani Benfica

Prof. Siva Santos Monteiro de
Castro

Prof. José Roberto Freire Pi-
menta

Coordenador: Prof. Edgar de Godói da Mata
Machado

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO PINTO RIBEI
RO) - A Presidência nomeia os Srs. Deputados Je
sus Trindade e João Navarro, a fim de, em comis-
são, introduzirem no recinto do Plenário o Con-
ferencista, os Debatedores e o Coordenador dos
debates desta reunião.

COMPOSIÇÃO DA MESA

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOÃO PINTO RIBEI
RO) - Convido a tomarem assento à Mesa os ExmQs
Srs.: Prof. Michel Temmer, DD. Professor da Pon-
tifícia Universidade Católica de São Paulo e Cori
ferencista do dia; Prof. Edgar de Godói da Mata
Machado, DD. Professor da Universidade Federal
de Minas Gerais e Coordenador dos debates; Prof.
Francisco Vani Benfica, DD. Diretor da Faculdade
de Direito de Varginha e Debatedor; Prof. Siva
Santos Monteiro de Castro, DD. Professor da Fa-
culdade de Direito de Governador Valadares e De~
batedor; Prof. José Roberto Freire Pimenta, DD.
Professor da Universidade Católica de Minas Ge-
rais e Debatedor; Deputado José Bonifácio Filho,
12 -Secretário da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais; Deputado João Pedro Gustin, 2 2 -Secretá-
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rio da Assembléia Legislativa de Minas Gerais;
Deputado Fernando Rainho, 39-Secretário da Assem
bléia Legislativa de Minas Gerais e Presidente
da Comissão organizadora deste Simpósio.

CONFERENCIA
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO J0A0 PINTO RI-
BEIRO) - A Presidência tem o prazer de conceder

palavra ao Prof'.Michel Temmer, que proferirá
conferência sobre o tema'"O Poder Constituinte."

O SR. CONFERENCISTA (PROF. MICHEL TEMMER) -
Sr. Presidente desta sessão, demais componentes
da Mesa, meus amigos.

Em primeiro lugar, desejo registrar meu
agradecimento pelo convite que me fez a Assem
bléia Legislativa de Minas Gerais para expres
sar algumas idéias sobre o tema "O Poder Consti
tuinte", englobando tanto o Poder Constituint
originário quanto o chamado Poder Constituinte
derivado. Agradeço, portanto, a oportunidade que
tenho de aqui debater com os senhores esse tema,
de atualidade extraordinária.

Ingresso nele fazendo distinção básica en-
tre Constituinte e Constituição. Ao fazer essa
distinção, pretendo que ela seja a diretriz das
palavras que em seguida irei pronunciar. A Cons-
tituinte é, na verdade, a pré-face de um Estado
que será constituído, de algo que ainda inexiste
e que, por força da Constituinte, irá surgir. A
Constituição, diferentemente, é a face visível
de um Estado constituído; é a face visível de ai
go que já existe, de algo concreto, materializa-
do; é a face visível de uma organização; e a fa-
ce visível de uma sociedade.

Acho importante que nós, ao tratarmos de de
terminado tema, desmitifiquemos as próprias pa-
lavras. Fala-se muito hoje em Constituinte e
Constituição, Poder Constituinte, faculdade de
constituir, e as palavras, muitas vezes, aos nos
505 ouvidos, ficam desapegadas de seu verdadei
ro conteúdo vocabular, para adquirir feição, fi-
sionomia que dificulta a sua exata compreensão
e a sua exata dimensão.

Quando se fala em Constituiço,em Consti-
tuinte, tenho que ressaltar a idéia de que essa
Palavra vem do verbo constituir. Constituição é
fruto daquilo que foi constituído. Do nada, pre-
tende_se constituir algo. Quando falo em Poder
Con stituinte, estou tratando de um fenômeno que
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outorga, que concede a alguém ou a algumas pes-
soas a capacidade para criar, a competência para
concretizar, para constituir. Quando trato do te
ma "Poder Constituinte", estou tratando da facuT
dade, da possibilidade que alguns têm de poder
constituir alguma coisa.

A Assembléia Popular Constituinte visa, Por
tanto, criar uma sociedade, e, ao tratar dess
tema, penso que é importante salientar qual o
seu real e verdadeiro significado e valor.

Afinal, por que uma Assembléia Constituinte
que visa constituir um Estado, se nós já temos
um Estado constituído, se nós já vivemos sob o
império de uma Constituição? Para que outra Cons
tituiço, ou seja, para que outro Estado?

Costumo, com muita simplicidade e singeleza
- e peço desculpas pela obviedade do exemplo que
vou registrar, mas destina-se ele apenas a enca-
minhar o nosso raciocínio e a demonstrar o valor
da Assembléia Constituinte- dar o exemplo da
criação de uma sociedade comercial ou de uma so-
ciedade recreativa, que cinco dos senhores, ou
cinqüenta dos amigos aqui presentes resolvessem,
do nada, constituir. Ficaria claro a cada um des
ses cinco indivíduos ou dos cinquenta outros
ser impossível que, na constituição de uma socie
dade comercial, um ou dois, ou três, não pudes-
sem formular nenhuma idéia ou dizer como consti-
tuir essa sociedade, ou que, dos cinqüenta que
visassem à sociedade recreativa, apenas cinco ou
seis decidissem por todos. Quando dou esse exem-
plo, fica patente ser impossível tal hipótese.
Todos se rebelariam contra essa idéia de consti-
tuir uma sociedade comercial, visando ao lucro
e ao desempenho comercial, industrial, ou mesmo
ao desempenho recreativo, se dois ou três de-
cidissem por todos. Isso é absolutamente inviá
vel. As pessoas diriam: "não participo- de um
sociedade que vai satisfazer minhas aspirações
mais legítimas, se não tiver oportunidade de di-
zer como é que eia deve estruturar-se, desenvol-
ver suas atividades".

A sociedade deverá ser a expressão da surre
ma vontade daqueles em nome de quem e para quem
ela vai ser criada e deve subsistir. O Estado é
uma sociedade, p ermitam-me mais uma vez o óbvio
da afirmação. Para bem compreendermos o tema do
poder Constituinte, convém saber que, quando fa
lo em sociedade, refiro-me à organização. Não
consigo identificar algo como sendo núcleo so-
cial, se não houver organização. E, quando sa-
liento que a sociedade é uma organização, sou obriga-
do a pensar: "Mas O que é uma Organização? o que
organiza algo, apanha peças a p arentemente descon
nectadas e as conecta p ara formar o indivisível
o uno? O que é a organização? E a res p osta, tam-
bém singela, é que organização é um conjunto de
normas, um conjunto de ditames, um conjunto de
preceitos derivados da vontade soberana de al-
guém ou de alguns, normas essas que imperam, que
atuam sobre determinadas pessoas em determinado
território. Isso é uma organização. Se quisermos
figurar a hi pótese de uma sociedade comercial,
eu só posso dizer que ela existe no instante em
que se corporifica p or escrito a vontade daque-
les que quiseram criá-la. A partir daí, têm-se
os estatutos da sociedade, e a organização deri
va da atuação dessas regras imperativas, fruto da
vontade daqueles que constituíram a sociedade co
mercial.

O Estado é uma sociedade. Se é sociedade, é
organização, e, se é organização, atua através
de normas que imperam sobre determinados indiví-
duos. Não é sem razão que os teóricos, ao defi-
ni-lo, dizem que Estado nada mais é do que um
conjunto de p receitos imperativos sobre determi
nadas p essoas que estão em determinado territó-
rio; é um conjunto de regras jurídicas que impe
ram e, p ortanto, são obrigatórias para determina
das pessoas em determinado território. Daí por
que o filósofo Këlsen costuma definir povo como
sendo o âmbito pessoal de incidência de uma or
dem imperativa, e território, como o âmbito espa
dai de incidência dessa ordem normativa. Volto
a dizer que o Estado é tal e qual uma sociedade.
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Alguém teve o poder de constituir a sociedade co
mercial, e alguns tiveram o poder de constituff
a sociedade recreativa. Se o Estado é uma so-

ciedade, haverá de existir uma definição, uma
identificação daqueles que possam constituí-lo.

E, aqui fazendo um parêntesis, registro que
o Estado brasileiro, quando surge, fruto de nova
preceituação imperativa, de nova Constituição,

não é o Estado anterior; historicamente, pode
ser o mesmo; geograficamente, pode não ser obje-
to de modificação, mas, juridicamente, é outro.
O Estado de hoje não é o mesmo de 1824 e nem o
mesmo de 1937, assim como aquele que surgir da
Constituinte não será o mesmo de hoje. E outro
Estado, no plano jurídico. E como se se descons-
tituísse uma sociedade comercial e se criasse ou
tra em seu lugar. Fecho agora o parêntesis, pari
dizer que em toda sociedade é preciso identifi-
car quem tem o poder de constituí-la. Também o
Estado é obrigado a fazer essa identificação, Pa
ra sabermos, afinal, se há sociedade constituía
da, se vivemos sob o império de uma Constitui-
ção. Se vivemos numa determinada sociedade já
constituída e queremos constituir uma outra, is-
so não representa uma reconstituição, porque não
estamos no plano da reforma constitucional, mas
no plano da Constituição propriamente dita.

Se queremos constituir uma nova sociedade,
queremos saber quem tem o poder de constituí-la,
quem é o titular do Poder Constituinte. E a res-
posta básica da doutrina é esta: é o povo. O po-
vo é o titular do Poder Constituinte. Ele é, em
expressão livre, o sócio da sociedade que irá
nascer e, portanto, há de estar em consonância
com as aspirações daqueles que querem criar es-
se novo Estado.

E evidente que, a essa altura, eu poderia
Perguntar: "Quem é que faz parte do povo? Na so-
ciedade comercial, identifico logo os cinco in-
divíduos que estão ali reunidos; numa sociedade
recreativa, os cinquenta que querem constitui-la;
mas, nesta sociedade que se vai constituir, há
os ditames da Lei Maior.

Afinal, hoje, o chamado mundo da natureza,
de que falava Rousseau, está p artilhado entre os
homens, ou seja, em qualquer espaço da natureza
há permanentemente a incidência de ordem normati
va sobre as pessoas que ali se acham. O mundo d
natureza foi partilhado e aí surgiram os Esta-
dos, as ordens imperativas que incidem em âmbi-
tos espaciais e em determinados âmbitospessqais.
Portanto, não Posso admitir hoje a existência de
um espaço territorial vago, com uma tribo sobre
a qual não incida qualquer ordem normativa, co-
mo não posso admitir que essa gente se reúna nu-
ma sala para constituir um Estado. Essa hipótese
é impensável.

O mundo, hoje, está dividido em Estados, e
há várias Constituições. No caso brasileiro, com
um Estado constituído e outro a constituir-se,
diante da conclusão de que o Poder Constituinte
é do povo, surge a indagação: "Quem é o povo? De
vo servir-me dos ditames do Estado constituído
para saber quem vai, na verdade, constituir o no
vo Estado.

E claro que o ato convocatório da Consti-
tuinte poderá identificar aqueles que integram o
povo. O ato convocatório da Constituinte poderá
dizer se serão partícipes da criação do novo Es-
tado os que nasceram no Brasil, os que se natura
lizaram brasileiros, os estrangeiros que já resi
dem há dois anos no Brasil, os maiores de qua-
torze anos, os maiores de dezesseis anos, os maio
res de dezoito anos, os cabos e soldados. Portan
to, quem define o que é povo é a lei. O integran
te do povo é aquele que a ordem jurídica ou im-
perativa diz que é integrante do povo. Assim sem
pre se deu em todas as Constituições.

Quem abre a Constituição vigente, ou seja,
quem examina o Estado constituído verifica, no
artigo 145, que são brasileiros os natos e os na
turalizados. Esses são os integrantes do povo
brasileiro.

Para o exercício da cidadania, e desejável
que o constituinte leve em conta algumas conside
rações até de natureza muitas vezes biológicas—.
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Diz a lei, por exemplo, que o menor de dezoito a
nos é relativamente incapaz, porque não tem di
cernimento. Esse,o fundamento: aquele que não e
tá no uso de suas faculdades mentais não pode e
colher ou ser escolhido. Diziam, no passado, qu
aqueles que são analfabetos não podiam escolher.
Hoje, ao contrário, os analfabetos podem partici
par do processo de cidadania. E sempre o Estad
constituído quem vai dizer quem é e quem não é
cidadão para os efeitos da construção de um novo
Estado, ou seja, para saber quem tem o poder de
constituir o novo Estado. E a razão dessa afir-
mação é precisamente esta: o Estado vai surgir
para satisfazer as aspirações de determinado gru
P0 de indivíduos. Essa definição é mais ressalta
da ainda quando os senhores abrem os textos con
titucionais e verificam que o constituinte aten-
ta para uma determinada realidade, qual seja, a
existência de estrangeiros em um determinado Es-
tado. As disposições normativas sobre os estran-
geiros existem geralmente para lhes dar os direi
tos inerentes à própria pessoa humana, como est!
expresso no artigo 153: o direito à vida, o di-
reito à propriedade, o direito à segurança. Na
tese do Direito Natural, tais direitos são ine-
rentes às pessoas humanas. Mas, no caso do Esta-
do, o que ele faz é privilegiar os cidadãos para
quem o Estado foi criado e restringir a ativida-
de do estrangeiro.

São fartas as normas estruturais do Estado,
que dizem: "As empresas têm que dar um mínimo de
empregos a brasileiros, os estrangeiros não po-
dem ser diretores de empresas de radiodifusão,
não podem titularizar terras na fronteira, não
podem exercer determinados cargos". É como se,
numa sociedade recreativa, os cinqüenta indiví-
duos se reunissem, estabelecessem as normas da
sua criação e dissessem: "Virão estranhos para
cá, mas não poderão usar a piscina nem a quadra".
Tudo isso com a finalidade de registrar que a so
ciedade estatal nasce para satisfazer as aspira-
ções de um povo determinado, e povo será sempre

aquele que a ordem jurídica, imperativa, definir
como tal.

No presente momento, por força de ato convo
catário da Constituinte, expresso num ato que 5
Governo Federal mandou ao Congresso Nacional, o
conceito de povo, a ser utilizado para a criação
de um novo Estado, é O conceito de Estado cons-
tituído, expresso pela Constituição vigente nos
artigos 145, 151 e seguintes, que tratam dos di-
reitos políticos e dão a cada um dos brasileiros
a possibilidade de participação na política

Com essa exposição muito singela a respeito
do fenômeno da Constituinte, ingresso numa afir-
mação também muito conhecida e divulgada, a idéia
de que a Assembléia Constituinte é uma Assem-
bléia soberana, sobranceira, ilimitada na sua a-
tuação, não limitada por pressupostos imperati-
vos anteriores; ao contrário, a Assembléia Cons-
tituinte é aquela que nasceu, que inaugurou nova
ordem imperativa e nova ordem jurídica. Portanto,
em princípio, a Assembléia Constituinte não deve
ser sujeita a nenhuma pré-limitação, a nenhum
precondicionamento. Peço registrem, entre parên-
tesis, que, ao se dizer que o titular do Poder
Constituinte é o povo, essa titularidade, essa
propriedade do poder não é exercida pela via di-
reta, em face da realidade demográfica. Fica di-
fícil reunir sessenta, setenta milhões de brasi-
leiros na praça e dizer: "Vamos discutir a pre-.
ceituação normativa que irá questionar o Estado'.
A idéia é a da representação popular que vai de-
sembocar na chamada Assembléia Constituinte. Mas
é preciso registrar - porque, historicamente, is
so se deu com freqüência no Brasil - que o Poder
Constituinte nem sempre é exercido por represen-
tantes do povo. Já o foi no Brasil, em vários mo
mentos, por um grupo, por uma pessoa que, no pla
no j urídico-político, é considerada usurpadora,
Porque substitui-se à vontade popular. Seria co-
mo uma sociedade recreativa em que três usurpas-
sem o poder de constituí-la e deixassem de lado
os demais. Isso aconteceu no Brasil em 37 e a
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partir de 64, com freqüência. P1 Emenda Constitu-

cional n Q 1, de 69, que, na realidade, é uma no-
va Constituição, deixa claro que os três minis-
tros militares, reunidos, resolveram dar ao povo
brasileiro aquela emenda constitucional.

Mesmo nos chamados movimentos revolucioná-
rios, que revolucionários não foram no sentido
de transformação, é comum um preâmbulo explicati
vo que registre: o poder é do povo e as grande
forças populares exigiram que nós nos reunísse-
mos nesse gabinete e déssemos - iluminados que
somos - ao povo, esse novo Estado. Podem verifi-
car que, no Ato Institucional n 2 1, já está dito
que o Poder Constituinte se exerce pelas elei-
ções populares ou pela revolução. A forma mais
legítima do Poder Constituinte é dada pela Assem
bléia Popular, pelos representantes do povo, e-
leitos de tal modo que possam exercer a ativida-
de constituinte.

O ato convocatório da Constituinte foi edi-
tado por um instrumento chamado emenda à Consti-
tuição. Não é emenda à Constituição, porque a
Constituição vigente, como ordem jurídica impera
tiva, não prevê a sua própria destruição. Não h
Estado que, ao constituir-se, estabeleça fórmu-
las para a sua destruição. Quando os senhores e
xaminarem as chamadas emendas constitucionais
que estão previstas no artigo 47 da Constitui-
ção, verificarão que as hipóteses de emendas à
Constituição são chamadas hipóteses derivadas do
Poder Constituinte. Isso quer dizer que quem e-
menda a Constituição adiciona algo ao Estado já
constituído. Ou suprime alguma coisa, propondo
uma emenda supressiva; ou apresenta emenda subs-
titutiva, que altera a redação de determinado
dispositivo constitucional. Mas não há, no inte-
rior da nossa Constituição, norma que permita
que uma emenda constitucional estabeleça um ato
convocatório da Constituinte. Portanto, emenda à
Constituição, embora assim redigida, ela não é.
Ela é, vamos assim dizer, um ato convocatório da
Constituinte. O ato convocatório da Constituinte
não tem significação jurídica, porque visa exata

mente a Constituir, a criar o Direito. O Direito
só existe a partir da manifestação constituinte.
Não existe antes. A atividade anterior à criação
do Estado é política e não jurídica. Criam-se as
normas jurídicas, mas a atuação é de natureza po
lítica, como na sociedade comercial. A sociedad
comercial é de fim comercial, como o Estado é de
fins políticos, mas são ,todos j uridicamente orga
nizados. Não são politicamente o rganizados, sã
juridicamente Organizados. Essa ordem imperativa
é o Direito. A atividade constituinte do ato con
vocatório antecede, precede o nascimento do Esta
do, portanto precede o nascimento da sociedade
precede o nascimento dessa ordem imperativa orga
nizadora. A Constituição é o Direito, e o Direi-
to é o próprio Estado. Onde está o Direito está
a sociedade. Nascem no mesmo instante. A ativida
de constituinte é uma atividade p ré-jurídica, a
tenor ao Direito, porque é anterior ao nascime
to do Estado. A chamada emenda constitucionaT
que convocou a Constituinte não é constitucional
mente autorizada, foi um fenômeno de poder. Po -
der de quem? (Poder, no sentido de ter força su-
ficiente para impor a sua vontade). Foi a conju-
gação de esforços do Poder Executivo com o Poder
Legislativo. A emenda constitucional surgiu como
fruto dessa atividade integrada dos dois órgãos
do Estado. Debateu-se muito se deveria haver um
plebiscito. Se houvesse plebiscito, o ato convo-
catório seria fruto de toda a vontade popular e
talvez fosse mais desejável. Se a vontade popu-
lar houvesse se manifestado, a Constituinte não
seria congressual, seria exclusiva. Então, digo:
o ato convocatório é político, cria a câmara de
representantes populares, a Assembléia Popular
Constituinte que vai legislar para si mesma,
Porque os que vão exercitar a atividade constitu
inte vão exercer, concomitantemente, atividade
ordinária, a legislatura ordinária. Se a Consti-
tuinte não tem limitação, ela pode criar uma Re-
pública ou uma Monarquia, um Estado Federal ou
um Estado Unitário, um sistema bicameral, com Se
nado e Câmara, ou sistema unicameral ou tricame-
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ral. Como vamos ter Constituinte integrada por
Deputados e Senadores, se a Constituinte determi
nar que ela dèverá ser unicameral? O que fazer
com os Deputados e Senadores que foram eleitos?
O ato convocatório já está condicionando a Cons-
tituinte, ao dizer: "Só pode ser criada uma Fede
ração, um sistema de Poder Legislativo, com Câm
ra e Senado". E um precondicionamefltO. A Consti
tuinte, nesse sentido, pode até deliberar que
ela se dissolva tão logo produza o seu trabalho
- a Constituição. Os constituintes terão poder
para tanto, salvo se se entender que o ato convo
catório da Constituinte precondicioflou a ativid
de daqueles que serão eleitos representantes po-
pulares .

Quem teve poder, capacidade e força para
convocar a Constituinte foi o Poder Executivo Fe
deral e o Poder Legislativo Federal numa ativid
de conjugada. E um fenômeno de poder, de forçar
E o poder é a expressão da soberania. Quando os
senhores examinam as Constituições do Estado de
Direito, geralmente encontram uma norma que é,
substancialmente, constitucional, sem a qual o
Estado não pode subsistir. E a norma que diz de
onde vem a norma imperativa, é a norma que sus-
tenta a organização, é a norma que indica o titu
lar do poder.

No passado, dizia-se que todo poder provém
do soberano ou da divindade de quem o soberano é
representante na terra.

No sistema atual, a regra estruturalmente
constitucional é esta: "todo poder emana do povo
e em seu nome é exercido". Quem exercer o poder
de constituir o fará em nome do povo. A suprema
vontade não é a do constituinte. A Constituinte
é soberana porque emana da vontade popular. Os
constituintes estão submetidos à vontade daque-
les que os elegeram, daqueles que os escolheram.

Pois bem, está definido que a emenda consti
tucional não encontra amparo na Constituição vi-
gente no Estado constituído, porque não é uma re
gra que deriva da normatividade que criou o Esta
do brasileiro. Trata-se de ato político e como

tal está subsistindo, po estarmos caminhando pa-
ra a Constituinte, tal como foi estabelecido. Nes
sa chamada emenda constitucional, ou melhor, nes
se ato convocatório da Constituinte, seria precl
so registrar que a Constituinte não deverá prodU
zir o resultado final da criação do novo Estado

Entendemos que ,o exercício do Poder Consti-
tuinte, no presente momento, está obedecendo, na
turalmente, a duas fases bem definidas e haveria
urna terceira, que devemos alardear, sobre a qual,
brevemente, me manifestarei. A primeira fase,
que agora estamos vivendo, é o debate sobre o
conteúdo da nova Constituição, O Estado de Minas
Gerais está aqui debatendo a Constituinte; nos
Estados, nas universidades, nos sindicatos, nas
igrejas, nas Forças Armadas, nos bares, em todos
os lugares onde as pessoas se encontram há um de
bate sobre o que deve ser a nova Constituição -

'porque, afinal, nós estamos criando uma socieda-
de que deve satisfazer nossas aspirações, que de
ve, na medida do possível, ser a expressão da
vontade geral, não da vontade de todos, porque is
so não é próprio da Democracia, mas da vontad
geral, que é fruto da consonância do pensamento
da maioria com o pensamento da minoria. A vonta-
de geral não é a vontade de todos. E o somatório
do maior número de vontades de um determinado nú
cleo social. Essa vontade geral, que será supre
ma, deve estar o mais próximo possível do retra-
to das aspirações da maioria, com obediência aos
direitos dos que divergem: a minoria.

Sendo assim, é fundamental, mais fundamen-
tal do que o momento propriamente da Assembléia
Popular Constituinte, o momento que a antecede,
porque o instante em que estamos reunidos para
debater o conteúdo da Constituição é o instante
em que todos se reúnem para dizer como deve ser
a ordem econômica e social, se devemos optar pe-
lo P arlamentarismo ou pelo Presidencialismo, se
os Municípios devem receber soma maior de recur-
sos, se os Estados devem ser autônomos, ou se a
União deve continuar agigantada pela soma de re-
cursos que recebe. O que é melhor? Esse é um de-
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bate que os Prefeitos e Vereadores fazem. Todos
estão debatendo o conteúdo da nova Constituição.
Esse é o momento que chamamos de Poder Constitu-

inte.
No momento da Assembléia Popular, o que os

representantes populares haverão de fazer é exa-
tamente acatar as várias opiniões nacionais, os
vários anseios sociais do Estado, do Estado que
vai constituir-se, e tentar converter em norma
escrita, imperativa portanto, aquela vontade po-

pular.
o representante popular há de ser o retrato

- também é uma expressão livre - da vontade cons
tituinte, porque a vontade constituinte é do po-
vo, é do representado e não do representante. Des
tarte, no segundo momento da Constituinte, a As:
sembléia Popular vai escrever, vai converter em
norma imperativa aquilo que, no entrechoque das
várias opiniões, é a opinião prevalecente sobre

qualquer tema.
Mas as perguntas que se seguem, também ago-

ra no plano político, são estas: "Quem confiará
nos seus representantes? Como vamos saber se a-
quele que. tomar assento na Assembléia ConstitUifl
te vai retratar fielmente a vontade da maioria,
a vontade geral? Como é que vamos ter essa garan
tia?" Essas são perguntas que se fazem com fre
qúência fantástica, e, aí, tanto faz que a Assem
bléia seja consensual ou exclusivamente constiti
inte..Há muitas preocupações, que acho válidas,
mas que não nos devem preocupar a ponto de inva-
lidar a idéia da constituinte. A preocupação do
dia é esta: quem tem dinheiro, O chamado poder e
conômico, vai eleger um número muito maior de re
presentanteS. Essa é uma preocupação que ouço
com freqüência, como também é freqüente a idéia
equivocada de que, se a Assembléia fosse exclus
vamente Constituinte, tal não aconteceria. Abso-
lutamente não é verdade. Digo que aconteceria da
mesma maneira. O poder eccnômicO é o mesmo na As
sembléia consensual ou constituinte. O que é pre
ciso é estabelecer um mecanismo, na elaboração

da Constituição, que permita a validade, ou me-

er dizendo, a consonância das aspirações popu-
lares com aquilo que está escrito.

Estamos vivendo o primeiro momento, em que
se debate o conteúdo •da Constituição. O momento
seguinte é o da redação da norma constitucional
que será feita pelos constituintes. Mas é preci-
so um terceiro momento constituinte, que é o da
manifestação direta do povo em relação à nova
Constituição.

Acho fundamental a tese do "referendum" po-
pular. Os constituintes elaborarão a Constitui-
ção. Não haverá, penso eu, divergência em alguns
pontos da nova Constituição. Creio que não volta
remos para a Monarquia. Portanto, no tema Repú
blica não haverá divergência. Tenho a impressão
de que continuaremos com o sistema federativo,
com reforço até da autonomia dos Estados; creio
que haverá fortalecimento da autonomia dos Muni-
cípios, como é desejado. Esses temas não enseja-
rão muita divergência. Mas há temas que já estão
suscitando discórdia. Parlamentarismo ou Presi-
dencialismo? O que é melhor? Na ordem econômica
e social, qual é o sistema mais adequado? Como
deve ser a relação capital/trabalho, para que ha
já harmonia entre os setores de produção e tra-
balho? Esses são temas que causarão grande polê-
mica na Assembléia Constituinte. E é preciso que
todos tenham representação.

Há, às vezes, forte preconceito em relação
ao chamado poder econômico, mas ele é importan-
te, se produtivo. Não vamos "tapar o sol com a
peneira". Não é da tradição brasileira despresti
giar a iniciativa privada. Ora, não há nada pior
do que retirar de alguém o que trabalhou para ad
quirir, por exemplo: retirar um automóvel ou um—a
televisão de alguém que lutou para possuí-los.
Não temos que ter preconceitos com relação a is-
so. Temos que nos preocupar é com o fato de que
deverão estar presentes representantes de todos
os setores. E preciso que se forme um consenso
nacional para que a vontade geral seja expressa
na Assembléia Constituinte. Mas haverá um entre-
choque de opiniões que há de ser resolvido em
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praça pública, num terceiro momento, com o "refe
rendum" popular. As partes do projeto da Consti-
tuição em que houver divergência deverão ser des
tacadas por, digamos, 116 ou 1/7 dos constitui:
tes (isso deverá ser feito por deliberação da
sembléja Constituinte).

Assim que a Assembléia Constituinte termi -
nar o seu trabalho, o Estado mandará imprimir
cem milhões de exemplares e os remeterá aos elei
tores, e dentro de um prazo de quatro a cinco m
ses convocará o "referendum" popular. O povo ir
às urnas para dizer "sim" ou "não" às teses des-
tacadas. Haverá meios que permitirão ao povo di-
zer "sim" ou "não" à Constituição, na forma como
foi redigida. Se o povo disser "sim", será pro-
mulgada a Constituição; se disser "não", será de
volvida à Câmara Constituinte, para que trabalh
em consonância com a vontade e aspiração popula -
res

Acho que essa é a fórmula que nos permitirá
escapar de um ciclo histórico constitucional mui
to curioso, retratado exatamente por vinte oU
trinta anos de autoritarismo e outro tanto de De
mocracia. A História Constitucional brasileirU
é esta: de 1891 a 1930 havia Democracia; vivemos,
de 37 a 45, um sistema autoritário; veio a Cons-
tituição de 46; de 1946 a 1964 vivemos um siste-
ma de participação popular; em 1964 ocorreu novo
sistema autoritário, que se estendeu mais ou me-
nos até 1980/82, quando começou a renascer um no
vo sistema participativo, que, pelos exemplo-s
históricos nacionais, deverá perdurar vinte ou
trinta anos, vindo depois novo sistema autoritá-
rio. O sistema autoritário, quando surge, vem a-
padrinhado pela vontade popular e encontra res-
paldo na maioria da população, que, no entanto,
logo se arrepende, porque percebe que foi engoda
da. Então, é preciso que agora não percamos a o-
portunidade. E preciso que saibamos trabalhar
conscientes do que seja o Poder Constituinte, da
importância e do significado, para cada indiví-
duo, de sua participação na criação do novo Esta
do.
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Vou participar, vou votar nesta Constituin-
te e vou fiscalizar tal como se estivéssemos par
ticipando de uma sociedade comercial. Se ela ca
minha bem, o reflexo é positivo. Assim também a-
contece na sociedade recreativa. Por extensão,
se a sociedade estatal caminhar bem, o reflexo é
positivo em relação a mim, indivíduo componente
do Estado, sócio da sociedade estatal. É preciso
abandonar um pouco o individualismo, ou melhor,
rejeitar o individualismo dentro da coletividade.

Estão aí os decretos-leis que fazem uma ver
dadeira revolução no Brasil. Revolução é trans
formação, e agora ela está acontecendo.

Ela está sendo feita a partir do momento a-
tual. É neste momento que temos, pela primeira
vez, uma transformação, uma revolução que se mi
ciou e deve prosseguir. Vai passar pela Consti
tuinte e pelo "referendum" popular, pela cons-
cientização do povo, já que ele é o titular su-
premo do poder. Ele vai cada vez mais fiscalizar
a atuação dos representantes populares, seja o
Supremo Mandatário deste País, seja o Juiz de um
Supremo Tribunal, ou os Deputados Estaduais e Fe
derais, os Vereadores, os Prefeitos. Vão-se con-
vencer os representantes e, especialmente, os ré
presentados, de que as chamadas autoridades con
tituídas são autoridades subsidiárias, são aque
las que exercem o poder em nome da autoridade su
prema, que é o povo.

Se soubermos aproveitar este momento, vamos
realmente criar uma nova sociedade, um Estado
tal que daqui a duzentos anos nossos bisnetos e
tataranetos possam dizer que a Constituição bra-
sileita é mais ou menos como a americana: é uma
Constituição que deu estabilidade às institui-
ções, porque, muito mais importante do que um no
vo texto constitucional é a idéia de que as ins-
tituições sejam estáveis, sejam críveis. Agora
começa o sistema da credibilidade. O povo começa
a acreditar. Há o apaziguamento das relações so-
ciais e a obtenção dos objetivos máximos do Di-
reito. O objetivo máximo da Constituição e por-
tanto, o objetivo supremo do exercício do Poder
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Constituinte, é o apaziguamento das relações so-
ciais. Ninguém quer uma ordem jurídica que desar
monize. Quando se fala em organização, logo s
opõe a esta idéia a de desorganização. O que se
quer é organizar, o que se quer é sistematizar.
E algo como dizer-se que a sistematização só vi-
rá no instante em que de fato as instituições fo
rem válidas, forem críveis. Temos a oportunidad
de construir a nova sociedade no momento da As-
sembléia Popular e especialmente no instante do
"referendum" popular.

Para finalizar, quero apenas salientar, re-
lativamente ao tema "Poder Constituinte Ordiná-
rio e Derivado", como estabelecer - tão logo se-
ja produzida a Constituição, como fato do Poder
Constituinte Originário, que tudo pode fazer
como estabelecer, repito, mecanismos internos na
Constituição, permitindo a revisão ampla da Cons
tituição originária, permitindo a reforma cons-
titucional e a modificação, através de leis e
emendas, da vontade originária Constituinte. Ago
ra o povo acredita num determinado órgão, por e-
xemplo, o Congresso Nacional, e, se houver neces
sidade de uma pequena alteração na ConstituiÇãO
ela pode ser feita, se a ele delegarmos competên
cia. Trata-se do chamado Poder Constituinte derl
vado, porque derivado da vontade suprema do povo
e, por isso mesmo, secundário, limitado, condi-
cionado às afirmações da vontade constituinte o-
riginária. Para isso, basta invocar o artigo 47,

parágrafos 19 e 2Q da atual Constituição Federal,
onde está bem expressa a idéia do Poder Consti-
tuinte derivado:

,§ 12 - Não será objeto de deliberação a

proposta de emenda tendente a abolir a Federação
ou a República.

§ 29 - A Constituição não poderá ser emenda
da na vigência de estado de sítio."

É uma simples competência reformadora. Está
expresso o seguinte:

"Art. 47 - A Constituição poderá ser emenda
da mediante proposta: 1: de membros da Câmara

dos Deputados ou do Senado Federal ou II: do Pre
sidente da República."

Logo, Federação e República são intocáveis.
É uma limitação. Portanto, digo que Congresso
nenhum, exercendo competência reformadora pode
abolir a República ou a Federação, assim como
não poderá a Constituição ser emendada, ocorren-
do a circunstância de estado de emergência ou de
sítio. Chamo, no meu livro, de competência refor
madora aquela que se reserva para este momento
criador, mas eia é sempre limitada pela própria
Constituição, pela própria vontade Constituinte
original.

Em síntese, devo registrar, mais uma vez,
nesta exposição, que os Deputados de Minas e to-
dos aqueles que divulgam as idéias referentes à
nova Assembléia Nacional Constituinte devem fi -
xar a importância verdadeira e real da Constitu-
inte, por mais que alguns desejem desmerecê-la.
Já fui a alguns programas de televisão e ouvi ai
gumas pessoas dizerem que não é necessário conv5
car a Nação para a Constituinte. Acredito que es-
te é o momento exato para fazê-lo, momento que
não podemos perder. Pelo contrário, devemos e va
mos aproveitá-lo e, para tal, é preciso que haja
uma verdadeira mobilização popular, presente nos
vários instantes em que a nacionalidade for con-
vocada.
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INTERVENÇÃO DO 19 DEBATEDOR



O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO 3OO PINTO RIBEI
RO) - Com a palavra o primeiro Debatedor, Prof
Francisco Vani Bemfica.

O SR. DEBATEDOR (PROF. FRANCISCO VANI BEMFICA) - Senhor P residente, demais membros da Mesa
prezados Co eStaduanos presentes nesta sessão.

É com alegria que ocupo esta Tribuna, por-
que fui desta Assembléia L egislativa funcionário
muitos anos e aqui comecei a admirar e respei-
tar os Deputados de Minas Gerais, sobretudo o
nosso Coordenador, Deputado Edgard da Mata Macha
do, naquela ocasião rep resentante do povo. -

Ouvimos, com muita atenção, as palavras do
Conferencista e poucas coisas temos a acrescen-
tar. Fiz algumas anotações

Todos sabem que foi com o surgimento do Es-
tado Moderno, Principalmente com Nicolau Maquia_
vel, que se falou no estado de direito e propria
mente no Direito. Mas foi com a Revolução 

France
sã que nasceu a idéia de um Poder Constituinte
também com a Carta Constitucional dos Estados U-
nidos da América do Norte.

A primeira questão que surge é: "Qual o po-
der criador da Lei Maior, da "Lex Fundamentalis»?
Diz o nobre Conferencista que é o povo. Na verda
de, todas as cartas con stitucionais usaram dessa
expressão "povo", até mesmo as ditatoriais, quer
as mais antigas, quer as dos soberanos, quer as
modernas, dos regimes fascistas e comunistas.
Foi, assim, o POVO explorado desde a A ntigiidade
e continua ainda sendo explorado pelas classesdominantes.

Na verdade, nem sempre é o povo que dá ori-
gem às cartas magnas. São grupos de pessoas ou
São grupos de castas privilegiadas.

Nossa História sempre revelou isso, desde a
sua primeira Constituição Imperial, que durou
mais de 65 anos, após a qual sobrevieram as Consti tuições de 1937 e 1967, esta modificada em 

25
artigos pela Emenda Constitucional de 1969.

Agora, há um consenso geral do povo brasi-
leiro e, embora esteja a Emenda a que o ilustre
Confe rencista se referiu criando uma Comissão
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para elaborar uma Constituição brasileira, fato
estranho ao nosso Direito, indubitavelmente ela
representa uma revolução popular, onde o próprio
Presidente da República, efetivamente, exerce to
do o poder constitucional, quase nada restando
ao Poder Legislativo, que é hoje um poder morto,
um poder apagado, tão morto e apagado como o Po-

der Judiciário.
Mas, teoricamente, o povo exerce o Poder

Constituinte. E pode exercê-lo efetivamente,atra
vês do plebiscito a que se referiu o nobre ora-

dor.
Já conhecemos essa forma plebiscitária,quan

do o povo, no Brasil, em eleições, deliberou não
aceitar o regime parlamentarista, do qual, por in
junções políticas, foi Primeiro-Ministro o Dr.

Tancredo Neves.
O culto professor Michel Temmer disse que,

quando votada e promulgada a nova Constituição,
haveria necessidade de os constituintes abandona
rem suas funções e de realizarmos novas eleições
para Deputados e Senadores. Sinceramente, ouso di
vergir de quem, há pouco tempo, honrou esta Tri-
buna. Não sou favorável à tese do Poder Constitu
inte originário e do Poder Constituinte deriva-
do. Entendo que o Poder Constituinte sempre há
de ser originário e que aqueles eleitos sob a é-
gide de uma Constituição apenas exercem uma fun-
ção delegada pelo Poder Constituinte. Delegada e
restrita. Tanto é que, em qualquer Constituição,
sempre haverá um ou mais artigos dispondo sobre
aquilo que pode ser mudado pelos parlamentares.

Assim foi a Constituição Imperial, em que e
xistia um artigo especificando como, quando e
qual o tempo em que os parlamentares poderiam ao
dificar a constituição.

Ora, é verdade que os constituintes, elabo-
rando uma constituição sob pressão popular - e
essa pressão existe desde os bancos escolares,
passando pelos sindicatos e sobretudo pelos est
dantes, entre eles os de Direito - terão que ser
guardas admiráveis da Carta Fundamental, não 

p0-

dendo contrariá-la, sob pena de encontrarem a
força do Poder Judiciário.

Mas vem uma outra questão: se são os consti
tuintes eleitos por forças espúrias do capitali!
mo público OU privado, pelas mesmas forças serão
eleitos, Promulgada a Constituição, Senadores e
Deputados, que continuarão, da mesma forma, mem-
bros do poder constituído.

O que é necessário, então? En contrarmos os
mecanismos de defesa popular antes das eleições
dos constituintes. E quais são as propostas que
devemos levar à Constituinte? Sabe-se que, no
Brasil, eleições são feitas com dinheiro. Quem
não o tem não deve candidatar-se a nenhum cargo
eletivo. Já não há lugar para as pessoas que são
apenas íntegras.

Antes de propô-las, seja-me permitido dis-
correr, ainda que Perfunctoriamente, sobre o te-
ma dos debates de hoje.

O PODER CONSTITUINTE
Foi com o surgimento do Estado Moderno, prin

cipalmente com Nicolau Maquiavel, nos albores d
século XVI, até os fins do século XVIII, que os
juristas e demais pensadores cuidaram da proble-
mática do Estado e do Direito.

A princípio, deram ao Estado alguns funda-
mentos. Depois, inauguraram a fase constituciona
lista, que visava estruturar o Estado e estabele
cer, para ele, um ordenamento jurídico, através
de um documento escrito, a que se deu o nome de
Carta Magna, "Lex Fundamentalis", ou, mais comu-
mente, Constituição.

Foi a Escola do Direito Natural e das Gen-
tes, principalmente com Hugo Grócio, que confe-
riu ao Estado e ao Direito a autonomia de que ca
reciam, já desgarrada totalmente da Teologia e
do Direito Canônico. Mas foi com a Constituição
dos Estados Unidos da América do Norte, de 1787,
a qual se seguiu a Constituição francesa de 1791,
que o ideário constitucionalista se consagrou de
flnj tivamente perante o mundo civilizado.

Surgiu, então, a Constituição, tal qual nós
hoje a entendemos, como sendo a lei que estabele
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ce os fundamentos da organização jurídica do Es-
tado, delimitando o campo em que este deve desen
volver as suas atividades.

Vem, pois, a questão: qual o poder criador
dessa Lei Maior? Modesto cura, mas proeminente
político da Revolução Francesa, o Abade Emmanuel
Joseph Sieyès foi o primeiro a preocupar-se com is
so. Para ele, esse poder criador da Constituição
antecedeu-se a ela, naturalmente, e não se con-
funde com ela, nem com outros poderes. A esse po
der,o Abade deu o nome de Poder Constituinte.

A que realidade política se adapta o concei
to de Poder Constituinte? Etimologicamente,
ele o Poder que constitui um Estado. Logo, é o
Poder que estabelece uma Constituinte jurídica.

Vem uma segunda indagação: quem é o titular
do Poder Constituinte? Se para Sieyèsé a Nação,
para outros é o povo, segundo a concepção rous-
seauniana. No Brasil, ardorosamente, Frei Caneca
defendeu a titularidade como sendo exclusiva da
nação soberana. Mas a ideologia democrática tor-
nou-se aceita no mundo inteiro, uma vez que, de
uns anos para cá, até os governos autocráticos
invocam a titularidade popular do poder, a fim de
conquistar a simpatia e o respeito de outros po-
vos, e, em quase todas as constituições, está in
sendo que "todo poder emana do povo e em seu n
me será exercido", como também consta do § 1 9 d
artigo 1-° da Constituição da República Federati-
va do Brasil.

Todavia, essa teoria, que sempre foi a ban-
deirado Liberalismo, é a única fonte do Poder
Constituinte? Não. Há outras fontes ou manifesta
ções do Poder Constituinte que, mesmo conflitan-
do com as aspirações populares, dão nascimento a
um Estado e a uma Constituição. E quando surge
um Poder que, livre de qualquer outro e sem
qualquer limitação, impõe sua vontade dominante
aos destinos da nação.

No Brasil, tivemos exemplos desse Poder Cons
tituinte, como o que outorgou a Constituição de
1824, depois de dissolvida a Assembléia Nacional
Constituinte. Foi também Poder Constituinte o
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que, em 1889, convocou uma A ssembléia, depois de
derrubar a ordem jurídica monárquica e instituir
a República. Foi também o que i nstaurou no Bra-
sil o Estado Novo, em 1937, como foi o que a Jun
ta Militar outorgou, através de Ato Institucio
mal, em 1964.

Em suma: o Poder Constituinte tem como titu
lar aquele - pessoa ou grupo de pessoas - a que
as circunstâncias históricas permitem impor e di
reci-onar os destinos Políticos de um povo. -

Quem exerce o Poder Constituinte? Se mergu-
lharmos na História, ve rificaremos que o Poder
Constituinte tem sido exercido pelo próprio titu
lar, diretamente - pessoa ou grupos de pessoas
como no caso dos monarcas, do ditador ou de gru-
pos violentos, rev olucionários ou não.

O povo o exerce, mas através de três for-
mas: plebiscito, "referendum" ou representativi
dade, mediante assembléia de delegados.

As duas primeiras formas se dão em circuns-
tâncias eventuais: o povo manifesta o seu assen-
timento ou a sua rejeição a um projeto de Consti
tuição.

Usam-se, indi stintamente, as expressões pie
biscito e "referendum" Mas são diferentes. No
Plebiscito, o povo é convocado para decidir so-
bre fato Político -constitucional; no "referen-
dum", o povo é convocado para decidir sobre um a
to normativo de competência do Poder Legislativo
constituído.

No Brasil, convocou-se o povo, em eleições,
para decidir sobre o regime p arlamentarista im-
plantado por um arranjo político, envolvendo po-
líticos e militares, em 1961, quando foi rejeita
do. Na Itália, em 1947, foi o POVO convocado pa-ra m anifestar sua preferência pelo regime repu-
blicano ou monárquico. Na França, em 1958, em
plebiscito o povo aprovou uma Constituição pro-
posta pelo General De Gaulle.

Entretanto, a modalidade mais adotada, no
tocante ao exercício do Poder Constituinte, é a
repre sentatividade do povo, através da assembléia
de delegados. Esses delegados são escolhidos pe-
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lo povo, com a finalidade precípua de elaborar a
Constituição. Logo, elaborada a Constituição, e
cerra-se a missão dos Constituintes.

Se a Carta elaborada por eles depende de
"referendum", o órgão executor de vontade popu-
lar chama-se Convenção, segundo alguns tratadis-
tas. A Constituição francesa de 1891 resultou de
uma Assembléia Constituinte. A norte-americana,
aprovada pelo Congresso de Filadélfia, em 1887,
só teve vigência após a ratificação das Assem-
bléias dos Estados-Membros.

Mas se sabe que a Assembléia Nacional Fran-
cesa, formada de representantes dos Estados Ge-
rais, reunida em Paris, em 1789, arvorou-se, por
sua própria força, em Assembléia Constituinte. E
essa Assembléia recusou submeter-se a uma ratifi
cação popular. Sem dúvida, foi um ato de força—,
como de força foi o Ato Institucional n g 4, que
transformou o Congresso brasileiro, que era um
Poder constituído ordinário, em Congresso Consti
tuinte, a fim de deliberar sobre um projeto d
Constituição, sob condições prefixadas pelo Pre-
sidente da República do regime militar.

Quem convoca a Assembléia Constituinte? Ela
é formada por um conjunto de delegados do Poder
Constituinte: delegados do povo. E o povo que to
ma ou não a consciência da necessidade de um
Carta Magna, ainda inexistente, ou de uma outra
Lei Maior, se existente. E é o caso do Brasil a-
tual: é absoluto o consenso da sociedade quanto
à necessidade de uma reforma constitucional am-
pla, que assegure sua adequação às novas realida
des econômicas, sociais e jurídico-políticas. En
tão, os órgãos do Poder constituído, que repre-
sentam cada um dos indivíduos, podem convocá-la,
desde que persuadidos de sua necessidade e opor-
tunidade.

E se no há órgãos constituídos? No caso, se
não há ainda Estado, pode dar-se como aconteceu
nos Estados Unidos da América do Norte, em que
as colônias anglo-americanas se reuniram, no sé-
culo XVIII, numa confederação em torno dos obje-
tivos comuns, e esses objetivos foram interpreta

dos por seus delegados, fundindo-se numa federa-
ção.

Até onde vai a atuação do Poder Constituin-
te? Há diferenciação entre Poderes constituídos
que regem o Estado,segundo a Constituição, e Po-
der Constituinte, que elabora a Constituição? Es
se poder pode ir além disso? Sua finalidade é a
de apenas criar a Contituição? Aí aparece o con-
flito dos doutrinadores. Existe uma corrente que
entende que o Poder Constituinte pode ter uma
função dúplice: manifesta-se como Poder Constitu
inte originário, dando nascimento à Constituição
e como Poder Constituinte derivado, isto é,com p0
der para modificar a Constituição. Compõem essa
corrente Kelsen, Pontes de Miranda, Alfredo Ba-
racho, Pinto Ferreira e outros.

A segunda corrente entende o contrário: não
há identidade de natureza entre Poder Constituin
te e poderes que alteram a Constituição.Represen
tam-na, entre nós, Paulo Bonavides, Celso Ribei-
ro Bastos, Anderson Menezes e Ivo Dantas. Para e
les, o Poder Constituinte permanece fora da or-
dem jurídica. Ele é o que cria a ordem jurídica,
fixa os princípios e estabelece os instrumentos.
Já o poder de revisão constitucional é um direi-
to positivo e,não,um p oder pré-constitucional ou
transconstitucional.

Afonso Arinos engrossa a primeira corrente.
Mas há, em tudo isso, uma confusão que deve ser
esclarecida: não se deve confundir Poder Consti-
tuinte e os agentes desse Poder.

Em vista disso, os constituntes, eleitos em
assembléia especial, podem continuar, elaborada
a Constituição, representando o povo? Não há ob-
jeção jurídica, não obstante entendimento contr
rio, salvo engano, da Ordem dos Advogados do Bra
sil, uma vez que, adotada uma Constituição ela-
borada por uma Assembléia a que se dá o nome de
Nacional Constituinte, seus elaboradores passam
a ser simples cidadãos a ela submissos, nada im-
Portando sejam Deputados e Senadores.

Vê-se isso no artigo 47 de nossa atual Cons
tit uição: ela só p ode ser emendada nos casos e
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condições nele expressas.É uma ordem. Fora disso
não pode haver emenda. As emendas ou reformas e-
ram regulamentadas, na Constituição Federal an-
terior, no capítulo das"DispOSiÇões Gerais".
Carta vigente as incorporou no capítulo do "Pro-
cesso Legislativo", mais tecnicamente. Ao mesmo
tempo, foi suprimida a inútil dicotomia emenda (re-
forma parcial) e reforma (revisão substancial am
pla).O texto atual fala apenas em emendas.

Aproveitando-se disso, o regime anterior,
que,na essência,pouco diferia do atual, acabou
por estabelecer a Emenda Constitucional n m 1, de
1969, que abrangeu a totalidade da Constituição

de 1967.
Os decretos-leis do p residente da Nova Re-

pública têm infringido esse preceito constitucio
nal. Surgidos no Direito Constitucional brasi
leiro pela Carta de 1937, continuam com a mesma
feição: são ditatoriais, fascistas. Afinal, não
havia fundamento de urgência, de interesse públi-
co relevante, restrito à segurança nacional, fi-
nanças públicas, inclusive normas tributárias, .e
criação de cargos públicos e fixação de venci-

mentos.
O que se viu foi uma intervenção indébita

nos salários dos trabalhadores, nos vencimentos
dos funcionários públicos, não se sabendo, até a
gora, quem foi o beneficiário do "pacote", deno-
minação pejorativa dada às medidas do Governo an
tenor, tão severamente combatidas pelos políti-
cos hoje dominantes.

A Constituição que virá, ao que tudo indi-
ca, não representará os sonhos do povo. E haverá
solução? Sim, desde que o povo exija seriedade,
honestidade, competência, estabelecendo uma sin-
tonia entre a Nação e o Estado, entre governan-
tes e governados, através de um pacto social.

Como medidas iniciais, a futura Constitui-
ção haverá de observar: o fortalecimento da fe-
deração, porque, como está, o Brasil é um país U

nitário; reforma tributária, com vistas a federa-
ção, ampliando os poderes dos Estados-membros e
dos Municípios para tributarem; fortalecimento dos

Municípios e das regiões metropolitanas;aboljção
do decreto-lei de nosso ordenamento constitucio-
nal, para que o Executivo não legisle no lugar
do Legislativo; abolição da figura do decurso de
prazo; apenas estado de sítio para a defesa do Es
tado e da ordem p ública, com exclusão de outra
medidas; retorno às Prerrogativas Parlamentares;
fortalecimento do Poder Judiciário, cujos mem-
bros flO podem mais de p ender dos demais Poderes;
fortalecimento do Ministério Público, p ara que
seja guardião da Constituiçaõ Federal e das leis
dos incapazes e da sociedade, em tudo que se re-
lacione com eles; "quorum" de maioria simples -
metade mais um - p ara rejeição do veto presiden-
cial; eleição dos membros do Tribunal de Contas,
os quais, p ertencentes ao Poder Legislativo,so
nomeados pelo Executivo e dele dependentes; reser
vã ao Supremo Tribunal Federal apenas da compe
tência para dirimir os conflitos constitucionais;
em conseqiência, criação do Tribunal Superior de
Justiça, como querem os juristas Reale e Lacom-
be, com os demais Poderes; p oder de argfL1ição de
inconstitucionalidade da lei a qualquer pessoa
do povo, uma vez que deixar isso apenas ao Pro-
curador-Geral da República, nomeado pelo Presi-
dente da Re p ública, é um p aradoxo; leis drásti-
cas contra o abuso do poder econômico e políti-
co, com penas de não-diplomação dos candidatos
eleitos ou cassação de seus mandatos, se já em-
possados; sistema eleitoral distrital p ara uma
melhor fiscalização da conduta dos candidatos; não-
admissão do candidato a Senador nato; regime par
lamentarista de governo.

Para a solução desses problemas, temos que
começar já, a fim de que, em dez ou vinte anos,
o Brasil possa promover a felicidade de seu povo.

A não ser assim, dia virá em que não haverá
outra solução séria: a esquerda total ou a direi
ta total. Aí, o grande confronto.
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JO1O PINTO RIBEI
RO) - Com a palavra o segundo Debatedor de hoje
o prof. Siva Santos Monteiro de Castro.

O SR. DEBATEDOR (PROF. SIVA SANTOS MONTEIRO
DE CASTRO) - Sr. Presidente, demais componentes
da Mesa, meus concidadãos.

Eu sou da geração que nunca votou para Pre-
sidente da República. No dia 14 de dezembro de
1968, eu me tornei bacharel em Direito p ela Uni-
versidade Federal do Espírito Santo. Naquele mes
mo dia,era baixado o Ato Institucional n2 5, a
norma escrita mais antijurídica que se possa ima
ginar. Vivi sob sua égide. A minha geração, pra-
ticamente, no sentiu o Brasil como Naço,pois o
nOSSO sentimento nacionalista era-nos imposto ou
de cima para baixo, como nas campanhas "Brasil,
ame-o ou deixe-o", ou através de um ufanismo pas
sageiro e meteórico de lauréis futebolísticos ho
je já to saudosos. -

O panfletário, o irrequieto e idealista in-
glês Thomas Payne e o abade Sieyès, este o gran-
de teórico do Poder Constituinte, afirmavam pe-
remptoriamente que o Poder Constituinte reside na
Nação, que é muito mais do que povo. Entõo,eu di
ria aos senhores que nós no sentíamos o Brasil
como Nação, eis que o fogo do patriotismo no es
tava a residir em nossos corações. Entretando,po
obra de gigantes da política brasileira, aos pou-
cos, aqueles anos de não-grata memória foram sen
do apagados, e o Brasil, através de um processo
de transição pacífica, começou a renascer como
Nação, a partir de 1984, na maravilhosa campanha
que galvanizou todo o nosso povo pelas "diretas".

Rejeitadas as"diretas", o sofrimento atávi-
co do povo brasileiro se materializou e se agi-
gantou em termos de Nação, aí sim, ela já presen
te no martírio do nosso saudoso compatriota, Dr.
Tancredo de Almeida Neves. Perplexo, o brasilei-
ro assistiu à implantação da Nova República e,ho
je, ele a vê se afirmando cada vez mais, fazendo
com que a cidadania do povo brasileiro seja res-
gatada, permitindo que a Nação brasileira se a-
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firme extraordinariamente, fazendo com que a Na-
ção brasileira tenha legitimidade bastante para
instituir esse novo estatuto jurídico, já que
ela é titular do mesmo. Vejo, satisfeito, que,h0
je, a Constituinte tem guarida no céu brasileiro —

Dizia o nosso ilustre Conferencista que é
p reciso, para que a Constituinte se legitime,que
o "referendum" popular a torne maiúscula. Então,
eu peço aos senhores que exijamos, a partir des-
te plenário, desta tribuna, que se coloquem na
Constituinte pontos que tornem letra maior em nos
sa Carta a efetiva autonomia do Poder Judiciário
o Poder dos Poderes, pois no acreditamos em De-
mocracia que possua um Judiciário debilitado co-
mo o nosso.

necessário, é "conditio sine qua non" que
se insiram nessa nova Carta Constitucional nor-
mas que assegurem a autonomia do Judiciário, p a-
ra que se possa, realmente, fazer uma profunda
reforma do processo judiciário brasileiro.

E lhes digo mais: na hipótese de um "refe-
rendum" popular pós-Constituinte, eu lhes peço:
se por acaso a autonomia do Judiciário no for
preservada na nova Carta, que os senhores digam

INTERVENÇÂODo39DEBA-rED
"não", nesse "referendum".

Encerrando nossas palavras, cremos firmemen
te que a Nação brasileira está preparada para
Constituinte. Vamos às ruas, vamos dizer alto e
soberanamente que queremos o Brasil feliz,com um
novo ordenamento jurídico, onde a paz social e e
conômica e as liberdades individuais sejam pre-
servadas.
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOO PINTO RIBEI
RO) - Com a p alavra o terceiro D ebatedor de ho
ie p rof. José 'Rob erto Freire Pimenta.

O SR. DEBATEDOR (PROF. JOSÉ ROBERTO FREIRE
PIMENTA) - Senhor Presidente, demais membros da
Mesa, senhoras e senhores.

Após a man ifestação brilhante de uma das f'i
guras centrais-do contitucionalismo brasileiro—
como é o Prof. Michel Temmer, e das demais con-
tribuições dos de batedores, cumpre-me apenas te-
cer algumas considerações adicionais acerca da
questão crucial do tema de hoje, a titularidade
e o exercício do Poder Constituinte.

A moderna doutrina considera o povo dnico
titular do Poder Consti tuinte. portanto, trata-se
da questão da soberania popular, como tema. Ve-
rifica-se que a simples adoção da tese da so-
berania Popular não é solução suficiente para
evitar distorções sérias no exercício do Poder
Constituinte,na prática diária de todos os paí-
ses. E isso, conforme a própria doutrina salien-
ta, apresenta alguns desvios básicos: em pri-
meiro lugar, não basta dizer que a sobera-
nia popular reside na idéia de que "todo p oder e
mana do povo e em seu nome é exercido". Existe aT
um desvio do p róprio conceito de soberania que,
originalmente, consistia na idéia de um p oder a-tivo a ser exercido p or seu detentor, que seria
capaz de exercer esse p oder supremo na própriaa
tivjdade estatal. O p oder soberano popular passa
a ser considerado apenas um ato de consenti-
mento do p ovo em relação ao exercício efetivo doPoder p elos governantes.

Então, chega-se à situação paradoxal de um
s oberano que apenas consente em ser governado, o
que i m p lica, em p rincípio, um desvio. E evi-
dente que isso se dá p ela im p ossibilidade da a-Plicação dos p rincípios da Democracia direta em
Paises de grande População e de grandes extensões
terr itoriais E a única solução p ara isso con-s iste na adoção da idéia do sistema re p resenta-ti vo, em que o Povo passe a escolher seus repre-
sen tantes. Essa é a p edra de toque de todo o sis
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tema de soberania popular. A medida que essa re-
presentatividade se torna ilusória, todo o sis-
tema perderá as suas condições morais, políticas
e até mesmo jurídicas de funcionamento. Daí a COnS
tatação de que, na prática, a grande questão co
siste em verificar se a legitimidade real do si
tema existe através de um sistema de representa:
tividade genuíno e eficaz: porém,observam-se, na
prática, grandes distorções a esse respeito. Is-
so porque o sistema de representatividade se baseou
numa noção abstrata de povo. O povo, de acordo
com o ordenamento jurídico vigente em cada país,
é tratado como. uma entidade unitária e genérica,
e baseia-se apenas na noção de que é constituído
de cidadãos juridicamente iguais entre si. E es-
sa noção traz o perigo de se tornar irrealista e
meramente abstrata. O que torna tudo mais fácil
para os regimes ditatoriais, pois não têm maiores
dificuldades de, na prática, atuarem contra a
vontade popular e continuarem proclamando que " to
do poder emana do povo e em seu nome é exercido":
Esse conceito, por ser genérico, é insuficiente.
Daí porque, hoje, se propõe o aferfeiçoamentodes
sa concepção jurídica de povo, no sentido de re
conhecer, dentro desse conceito, a enorme comple
xidade dos grupos sociais e elementos que o in-
tegram: grupos religiosos, econômicos, políti-
cos, culturais, que têm interesses concretos di-
vergentes e também interesses convergentes: ou se-
ja, a definição do princípio da soberania popu-
lar passa, necessariamente, pela constatação e pe
la precisa explicitação dessas divergências coo
cretas. preciso que isso seja feito, até mesmo
para o reconhecimento dos reais interesses do p0

vo, para que eles possam ser consagrados efetiva
mente no pacto a ser incluído na nova Constitui-
ção, até como meio para que essa Constituição não
se torne apenas uma declaração genérica e vazia
de princípios, destituída de qualquer ligação com
a realidade social.

Em segundo lugar, deve-se lutar não pelo de
saparecimento do sistema representativo, pois ele
é condição essencial da aplicabilidade do princí

pio da soberania Popular; ao contrário, deve-se
lutar por sua p reservação, através de seu aper-
feiçoamento. Devem ser eliminadas desse sistema
representativo todas as distorções que dificultem
a escolha, pelo povo, de re p resentantes, na Cons
tituinte ou no Poder Legislativo constituído ,que
espelhe m , com autenticidade, OS interesses da
maioria da População.

No Brasil dos dias atuais, observa-se, no
ato convocatório que dinamiza nosso p rocesso cons
tituinte, que várias dessas distorções de repre -
sentatividade são mantidas, à medida que o ato
convocatório, por não modificar, no essencial, o
sistema de escolha dos representantes populares,
manteve as regras dos últimos vinte anos de re-
gime autoritário.

Há,em primeiro lugar, uma distorção flagran
te e evidente, que tem sido inclusive salientada
por vários Deputados e Juristas de renome e que,
na semana passada, foi objeto de consideração con
creta por p arte da Imprensa nacional: refiro-me à
questão do limite mínimo e máximo de Deputados
federais para cada Estado brasileiro Se p artir-
mos do p ressuposto de que a Assembléia Nacional
Constituinte deve refletir fielmente a população
brasileira, ou seja, o número de eleitores do Es
tado brasileiro, verificamos que esse limite mí-
nimo e máximo provoca distorções de representati
vidade muito sérias. Tomemos em consideração o Es
tado de São Paulo, que possui maior População u
major número de eleitores. Atualmente, o Estaoo
de São Paulo está limitado ao máximo de sessenta
Deputados federais, quando, se fosse obedecida a
P r o p orcionalidade estrita pelo número de eleito-
res, o número deveria elevar-se a aproximadamente
cem Deputados federais. Ao mesmo tempo, Estados
do Norte e do Nordeste têm hoje sua representa-
ção artificialmente aumentada. Se hoje modificar
mos esse critério para refletir exatamente o nú-
mero de eleitores de cada Estado, Estados como os
de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e
Rio de Janeiro terão necessariamente seu número
de D e p utados federais aumentados. Ao mesmo tem-
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p0, 
Estados do Norte e do Nordeste terão de di-

minuir sua representação. Esse assunto foi obje-
to, inclusive, de reivindicação específica da Ban
cada federal paulista em visita ao ExmO.Sr. Pre-
sidente da República, na semana passada.

Para os senhores terem idéia dessa distor-
ção, devo esclarecer que, hoje, Deputados fede-
rais paulistas representam por volta de duzentos
e quarenta mil eleitores, enquanto um Deputado
federal no Acre representa quinze mil eleitores
e,em Rondônia, nove mil eleitores. Há, pois, uma
distorção evidente na atual representativi

dade do

Legislativo nacional, que se repetirá na Assem-

bléia Nacional Constituinte.
Por outro lado, a própria participação, na

Assembléia Constituinte, dos Senadores que com-
põem uma casa legislativa evidentemente importan
te para o funcionamento do regime federativo br
sileiro, também implica a mesma distorção, à m
dida que pequenos Estados, com pequena população,
serão representados igualmeflte,em relação aos Es

tados de maior população.
Outro aspecto que dificultará o funcionamen-

to da Assembléia Nacional Constituinte, nas ba-
ses propostas, certamente será a coincidência da
escolha das representações populares na Constituin
te com a realização de eleições para Deputados
para os chefes dos Executivos estaduais, as quais,
embora importantes, ensejarão questões diversas
das questões essenciais que devem presidir a es-
colha dos representantes populares na Constituiu

te. Assim, dentro desse espírito de colocarmos
propostas efetivas para transformarmos a Assem-
bléia Nacional Constituinte em um retrato fiel da
vontade popular, teríamos a sugerir, além das de
mais propostas colocadas pelo ilustre Confere

n

-cista e pelos demais Debatedores, a mudança ime-
diata do critério atual de representação dos De
putados federais para cada Estado brasilir0.

Essa mudança ainda poderá ser feita, embora
reconheça que, do ponto de vista político e co

n

-creto, enfrentará naturais resistências das ban-

cadas dos pequenos Estados, embora não se encon-
tre nenhum motivo jurídico, moral ou político re
levante que fundamente tal resistência. Manifes-
taríamos nossa total adesão ao ilustre Conferen-
cista, quanto a sua proposta de se submeterem ao
"referendum" popular os aspectos p olêmicos do pro
jeto da Constituição que nascerá dos debates e da
votação da Constituinte. Essa seria uma maneira de
conferir a seu real titular - o povo brasileiro -
o exercício final e efetivo do Poder Constituin
te originário.

Gostaríamos de ampliar essa proposta no sen-
tido de estender esse mesmo mecanismo de "refe-
rendum" popular ao exercício do Poder Constituin
te derivado, o poder de reforma da Constituição,
que hoje seria competência exclusiva do Poder Le
gislativo constituído. Com essa proposta, pode-
ríamos tentar evitar que, no futuro, determinado
Poder Legislativo constituído, através do exerci
cio sucessivo de várias emendas constitucionais,
acabasse por alterar profundamente a Constitui-
ção originária elaborada p ela Assembléia Nacio-
nal Constituinte, a qual,inclusive,terja passado
pelo "referendum" popular proposto. Se não criar-
mos um mecanismo semelhante para o Poder consti-
tuído, tal hipótese também p oderá ocorrer no fu-
turo.

A realização de um "referendum" popular se-
ria obrigatória para a vigência de qualquer emen
da constitucional futura, já aprovada p elo Con-
gresso. Proporíamos, também, em terceiro lugar,
a p ossibilidade de encaminhamento de proposta de
emenda constitucional subscrita diretamente por
um número significativo de eleitores. Esse grupo
de eleitores poderia tomar a iniciativa de ela-
borar uma emenda constitucional e colocá-la à a-
Preciação do Congresso Naconal, no exercício do
seu Poder Constituinte derivado.

Essas propostas têm a intenção de aprimorar
O sistema representativo, única condição da efi-
cácia do princípio da soberania popular, mesclan
do-o com mecanismos de Democracia direta, buscan
do assegurar, na prática diária da Democracia bra
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sueira, a possibilidade do exercício da sobera-
nia pelo seu único e legítimo titular, que é o

povo brasileiro.
Muito obrigado.

INTERVENÇÃO DO SR. COORDENADOR
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO PINTO RIBEI-
RO) - Com a palavra o Sr. Coordenador, Prof.Ed-
gar de Godói da Mata Machado, para a sua exposi
ção.

O SR. COORDENADOR (PROF. EDGAR DE GODÕI DA
MATA MACHADO ) - Sr. Pres idente,eminentes profes
sores integrantes da Mesa,meus senhores e minhas
senhoras.

Cumpre-me, antes de tudo, agradecer, de modo
muito especial, ao Prof. Michel Temmer, que con-
firmou, mais uma vez, o seu conhecimento profun-
do do assunto que nos está reunindo, que á "Mi-
nas Gerais e a Constituinte". Foi muito além dos
seus livros "Elementos do Direito Constitucional"
e "Território Federal das Constituições Brasilej.
ras".

Sentimos, durante toda a sua exposição, a
presença de alguém que deve ser realçado entre a
queles que foram distinguidos com a função di
conferencista nesta manhã..

Preferiria, com o devido respeito a cada um
dos que usaram da palavra, dizer, de minha parte,
alguma coisa que acentuo no trabalho do Prof.
Temmer, principalmente, a insistência na doutri-
na clássica do Poder Constituinte originário, que
se distingue bem do Poder Constituinte derivado
ou do Poder, que derivado se chama, e que de cer
to modo, é apenas o exercício de uma competência
reformadora.

E importante salientar que, na verdade, o
que há de fundamental é mesmo a natureza do Po-
der Constituinte, e a doutrina clássica, to bem
exposta na conferência do Prof. Temmer, é a de
que o Poder Constituinte originário pertence ao
povo, e seja somente delegada a seus representan
tes p or intermédio de eleições específicas. Es-
sas eleições é que irão definir os constituintes,
aos quais é incumbida a função de elaborar a Car
ta Magna de um país.

Gostaria de lembrar aqui que o Movimento de
1964 até hoje em certas áreas é chamado de "Revo
lução", p elo desconhecimento geral de que não
chegou ele sequer a empoeirar as p olainas dos
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soldados mobilizados.
o preâmbulo de um ato institucional - o 1,

invoca o Poder Constituinte. Data de 9 de abril
de 1964, depois do 31 de março e 1 9 de abril, que
constituíram, juntos, sobretudo o segundo, o Mo-
vimento de 64. o preâmbulo diz que a "Revolução"
decide manter a Constituição de 1946 (sabemos
que não o fez), e acrescenta, para reduzir ainda
mais os plenos poderes de que se acha investida:
"A Revolução, vitoriosa, resolve, igualmente, man
ter o Congresso Nacional, com as reservas relatl
vas a seus poderes constantes do Ato InstitucioT
nal". Recorde-se que esse Ato Institucional deve
ria ser, como é sabido, o Único, que justifica-
ria as investidas de 64, mas, depois, foi comple
mentado pelos atos dois, três, quatro, cinco
por aí além.

Fica, assim, bem claro que a Revolução não
procurou legitimar-se através do Congresso, atra
vês da representação popular que foi, desde logo,
reduzida ao mínimo, através das sucessivas ações
eliminatórias dos representantes do povo. Ficou
bem claro, insisto, que tal legitimação não in-
teressava aos promotores da "Revolução". Leio no
"Manifesto à Nação", um como preâmbulo do Ato
Institucional de 9 de abril de 1964, que, desde
logo afirma não pretender "radicalizar o proces-
so revolucionério", donde a decisão de "manter a
Constituição de 1946 11 , e acrescenta: "Para redu-
zir ainda mais os plenos poderes de que se acha
investida a revolução vitoriosa, resolvemos, igual
mente, manter o Congresso Nacional, com as rese
vas relativas aos seus poderes, constantes do

presente Ato Institucional.
A Revolução não procura legitimar-se atra-

vês do Congresso. Este é que recebe deste Ato
Institucional a sua legitimação. Em nome da RevO
lução vitoriosa, e no intuito de consolidar asua
vitória, de maneira a assegurar a realização dos
seus objetivos e garantir ao País um governo ca-
paz de atender aos anseios do povo brasileiro, o
Comando Supremo da Revolução, representado pelos
Comandantes-em-Chefe do Exército, da Marinha e

da Aeronáutica, resolve editar o seguinte
ATO INSTITUCIONAL»

Verdade é que os sucessivos atos institucio
nais reivindicaram o exercício do Suposto Poder
Constituinte. Eu indago: Originário? Derivado?
Resultante de competência reformadora ? Respondonegativamente.

Vou pedir licença para dizer ao segundo De-
batedor, que lembrou não haver conhecido Consti-
tuição, que ele é jovem e só conheceu o Ato Ins
titucional n o- 5, e, através desse Ato,o exercí
cio de um governo do sistema totalitário, mais
do que Simplesmente autoritário,convém acrescen-
tar. Ora, o importante do problema do exercício
desse suposto Poder Con stituinte não está no Ato
Institucional nP 5, mas no Ato Institucional nQ4.Na verdade, o Ato Ins titucional nQ 5éaquele a
que mais nos referimos, porque dele resultaram
cassações de mandatos, torturas,mortes exílios,mas é o Ato In stitucional n 2 4 o mais importante
para este Simpósio que agora nos reúne na Assem-
bléia Legislativa de Minas Gerais.

Ë muito importante verificar o Ato Institu -cional do qual resultou a Con stituição de 67, e-mendada pela chamada Con stituição de 69. Na ver-
dade, emendada só, porque tomou inicialmente o
título de Emenda n 2 1. Parece-me que, no momen-to, os três representantes das Forças Militaresdominantes se envergonharam da idéia de dizer
que estavam a exercer o Poder Constituinte Com
toda razão.

Trouxe comigo o Ato I nstitucional nQ 4. In-cluam-se 05 con siderandos. o dito Ato foi emana-
do em 7 de dezebro de 66, ainda no Governo do
Marechal Castelo Branco. Na verdade, era um exer
CÍCi 0 daquilo a que eles chamaram, desde 9 de a-
bril de 64, de Poder Constituinte Os sucessivosAtos Inst itucionais reiteram o exercício do su-
Posto Poder Constituinte: originário - derivado?
res ultante de "competência re formadora »? Vamos
ver como o tal poder se exerceu através do

ATO INSTITUCIONAL NQ 4
' Con siderando que a Constituição Federal de
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1946, além de haver recebido numerosas emendas, 
do Congresso se realize apenas entre 12 de dezeinjá não atende às exigências nacionais; 
bro de 66 e 24 de janeiro de 67, para a votaçãoConsiderando que se

 

tornou imperioso dar ao 
e promulgação de uma Constituição.País uma Constituição que, além de uniforme e 

Eis como se exerce oPoder Cons tituinte, de umaharmônica, represente a institucionalização dos 
maneira realmente impossível de assim ser 

classjfj-ideais e princípios da Revolução; 
cadoecomonosnosdistanciamosdetudo como foi

 

Considerando que somente uma nova Constitui bastante as sinalado fla conferência doidade da obra rev 
prof. Nichel Temmer, quando agora é 

realmentelucionária;
ção poderá assegurar a continuidade 

convocada uma Assembléia Nacional Constituinte.

 

Considerando que ao atual Congresso Nacio... 
«At 22 - Logo que O Projeto de Constitui..nal, que fez a legislação ordinária da Revolução, 

for recebido Pelo Presidente do Senado, se-
cional do Movimento de 31 de março de 1964;
deve cabei também a elaboração da lei constitu_ 

rão convocadas, p ara a sessão c onjunta, as duasCasas do C ongresso, e O P residente deste designa

 

Considerando que o Governo continua a deter 
rã uma comissão mista composta de onze Senadore

ção, 
e onze Deputados, in dicados pelas re s p ectivas li

os poderes que lhe foram conferidos pela Revolu_

 

O Presidente da República resolve editar o deranças e observando o critério de Pro p orciona-lidade."
seguinte Ato Institucional n2 4: 

Antes de Passarmos ao artigo 32 gostaria deArt. 12 - E convocado o Congresso Nacional
para se reunir extraordinariamente, de 12 de de- salientar que havia uma espécie de 

an siedade pa-
zembro de 1966 a 24 de janeiro de 1967.

 

 ra que se desse ao Movimento de 64 uma visão de
algo p arecido com a leg itimidade do Poder.

 

§ 12 - O objeto da convocação extraordiná- 
«4rt. 32 - Comissão Mista reun ir-se-á nasria é a discussão, votação e promulgação do pro- 

24 horas su bseqientes à sua designação, p ara e-
da República.
jeto de Constituição apresentado pelo Presidente

 

 
leição de seu Presidente e Vice - P residente, ca-
bendo àquele a escolha do Relator, o qual dentro§ 22 - O Congresso Nacional também delibera

rã sobre qualquer matéria que lhe for submetidade 72 horas dará seu p arecer que concluirá p elaprovação ou rejeição do Projeto.pelo Presidente da República e sobre os projetos 
a 

4t 42 - Proferido e votado o Parecer, se-encaminhados pelo Poder Executivo na última ses- rá O Projeto submeti em sessãodo a discussão,são legislativa ordinária, obedecendo estestr 
conjunta das duas Co em

 prazo

 

§ 32 - O Senado Federal, no período de con- 
proceden_

dias. » d

mitação solicitada nas respectivas mensagens. asas d
do-se a re s p ectiva votação no  quatro

vocação extraordinária, praticará os atos de sua 
Imaginem os senhores um p razo de apenas quacompetência privativa na forma da Constituição e 

Iro dias p ara fazer a Constituição.
Reparem as datas de 12 

4de dezembro de 66 e
"a, será

52 - Aprovado o Pro
rá 

j

 

Eis a i o período dado para 
eto pela maioria

das leis 
absoluta,  o mesmo d evolvido à Comissão, pe-24 de janeiro de 67. rante a qual p oderão ser apr esentadas emendas; sese elaborar uma nova Constituição, porque o § 12	
Projeto for rejeitad

diz o seguinte: "O objetivo da convocação extra- extraordinária. 
o, enc errar-se-á a sessão

ordinária é a discussão, votação e promulgação 
Art. 69 - As emendas a que se refere o artido projeto de Constituição apresentado pelo Pre- go anterior deverão ser a p oiadas p or 1/4 de quaTsidente da República." O Presidente da República 

quer das Casas do Congresso Nacional e serão 
aapresenta um projeto e determina que a reunião 

Presentadas dentro dos cinco dias seguintes
 ao
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da aprovação do projeto, tendo a Comissão o p ra-
zo de doze dias para sobre elas emitir parecer.

Art. 79 - As emendas serão submetidas à dis
cussão do plenário do Congresso, durante o praz
máximo de doze dias, findo o qual passarão a ser
votadas em um único turno.

Parágrafo único - Aprovada na Câmara dos
Deputados pela maioria absoluta será, em segui-
da, submetida à aprovação do Senado, e, se apro-
vada por igual maioria, dar-se-á por aceita a e-
menda".

O dia 24 de janeiro era o último prazo para
a elaboração do que até hoje, por falta de outro
nome, chamamos de Constituição.

"Art. 8 - No dia 24 de janeiro de 1967 as
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fede-
ral promulgarão a Constituição segundo a redação
final da Comissão, seja o do projeto com as Emen
das aprovadas, ou seja o que tenha sido aprovado
de acordo com o art. 49, se nenhuma emenda tiver
merecido aprovação, ou se a votação não tiver si
do encerrada até o dia 21 de janeiro. -

Art. 99 - 0 Presidente da República, na for
ma do artigo 30 do Ato Institucional n0 2, de 27
de outubro de 1965, poderá baixar Atos Complemen
tares, bem como decretos-leis sobre matéria d
segurança nacional até 15 de março de 1967.

§ 1 - Durante o período de convocação ex-
traordinária o Presidente da República também
poderá baixar decretos-leis sobre matéria finan-
ceira.

§ 2 2 - Finda a convocação extraordinária e
até a reunião ordinária do Congresso Nacional, o
Presidente da República poderá expedir decretos
com força de lei sobre matéria administrativa e
financeira.

Art. 10 - O pagamento de ajuda de custo a
Deputados e Senadores será feito com observância
do disposto nos § 1 9 e 29 do art. 3_O do Decreto
Legislativo n0 19,de 1962".

Há uma história que é anedótica e que tal;
vez seja conhecida por alguns dos presentes. E
que, na verdade, para atender àquele prazo mi-

dai de 12 de dezembro de 66 a 24 de janeiro de
67, o Presidente do Senado, que, na época, era o
Presidente do Congresso, Auro de Moura Andrade,
mandou p arar o relógio, porque o relógio estava
caminhando para o dia 25 de janeiro de 67. Então,
a "Constituição" que sairia, e saiu chamada de
67, ficaria talvez acusada de ilegitimidade, por
que o relógio continuou a andar. -

Foi assim que se elaborou a Constituição de
67. Com o mesmo espírito, com a mesma tendência,
nasceu a Emenda de 69, e é isso que nos rege até
hoje.

Considero, assim, que o meu segundo Debate-
dor não conhece Constituição e, hoje, apesar de
tudo, ainda insistiu, professor que é, em que se
atenda a certas exigências: uma delas a autono-
mia do Poder Judiciário.

Quero, a respeito, lembrar o seguinte: é
que, na verdade, muitas vezes se evoca a expe-
riência norte-americana, como se nos Estados Uni
dos tivesse havido uma espécie de Constituição
no estilo da Constituição de 1967, isto é, atra-
vés de um Poder Constituinte ilegítimo. Ora, a
verdade é a seguinte: a Constituição dos Estados
Unidos de 1787, que fará, portanto, em breve, du
zentos anos, foi precedida pela declaração da in
dependência, a 4 de julho de 1776. A verdade
que a Constituição norte-americana recebeu em to
dos os seus aspectos o apoio popular. E interes-
sante ler-se a maneira como se redigiu o preâmbu
lo dessa Constituição.

Precedida pela Declaração da Independência
de 4 de julho de 1776, a Constituição dos Esta-
dos Unidos da América, votada em 1787 tem o se-
guinte preâmbulo:

"Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de
formar uma união mais perfeita, estabelecer a
justiça, garantir a tranqiiidade interna, pro-
ver à defesa comum, promover o bem-estar geral e
a ssegurar os benefícios da liberdade p ara nós e
Para os nossos descendentes, promulgamos e esta-
b elecemos a Constituição p ara os Estados Unidos
da América."
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No caso, o Poder Constituinte é o origin.
rio, pois as treze colônias inglesas que forma-
riam os Estados Unidos saíam de uma revolução
contra a Inglaterra do Rei Jorge III, e, declara
da a independência, foram-se constitucionalizan
do as antigas colônias. E, para exemplificar, Pa
rece-nos interessante citar, como o faz Bernar
Schwartz ("Direito Constitucional Americanc?',trad.
Caorlos Nayfeld - Forense, Rio, 1955),o constan-
te da Constituição de Massachusetts, de 1780
(Part. 1, Art. XXX): "No governo dessa comunida-
de o departamento legislativo jamais exercerá os
poderes executivo e judiciário, ou qualquer de-
les; o executivo jamais exercerá os poderes le-
gislativos e judiciário, ou qualquer deles; fi-
nalmente, deverá ser um governo das leis e no
dos homens." (0. cit. P. 19).

Vejam bem: no caso, o Poder Constituinte foi
originário, no sentido claro, correto e único a-
ceitável, pois as treze colônias inglesas que
formariam depois os Estados Unidos da América sa
iam de uma revolução contra a Inglaterra, e, de-
clarada a independência, onze anos antes, foram-
se constitucionalizando as antigas colônias.

Gostaria de fazer aqui, ainda, uma referên-
cia a cada uma das manifestações dos debatedores
e ao esplêndido trabalho do Prof. Michel Temmer.
Mas o tempo vai passando e devemos deixar espaço
para um debate desta assembléia que se reúne ho-
je, num momento realmente significativo, neste
Simpósio "Minas Gerais e a Constituinte", que, se
gundo penso, deverá desenvolver os seus traba-
lhos até o fim do ano.

DEBATES
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO FERNANDO RAINHO)- -
Abrindo a fase dos debates, tem a palavra o
prof. Edgar de Godói da Mata-Machado, para coor-
dená-los.

O SR. COORDENADOR (PROF. EDGAR DE GODÓI DA
MATA-MACHADO) - Passaremos agora às perguntas en
caminhadas pelos participantes deste Simpósio. -

PERGUNTA DO SR. ANTÚNIO CARLOS GOMES (ADVO-
GADO) - Muito se fala sobre o poder que possui a
Constituinte de reduzir o mandato do Presidente
da República. Considerando que o atual Presiden-
te foi efetivamente eleito para um mandato de seis
anos, nos termos da Constituição.em vigor, a Cons
tituinte, caso diminuísse o mandato do Presiden
te da República, estaria cassando parte de seu
mandato, ou não?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. MICHEL TEMMER) -
Entendo que não. Todos foram enfáticos em regis-
trar que a Constituinte é soberana e faz o que
bem desejar. Se ela reduzir o .mandato do Presi-
dente da República, não estará havendo cassação
de mandato. Quando a Constituinte cria um Estado
novo, cria uma nova sociedade, da qual participa
rão aqueles que obtiveram alguns direitos com
Constituição anterior. Significa a emanação da
vontade do povo.

PERGUNTA DO SR. WALTER GONÇALVES (SUPLENTE
DE VEREADOR) - Como será assegurado o direito do
trabalhador, operário e operária, moradores nas
periferias urbanas das capitais do Brasil,ao tra
balho, saúde, educação, lazer, religião, moradia,
segurança, alimentação?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. MICHEL TEMMER) -
Para garantir esses direitos, é preciso, primei-
ro, que haja participação efetiva dos trabalhado
res de todos os segmentos da sociedade na elabo-
ração da nova Constituição. Estou sendo repetiti
vo, mas é importante a participação posterior a
Assembléia Constituinte.

Alguém registrou o que eu havia dito duran-
te a conferência. E preciso começar a acreditar
no que está escrito na Constituição.Há certas re
gras na Constituição atual que não são levadas a
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sério. Vou citar o exemplo do Prof. Celso de Me-
lo, que trata da eficácia das chamadas normas
constitucionais programáticas,que dizem respeito
à ordem econômica e social.No artigo 65 da Cons.-.
tituição,está dito que o salário mínimo deve ser
capaz de prover as necessidades do trabalhador e
de sua família-.Para interpretarmos o que signifi
ca isso,precisamos saber o que signif icada família.
Não se trata de uma família com doze filhos ou
sem filhos, mas de dois ou três filhos. Só assim
se poderá avaliar o que será o mínimo capaz de
prover as necessidades do trabalhador e de sua
família. A Constituição determina que o agente
fiscal, ao fixar um valor mínimo, considere efe-
tivamente o mínimo capaz de satisfazê-las. E o
que será computado para fixação do salário?Natu-
ralmente, transporte, educação, vestuário, habi-
tação, alimentação. Ora, é visível, a olho nú,
que um salário de Cz$600,00 ou Cz$800,00 não po-
de atender à determinação da Constituição Fede-
ral. O fenômeno do estado de direito é o fenôme-
no da responsabilidade.'Então, se um trabalhador
recebe um salário que não é o mínimo para atender
às suas necessidades e às de sua família, ele po
de ir ao Poder Judiciário e mover uma ação deres
ponsabilidade contra o Estado. Ele chega até
juiz e diz que o seu salário não é capaz de sa-
tisfazer às suas necessidades. Estabelece-se uma
perícia: vamos ver qual o mínimo capaz de satis-
fazer essas necessidades. Assim vai-se apurar que
não são Cz$800,00, mas Cz$1.500,00,o indispensá-
vel a uma família. Há, portanto,uma defasagem de
Cz$700,00. Responsável é o Estado, que deve re-
parar o erro. Apurar-se-á quanto o Estado deve
ao trabalhador. É um processo complicado, com o
qual o brasileiro não está acostumado. Existe a
ação popular, que é pouco usada, porque o espíri
to não é de defesa da coisa publica, mas de ca-
pricho. O sujeito quer criar um fato político e,
não, social. O brasileiro não está, realmente,
acostumado a isso. Todos nós conhecemos aquela
história de um súdito inglês, que foi à mais al-
ta Corte inglesa,para defender os seus direitos.

o juiz indicado para o caso examinou o processo
e disse: O senhor percorreu tantos tribunais até
chegar aqui, gastando com isso quinhentas libras,
e está pleiteando apenas uma libra. Eu não enten
do isso". Respondeu ele: "Eu não estou pleitean-
do uma libra, estou defendendo o meu direito, o
que é uma coisa diversa".

Defender o direito significa proporcionar um
clima de Participação social, um clima que come-
çamos a criar no Brasil, e ao qual devemos dar
seqdência.O que devemos fazer é defender nosso di
reito, gritar, esbravejar. Mais do que uma nova
Constituição, Precisamos repetir esse exemplo:
não estaremos defendendo uma libra, estaremos de
fendendo nosso direito.	-	-

PERGUNTA DO SR. MAURCICIO DANESE (COORDENA-
DOR DO PROJETO OURO PRETO CONSTITUINTE)- Segundo
o ilustre Conferencista,"o povo é titular do Po-
der Constituinte", ou seja, "o poder emana do po
vo e em seu nome será exercido". Sendo assim,pres
supõe-se um debate amplo, geral e democrático de
todos os segmentos da sociedade nacional, confor
me proposta do Projeto Ouro Preto Constituinte,
que propõe transfqrmar Ouro Preto,cidade monumefl
to mundial e berço da liberdade nacional, em tri
buna livre e democrática, para, após ouvir os seg-
mentos da sociedade nacional, oferecer subsídios
para uma Constituição para sempre.

Assim sendo, por que não instalar em Ouro
Preto a "Comissão da Constituição", ou dos "Notá
veis", para que a mesma, ao invés de fazer, "a
priori", um anteprojeto constitucional, ouça os
vários segmentos da nossa sociedade?

Somente acreditamos na Nova República se a
mesma for embasada na participação democréticade
todos os segmentos da sociedade.

0 SR. COORDENADOR (PROF. EDGAR DE GODÚI DA
MATA MACHADO) - Eu compreendo por que a pergunta,
que é tão importante, foi dirigida ao Coordenador,
para que ele a passasse à grande Comissão,que tem,
aliás, um nome pouco simpático, de "Comissão dosNotáveis I, mas cujo trabalho tem sido realmenteenorme, colocando em prática idéias como as apre
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sentadas pelo Sr. Maurício Danese. O número de
participações, através de diferentes segmentos
sociedade, tem sido enorme. Eu posso dizer que o
Comitê Regional de Minas tem sede emBelo Horizo0
te, por ser esta a Capital do nosso Estado, corn
Ouro Preto já o foi, e que nós, pessoalmente,man
damos cerca de uma centena de sugestões. Essa
sugestões estão colocadas no computador da Funda
ção Getúlio Vargas a fim de servir de orienta
ção para textos que poderão,éventualmente, ser
aceitos pelos constituintes e também para facil
tar o acesso ao material enviado. Estou dando
exemplo de Minas, porque aqui estamos, mas as ma
nifestações são de todos os Estados. A Comissão
é relativaménte grande, pois somos cinquenta e
cinco representantes e nela há integrantes de to
dos os Estados.

Nos próximos dias 5, 6 e 7 de maio fafemos
reuniões plenárias, para estudar os textos re-
ferentes à ordem constitucional, à ordem sociale
à defesa do Estado. Esses três elementos já se-
rão entendidos agora para integrar o esboço de
anteprojeto de Constituição que nos compete ela-
borar. A Comissão acaba no começo de julho. Ela
foi incumbida de desenvolver o que aqui está su-
gerido, durante dez meses. Começou a funcionarem
princípio de setembro e, no começo de julho, de-
verá entregar o anteprojeto,que ficará nas mãos
do Executivo, uma vez que foi este que criou a
Comissão. Ele mandará ou não esse trabalho àCons
tituinte. Dará ou não atenção ao trabalho feito,
que nasceu da contribuição de todos os segmentos
da sociedade.

PERGUNTA DO SR. WALFRIDO ANTÔNIO TEIXEIRAPI
RES(FUNCIONARIO PÚBLICO) - Gostaria de saber se
teremos os instrumentos necessários para fazer
cumprir as decisões de uma nova Constituinte?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. MICHEL TEMMER) -
Espero que sim. Eu mesmo sou candidato à Consti-
tuinte, por São Paulo. Espero trabalhar muito nes
sã direção.Sirvo-me aqui de algumas sugestões do
Dr. José Roberto Pimenta, referentemente a uma
participação mais intensa do povo nas decisões p0

íticas, a nível municipal, estadual e federal.
A idéia da chamada iniciativa popular é im-

ortafltiss ima , tanto para propostas de emenda à
0fl gtitUiÇ0, como para leis ordinárias. Essas
leis ordinárias visam revogar outros dispositivos
ordinários . Posso ter a iniciativa de um projeto
de lei e também uma outra proposta de fiscaliza-
ção e de participação. Trata-se do processo de
responsabilização de um parlamentar ou de um agen
te executivo e da iniciativa de um número de elei
tores que façam uma representação à Câmara Legis
latiVa, o que os americanos chamam de "recail".
Embora eleitos, o parlamentar e o agente legisla
tivo se transformam, às vezes, em executores fal
tosos, que não cumprem a sua missão. Tivemos em
Assembléias e Câmaras Federais o início de pro-
cessos de responsabilização parlamentar que dura
ram quatro anos e não seguiram açiiante, tendo in
clusive os parlamentares se candidatado novamen-
te. É preciso que haja uma responsabilidade pau
tica cada vez maior do agente público e do agen-
te político. Seria fixado um número x de eleito-
res que poderiam pleitear à Casa Legislativa um
processo de responsabilização política. Isso é
possível colocar na Constituição, como meio dire
to de participação popular.

PERGUNTA DA SRA.CONCEIÇO ALVES (ALUNA DE
PEDAGOGIA DO INSTITUTO DE EDUCAÇO DE MINAS GE-
RAIS) - Se o Poder Constituinte é do povo e é
exercido por seus representantes, como o povo po
derá intervir na Constituição se esta não vie
ao encontro dos seus interesses e necessidades?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. MICHEL TEMMER) -
Evidentemente, essas questões são muito amplas e
implicam a idéia do "referendum" popular. Cada
vez mais as próprias perguntas fazem crescer a i
déia da necessidade desse "referendum". -

Como posso controlar, se não posso partici-
par? Como posso controlar o que ainda vai ser
feito? A idéia é assim: vamos fazer depois. O con
trole efetivo do Governo se dá por essas formai
de participação popular. Eu registrei duas delas,
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enquanto o Prof. Pimenta foi pródigo na apresen-
tação de medidas que devem ir para a Constituin-
te. A idéia central é a mesma: "O poder édo po-
vo". Parece meio teórica, mas é verdade, o Povo
é que governa. Se é assim, quanto melhores os in5
trumentoS de participação popular, mais eficien
te será a representação. Instrumentos previstos
na Constituição, tais como iniciativa popular,
cassação de mandatos por meio do povo, são for
mas de o povo governar.

PERGUNTA DA SRA. HELEN MASSOTE(ESTUDANTE DA
PUC-MG) - Dr. Michel Temmer, se a Constituição
favorece os interesses de cidadãos brasileiros em
relação aos estrangeiros, qual a posição assumi-
da diante da atuação das empresas	multinacio-

nais?
O SR. CONFERENCISTA (PROF. MICHEL TEMMER) -

Entramos num campo nebuloso e de muita areia mo-
vediça. Devemos esquecer tudo que foi feito eten
tar fazer de novo.

Ampliando um pouco o conteúdo da pergunta,
diria que a Constituição brasileira atual,no seu
artigo 44, confere ao Congresso Nacional compe-
tência para, por meio de decreto legislativo, a-
provar os tratados e convenções internacionais
firmados pelo Presidente da República.Ele os fir
ma "ad referendum" do Congresso Nacional.

o Congresso Nacional é quem mais proximamen
te representa a vontade popular. O número de re-
presentantes na Câmara dos Deputados é maior do
que o número de representantes no Executivo e no
Judiciário. Quanto maior é o número de repreSen
tantes, mais efetiva a representação. Ë por isso
que se confere ao Congresso Nacional a possibili
dade de aprovar os tratados internacionais firma
dos pelo Presidente da República.

O Brasil se endividou enormemente, ao longo
desses vinte anos, com a elaboração, execução e
materialização de alguns projetos, que não se sa
be se o povo queria ou não, e tudo foi feito por
meio de cartas de intenções, protocolos,para di
farçar, para não usar a expressão tratado ou co
venção nacional. Eram somas vultosas, não subme

tidas ao Congresso Nacional. Se se aplicasse a
constituição, as mesmas teriam sido submetidas
ao Congresso Nacional. A Ordem dos Advogados e
muita s outras instituições tentaram representar
a inconstitucionalidade desses chamados protoco-
los, acordos, etc., mas havia a representação di
reta de inconstitucionalidade conferida ao Pro-
curador-Geral da República. Só ele, no nosso sis
tema, segundo o entendimento do Supremo Tribunal
Federa l , pode representar a inconstitucionalida
de de um ato normativo.Entretanto, esse Procura-
dor é um agente do Presidente da República,de sua
confiança e não tem estabilidade no cargo.Essa é
uma matéria que deverá ser examinada na Consti-
tuição nova.O Procurador-Geral da República deve
rã ser eleito e ter mandato,para que não fique
submetido ao Presidente da República.Enfim, é ne
cessária uma fórmula para se chegar a uma repre-
sentação por inconstitucionalidade,independente
mente da vontade de um agente do Poder Executivo
Federal. A representação de inconstitucional idade
feita pela OAB teve parecer contrário do Procu-
rador-Geral da República,foi arquivada,não tendo
chegado ao Supremo Tribunal Federal.Como se vê,é
um sistema falho.É preciso melhorar esse mecanis
mo na nova Constituição. Daí por que se enfatiza
sempre a idéia de que é preciso dar credibilida-
de às instituições.

PERGUNTA DO SR. ALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS
FILHO (CONSTITUINTE MINEIRO DE 1947) - No caso
de a Constituinte aceitar e aprovar parte ou a
maioria das normas vigentes na Constituição, o
Brasil terá uma nova Constituição ou a atual se-
rã apenas emendada ou reformada?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. MICHEL TEMMER) -
Devo registrar, já que a pergunta me dá pretexto
para tal, a importância das Constituintes Esta-
duais. Depois da Constituinte Federal,seguir-se-
ão as Constituintes Estaduais, e com que impor-
tância! Até agora, como os Estados se vergaram à
Vontade federal no momento de elaboração das Cons
tituições Estaduais, não houve prestígio nem au
tonomia dos Estados no sistema federativo. Hoje,
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não. A tendência da nova Constituição é privile-
giar a autonomia dos Estados. Então, as Assem-
bléias Legislativas exercitarão outra função im
portantíssima, que é a função de Constituinte E
tadual. O artigo 13 da Constituição vigente diz—:
"Os Estados reger-se-ão pela Constituição e leis
que adotarem", diferenciando-se a lei federal da
lei estadual. A Carta Magna Estadual é fundamen-
to de legitimação das normas do Estado.

Respondendo, agora, à pergunta,acredito que
a nova Constituição não será uma simples emenda
à atual e, sim, fruto de um movimento político.
O seu grande valor, ainda que mantenha em boa
parte o sistema que está na Carta vigente, que
está legitimado - e a legitimidade não é um pro-
blema jurídico, mas político - está no fato de de
batermos o seu conteúdo, elegermos representar
tes e, ainda, referendarmos o texto constituci
nal. Isso dá um suporte, um alicerce extraordin
rio para o novo Estado. Não será a futura ConstT
tuição uma simples emenda produzida pelos que e-
xercerão o Poder Constituinte, será fruto de ver
dadeiro protesto popular, que se dará tanto an
tes quanto depois que se referendar, ou não, o
texto constitucional. Será uma Constituição ori-
ginária, portanto.

PERGUNTA DA SRA. SUELI - Já está definida,
no ato convocatório da Assembléia Nacional Cons-
tituinte, a questão da exclusividade da mesma?
Caso não esteja, como e quando isso se resolve-
rá?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. MICHEL TEMMER) -
A exclusividade não está definida. Os Deputados
Federais e Estaduais exercitarão a legislatura
constituinte e extraordinária, mas a Assembléia
poderá deliberar que sua função seja apenas cons
tituinte, dissolvendo-se depois de elaborar a
Constituição. O precondicionamento é um problema
de poder, de força. Para ser franco, acho di-
fícil que a nova Assembléia popular se reúna e
diga: "vamos redigir a Constituição e depois dis
solver a Assembléia Constituinte". Isso envolve
todo um condicionamento psicológico, humano,pois

o parlamentar estaria abrindo mão de um mandato
consti tuinte e ordinário, para o qual fora elei-
to. É pouco provável que isso aconteça, mas, em-
bora se lute sempre pelo viável, não se pode es-
uecer o ideal. Quem sabe ele se torne possível!
q PERGUNTA DO SR. JOSÉ GERALDO MENDONÇA JÚ-
NIOR (FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ABASTECIMEN-
TO) - o senhor não acha que uma reforma tributá-
ria se faz necessária para fortalecer OS Municí-
pios brasileiros?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. MICHEL TEMMER) -
Trago aqui minha experiência de Procurador-Geral
do Estado e de Secretário da Segurança Pública
de São Paulo, onde pude verificar que o fundamen
tal é que os Municípios sejam autônomos. A Cons-
tituição diz que eles O são, mas na realidade
não existem recursos para isso. Na repartição do
bolo, os Municípios ficam com 1,8 do total.É pre
ciso reverter esse processo, para que a autono-
mia se concretize, PO]S 56 é autônomo aquele que
tem recursos tributários suficientes e definidos.
Entregando-se recursos tributários aos Municí-
pios pode-se entregar também a eles parte dos
serviços estaduais, como saúde, educação e segu-
rança, o que seria vantajoso. São Paulo, embora
contra a lei, possui cento e setenta guardas mu -
nicipais. Municípios, diante do agravamento da
violência, foram criando corpos próprios para a
sua segurança e, apesar do pouco dinheiro para
manter as guardas municipais, têm obtido exceleri
te resultado. Os problemas básicos de saúde, edu
cação e segurança, pouco a pouco deveriam ser
transferidos aos Municípios. É muito mais fácil
cobrar do Prefeito do que do Governador,do Minis
tro ou do Presidente da República. Na minha con
cepção, a União deve ser a coordenadora dos tra
balhos dos Estados, e os Estados devem ser
coordenadores dos serviços dos Municípios. Algu-
mas atividades continuarão sendo estatais. Pode-
se resolver o problema das Regiões Metropolita-
nas,com a entrega aos Municípios da responsabili
dade pela condução das questões governativas es-
senciais	O Governador Franco Montoro baseou
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sua campanha na tese da participação e da desceu
tralização, partindo do princípio de que o Cida
dão não mora na União nem no Estado: ele mora no
Município, e é ali que ele vai sentir os proble
mas.

A Nova Constituição deverá mudar a Política
dos recursos tributários.

PERGUNTA DO SR. ANTÔNIO CARLOS AZEVEDO ( ES-
TUDANTE DE DIREITO DA UFMG E FUNCIONÁRIO DA SE-
CRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA) - De que forma as
associações e o cidadão comum, em particular, P0
dem participar da Constituinte, intervindo e co:
laborando efetivamente na elaboração da Consti-
tuição?

É justo que o conceito de povo, no ato con-
vocatório da Constituinte, venha alijar a supos-
ta participação de tantos brasileiros, como os
militares não oficiais, os indígenas e outros
grupos?

O SR. COORDENADOR (PROF. EDGAR DE GODÓI DA
MATA MACHADO) - Essa colaboração, através de su-
gestões que depois podem se transformar em nor-
mas, deverá ser entregue a uma comissão existen-
te em Minas Gerais, na Faculdade de Direito, no
12 9 andar, onde há uma sala especialmente para
isso.	-

Quanto à segunda pergunta, acho que não há
ausência de participação do povo brasileiro, de
militares ou de outros grupos. Os negros estão
muito bem representados; também os operários e
os trabalhadores. Existe o problema dos indíge-
nas, e eu posso adiantar que a parte já elabora-
da da ordem social coloca essa questão de manei -
ra clara. Não osso me adiantar mais, já que me
faltam elementos.

PERGUNTAS DOS SRS. MARCÏLIO DE PAULA BONFIM
(ESTUDANTE DA FACULDADE MILTON CAMPOS) e JOSÉ BA
TISTA FERREIRA - A Assembléia e a emenda que a
convoca não se mosstram ilegítimas diante de um
Congresso integrado por vários Senadores bini
cos? Os Senadores eleitos em 82 terão poderes pá
ra elaborar a nova Carta, visto que tais poderes
não foram delegados a eles pelo povo? Não seria

melhor promover-se um plebiscito?
O SR. CONFERENCISTA (PROF. MICHEL TEMMER) -

Na realidade, o ideal seria a realização de um
plebisc ito como ato convocatório da Constituinte,
as precisamos ter os pés no chão: não há mais
como mobilizar o povo para essa exigência. Vamos
fazer tudo para legitimar a Constituinte, pois,
a essa altura, não é possível reverter o proces-
so. Se elegermos bons representantes estaremos,
ao final, referendando a Constituição.

PERGUNTA DO SR. JOSÉ GERALDO MENDONÇA JÚ-
NIOR (DA SECRETARIA DE ABASTECIMENTO) - O senhor
não acha que se faz necessária uma reforma parti
dária após a próxima eleição,para aperfeiçoar o
nosso sistema de representação? Os nossos parti-
dos são fracos, parcialmente?

O SR. DEBATEDOR (PROF. JOSÉ ROBERTO PIMEN-
TA) - Realmente, a questão da representação par-
tidária é fundamental para a representatividade
popular. Os partidos políticos brasileiros sofre
ram, no período de autoritarismo, que agora esta
mos abandonando, sérias restrições, que são re-
flexo da dificuldade de organização da sociedade
brasileira. Os partidos hoje existentes também
têm problemas de representatividade e de legiti -
midade. Acredito que só a prática democráticamos
trará o caminho, a solução para tal questão.

Evidentemente, pretende-se a criação de nor
mas mais flexíveis e democráticas. A prática po-
lítica decorrente da mobilização popular e da a-
tuação da Assembléia Nacional Constituinte dará
respostas definitivas às questões. Por incrí-
vel que pareça, não é possível fazer previsões,
mas a nova prática democrática determinará neces
sárias reorganizações, sempre no sentido de am-
pliar a representatividade por todos desejada.

PERGUNTA DA SRA. MARTA PACHECO(ESTUDANTE DE
DIREITO) - Em seu debate, o senhor coloca a te
se "para que um outro Estado,uma vez que já te-
mos um na Constituição"?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. MICHEL TEMMER) -
Creio que acabei explicando, durante a conferên-
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cia, por que um outro Estado. Não vamos apenas
redigir uma nova Constituição, vamos é dar legi-
timidade a um novo Estado. Todos sabem que há
descompasso entre o que se chama Nação e ordem
constituída, Estado e povo. E a conexão entre po
vo e Estado o que se pretende com a Constituint

PERGUNTA DO SR. ALÍRIO AMARO DE ARAÚJO ABREU
(DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO) - Que propostas de-
vem ser defendidas pelo povo, concretamente, Pa-
ra gerar equilíbrio e harmonia entre capital e
trabalho no Brasil de hoje, em sua opinião? É o
capitalismo o sistema ideal para o povo brasilei
ro?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. MICHEL TEMMER)
Acho difícil o Brasil modificar radicalmente a-
quilo que construiu na relação capital/trabalho.
Pouco a pouco é possível haver uma redução dos
conflitos sociais, na medida em que os vários
setores tenham uma melhor compensação pela venda
do trabalho que executam. Por exemplo, no Rio
Grande do sul, algumas fábricas de calçados con-
cretizam a participação dos empregados no lucro
das empresas. Isso não retira a possibilidade de
o capitalista ganhar dinheiro, mas ele o divide
com o trabalhador: não meio a meio, mas o empre-
gado vai ter garantida uma participação nos lu-
cros da empresa.

Quando assumi a Secretaria de Segurança de
São Paulo, havia cinqüenta e cinco empresas em
greve. Três meses depois, eram cento e cinqüen-
ta. A partir do "pacote econômico", não há mais
greve em São Paulo. Houve uma pacificação das re
lações sociais. Já nas fábricas que mencionei,
no Rio Grande do Sul, não houve a perspectiva de
greve, porque os empregados não queriam parar
uma hora sequer. O capitalista ganhou mais, o em
pregado também, a atividade se tornou mais produ
tiva e não houve desajuste social.

A idéia de participação dos empregados nos
lucros das empresas é privilegiadora do capital.
Se sou sócio de um escritório, vou trabalhar mais,
se não o sou, vou trabalhar na medida do razoá-
vel, porque o meu ganho será o mesmo no final do

mês. A idéia de p articipação do empregado na em-
presa é, portanto, Positiva.

PERGUNTA DO SR. MARCO ANTÔNIO FARAH RAMOS
(ESTUDANTE DA UNA) - O. senhor alegou "que não é
justo tirarmos dos outros o que levaram anos p a-
ra adquirir". E notório que vários latifundiá-
rios levaram algum tempo para conseguir o grande
volume de terras que Possuem atualmente, sendo
que muitas delas sequer SO utilizadas. Pergunto
-lhe: O senhor descarta a Possibilidade de um

am-
plo debate sobre a reforma agrária na Constitui
te?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. MICHEL TEMMER) -
Absolutamente, não. "Data venha", acho que me ex
pressei mal. E indispensável a reformulação agr
ria no Brasil. E Preciso fazer a reforma agrária,
fixar o homem à terra. O grande p roblema do Bra-
sil é a vinda do homem rural p ara a cidade. São
Paulo tem três milhões de encortiçados, isto é,
pessoas que moram em favelas e debaixo dos viadu
tos,e um milhão de menores carentes e infratores.
Não é possível governar uma cidade nessas condi-
ções. E isso deriva da vinda do pessoal rural pa
ra a cidade. E preciso •reverter o p rocesso, fa
zer com que voltem para o campo.

Para o problema da reforma agrária, eu ain-
da não tenho solução. Quero estudar o assunto
com mais cuidado. Não disse que se p ode tirar de
quem tem. Pelo contrário. Costumo citar como e-
xemplo uma casa de detenção em São Paulo, com cm
co mil e trezentos detentos. Três mil e trezen-
tos deles cumprem pena p or furtos e roubos, em
condições subumanas. Essa casa de detenção, ao
invés de reeducar, deseduca. O montante dos fur-
tos por eles praticados não equivale nem a uma
pequena parte dos prejuízos causados pelos gran
des escândalos nacionais, que somam bilhões de
dólares Quem é mais criminoso? E preferível que
haja um ajustamento social, de modo que esses
três mil e trezentos sujeitos estejam empregados
e não mais nas prisões, devendo ocupá-las aque-
les que roubaram US$ 400 milhões, ao invés de se
enc ontrarem instalados numa sala com ar refrige-
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rado, televisão e mamãozinho de manhã. Essa é a
consciência que devemos ter no Brasil novo.

PERGUNTA DO SR. RENÉ ZEFERINO (DA B I BLIOTE-
CA PÚBLICA PROF. LUIZ DE BESSA) - A po ssibi lida-
de de participação popular ficou praticamente de
finida, ou seja, excluiu-se o povo do processo
Se uma Assembléia Constituinte não deve estar su
jeita a nenhuma pré-limitação, não estaria o p
der governamental assumindo uma atitude por de-
mais paradoxal? Limitada a nova Constituição ao
futuro Congresso, este não estaria legislando em
benefício próprio?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. MICHEL TEMMER) -
Foi exatamente isso que eu disse. Os eventuaispa
radoxos apontados podem ser solucionados ou, pe-
lo menos, debatidos pela Assembléia Constituin
te.

Disse, durante minha palestra, que o ideal
seria uma Assembléia exclusiva, mas acho esse
ideal inatingível, por mais que venhamos a discu
tir esse tema durante a Assembléia Constituinte.

PERGUNTA DA SRA. MARIA BERNADETE MENDES CA-
PELL (DA 1 DELEGACIA REGIONAL DE ENSINO) - Uma
descentralização do poder do Estado,planejada de
forma racional, em perfeita harmonia com o plano
político, econômico e social, comum mecanismo de
controle eficaz, não seria uma forma de assegurar
a unidade nacional,não seria condição para o
equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico e
uma forma de se evitar o monopólio e o excesso de
domínio do Poder Central?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. MICHEL TEMMER) -
Sem dúvida alguma. Foram muitas as questões inte
ressantes colocadas na pergunta,e estou de pleno
acordo com elas.

A própria federação é inteligente a ponto de
manter reunidas as autonomias locais, e o pressu
posto é sempre de que a União funciona como coor
denadora e não com os poderes agigantados, como
é o caso. Na realidade, os Estados e os MuniC
pios é que devem ter esse poder maior.As auto
nomias recíprocas devem ser conjugadas, para for
mar um todo nacional.

PERGUNTA DO SR. JOSÉ GERALDO MENDONÇA(DA AS
50cIAÇA0 DO PEQUENO PRODUTOR) -O que a nova Cons
tltu1nte poderá fazer pelo ensino na zona rural,
no sentido de profissionalizar o educando, fixá-
io o seu meio, acabando com o êxodo rural,trans
formando o aluno da escola rural em produtor de
alimentos? O ensino no campo não deve ser dife-
renciado do da cidade?

O SR. COORDENADOR (PROF. EDGAR DE GODÓI DA
MATA MACHADO) - Não, respondendo à pregunta final.
Quanto ao problema da educação na zona rural, a
solução para o êxodo rural mencinado na pergun-
ta, eu adiro as palmas que foram dirigidas ao Dr.
Michel Temmer, quando ele insistia na defesa de
uma reforma agrária efetiva e em sua rápida apli

cação.
PERGUNTA DA SRA. IRANI CARVALHO (DA ASSOCIA

çÃo BRASAILEIRA DE DETETIVES PROFISSIONAIS) - Dr.
Michel, vivemos sob as normas de uma Constitui-
ção imposta ao povo e elaborada pelo regime mili
tar. Com a nova Carta o brasileiro vai respeitar
todas as leis? Como fazer com que o povo brasi-
leiro siga o exemplo das tradições britânicas de
respeito às leis? O Brasil mudou? Qual o modelo
de Constituição ideal?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. MICHEL TEMMER) -
O brasileiro vai continuar desobedecendo. É pre-
ciso que se forme uma nova consciência para cum
primento de leis. O brasileiro joga papel no chão,
quebra orelhão, coisas inadmissíveis na Europa.
Na Europa qualquer cidadão pode obrigar o outro
a catar o papel que jogou no chão. Não temos es-
sa tradição. O brasileiro corrompe os subordina-
dos, nós ajudamos a corrupção. Quando estive em
Los Angeles, pude observar a conscientização do
povo. Perguntei a um capitão onde eu poderia to-
mar um cafezinho. Ele levou-me a um barzinho de
aperitivos, onde se tomava café tipo italiano.Lá,
ele se dirigiu a um fiscal do Conselho Comu-
nitário de Bairros para justificar a sua presen-
ça naquele local às 3 horas da tarde. Fez isso
com a maior naturalidade possível. O americano,
quando nota que alguém está precisando de ajuda,
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pergunta: "posso ajudá-lo"? O brasileiro diz: "
que é que você quer"? Isso é fruto de uma COflSCj
ência que precisa ser modificada.Se conseguirmos
isso, o povo vai ser sério, ,  Governo vai ser sé
rio, e essa consciência será comum atadas as pe
soas.

PERGUNTA DO SR. RENÉ ZEFERINO (DA BIBLIOTE-
CA PÚBLICA PROF. LUIZ DE BESSA) - Prof. Michel,o
senhor afirmou que uma nova constituição estará
inaugurando um novo tipo de'sociedade. Logo a se
guir, afirmou que o povo é o titular do poder
ser estabelecido. Pergunto: Até que ponto, nesta
nova sociedade, .a seu ver, haverá mecanismos ju-
rídicos que assegurem a abolição da prática até
hoje rotineira no País de desrespeito à lei e à
própria Constituição?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. MICHEL TEMMER) -
Essa pergunta eu já respondi.ComOS mesmos mecanis
mas de responsabilização tanto dos governantes c
mo dos governados. Se houver descumprimento da lef
é necessário que haja sanção, que haja castigo.

PERGUNTA DA SRA. SÍLVIA PIMENTEL (DA FUMEC)-
O senhor mencionou os debates sobre a Constituin
te no seio das comunidades e entidades de classe.
Infelizmente, no Brasil, intelectual e líder de
classe têm poucos votos, por terem pouco ou ne-
nhum dinheiro. Como constituir parlamentares que
lutem pela erradicação da miséria, da doença, do
analfabetismo, enfim, das "etiópias"brasileiraS?
Basta ser consciente, sem se fazer representar?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. MICHEL TEMMER) -
É preciso torce r para que a representação seja
boa. Há uma lei vigente que impede o abuso elei-
toral. Existe uma lei restritiva. Hoje ainda se
debate no Congresso Nacional a chamada "boca de
urna". Na França, há um mecanismo que diz que, nas
quarenta e oito horas anteriores à eleição, não se
pode lançar propaganda nas ruas.Éomomento da re
flexão.No Brasil,nos dias das eleições, contratam-
se milhares de cabos eleitorais, joga-se papel fora,
oque significa uma soma vultosa de dinheiro. Se
isso for proibido, não é preciso pagar cabos ele

torais no dia da eleição. É uma forma de contro-
le possível de ser aplicada ainda na próxima e-
leição.

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOÃO PINTO RIBEI
RO) - Esta Presidência cumprimenta,em nome da As
sembléia Legislativa, o Sr. Conferencista, Prof--
Michel Temmer, o Sr. Coordenador, Prof. Edgar de
Godói da Mata Machado,e os Srs .Debatedores Profs.
Francisco Vani Benfica, Siva Santos Monteiro de
Castro e José Roberto Freire Pimenta, responsá-
veis pelo êxito dos trabalhos de hoje e estende
seu agradecimento a todos os presentes, em espe
cial aos que participaram ativamente dos debate.

Esgotado o prazo regimental da reunião, apre
sidência a encerra, convidando os particpantes
do Simpósio "Minas Gerais e a Constituinte" para
a reunião de amanhã, dia 16, às 9 horas, quando
teremos a conferência do Prof. Ives Gandra,da Fa
culdade Mackenzie, de São Paulo, sobre o tema
"Regimes de Governo e Autolimitação dos Poderes"

(-Levanta-se a reunião.)
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3a SESSÃO DO SIMPÓSIO "MINAS GERAIS E A
CONSTITUINTE»

16 DE ABRIL DE 1986

TEMA: REGIMES DE GOVERNO E AUTOLIMITAÇAO DOS PO-DERES

Presidência: Deputado Sérgio Emílio
Conferencista: Prof. Ives Gandra

Debatedores: Prof. Cantídio Dias de Freitas

Prof. Aloízio Gonzaga de Andrade
Araújo

Coordenador: Prof. José Alfredo de Oliveira Ba
racho

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO

o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO SÉRGIO EMiLIo) -
A Presidência nomeia Os Srs. Deputados João Na-
varro e Samir Cecílio, a fim de, em comissão, in
troduzirem no recinto do Plenário o Conferencis
ta, os Debatedores e o Coordenador dos debates
desta reunião.

COMPOSIÇÃO DA MESA

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO SÉRGIO EMÍLIO) -
Convido a tomarem assento à Mesa os Exm 9 s Srs.:
Prof. Ives Gandra, DD. Presidente do Instituto
dos Advogados de São Paulo, Professor da Univer-
sidade Mackenzie de São Paulo e Conferencista
de hoje; Prof. José Alfredo de Oliveira Baracho,
DD. Professor da Universidade Federal de Minas Ge
rais , presidente da Comissão de Ética e Discipli-
na da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas
Gerais,e Coordenador dos debates; Prof. Cantídio
Dias de Freitas, DD. Juiz de Direito de Montes
Claros, Professor da Faculdade de Direito do Nor
te de Minas e Debatedor; Prof.Aloízio Gonzaga Andrade Araújo, DD. Professor da Universidade Fede
ral de Minas Gerais e Debatedor; Pe. Lázaro de
Assis Pinto, Magnífico Reitor da Pontifícia Uni-versidade Católica de Minas Gerais; Deputado Jo-
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sé Bonifácio Filho, DD. l2-Secretário da Assem-
bléia Legislativa de Mias Gerais; Deputado Fer-
nando Rainho, DD. 32-Secretário da Assembléia Le
gislativa de Minas Gerais e presidente da ComisT
são Organizadora deste Sirnpó5iO

CONFERÊNCIA
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO SÉRGIO EMTLIO) -
A presidência tem o prazer de passar a palavra
ao prof. Ives Gandra, que proferira' sua confern
cia sobre "Regimes de Governo eAutoiimitaçãodos
poderes".

O SR. CONFERENCISTA (PROF. IVES GANDRA)-
ExmQ Sr. Presidente, eminentes professores inte-
grantes da Mesa, prezados colegas, que conosco
refletirão, esta manhã, sobre os problemas refe-
rente s aos regimes de poder.

Inicialmente, diríamos que só temos um títu
lo na vida: aluno do Prof. Baracho. Somos seu
mirador e discípulo. Dentre seus livros,"Regime
políticos", que foi sua tese para a Universida-
de, talvez tenha sido aquele que mais nos influ-
enciou na estrada, na vertente aberta no campo do
Direito Constitucional e da Teoria Geral do Esta
do. O Prof. Baracho, querido e velho amigo, ape-
sar de jovem, nesse livro, teve a oportunidade
de oferecer, no Brasil, a obra mais abrangente so
bre regimes políticos que já se adentrou no estu-
do dos regimes políticos de todas as nações civi
lizadas.

Isso faz com que hoje, ao lado da satisfa-
ção enorme de ter a nossa palestra por ele coor-
denada, sejamos um premiado, um presenteado, por
estarmos aqui com os senhores.

O tema que vamos apresentar,de certa forma,
pode ser colocado em cinco grandes vertentes. A
separação de poderes e uma forma de controle do
governo apenas pertinente aos regimes democráti-
cos. Os regimes governamentais são, hoje, somen-
te aqueles que a doutrina tem apresentado e colo
cado em dicotomia entre Presidencialismo e Paria
mentarismo. Os tipos de Democracia são aqueles
que estudamos nos bancos escolares. Depois da Se
gunda Guerra Mundial, a matéria passou a ser exa
minada à luz das chamadas democracias majoritá-
rias ou consensuais.

As formas de Estado podem interferir no pro
cesso político, na separação de poderes, na ado-
ção de um dos regimes - parlamentarista ou presi
denciaiista - ou nos sistemas de poder.
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Os regimes de exceção correspondiam ou n0
às necessidades em determinado momento de deter
minado espaço geográfico ou de certas nações.

A todas essas questões não pretendemos res-
ponder.Pretendemos apenas trazer aos senhores ai
guns elementos para reflexão. Sempre temos dito
quando ministramos aula ou proferimos palestras,
que todos os que têm dúvida saem, após terminar,
pelo menos com elas consideravelmente ampliadas
visto que não pretendemos solucionar dúvidas de
ninguém, mas, sim, aumentar ocampo de indagações
e pesquisas.

À primeira das indagações responderíamos da
seguinte forma:a separação dos poderes é algo que
diz respeito exclusivamente às democracias.E, pa
ra efeito de entendermos Democracia,há certos ai
tores clássicos que deveriam ser mais lidos d
que citados, para se verificar até que ponto suas
teorias ainda hoje prevaleceriam.

Ficamos sempre admirados com aquilo que le-
mos em Aristóteles, em Platão,nos pré-socráticos,
naquilo que deles sobrou, e em Políbio, que in-
terpretou o pensamento político de Aristóteles
e Platão. Verificamos que Aristóteles apontava
as formas de governo como sendo seis. Em algumas
das formas, o poder era retido por uma só pessoa,
que definia as linhas do Estado, com ele se con-
fundindo. Era, para alguns, a forma ideal. Havia
também a aristocracia, que representa o exercí-
cio do poder por parte de alguns, e a "politia",
já que a Grécia se notabilizou pelas cidades-es-
tados, que tinham como colocação maior a partici
pação de todo cidadão na "polis" e no processo
de detenção do poder (monarquia, aristocracia e
"politia"). Essas eram as três formas boas.Entre
as más, considerava ele a existência também das
mesmas três formas: a de um único detentor do p0
der, a de alguns detentores e a de muitos deten-
tores do poder, desde que o exercessem mal.E con
siderava que a Democracia era a má forma de go-
verno e a "politia", a boa forma de governo (ti-
rania, oligarquia e democracia).

Políbio adaptou a forma de AristóteleS e en

tendeu que a Democracia seria a boa forma de go-
verno. Mas, fundamentalmente os filósofos gre-
gos enfocavam o fenômeno p olítico, entendiam oue
j poder seria bom ou mau, na medida em que fosse
bem ou mal exercido.

E o próprio Maquiavel - também muito mais
citado do que lido, p rincipalmente no que se re-
fere a "O Príncipe", em termos de Conselho àque-
les que detêm o p oder, e que não é citado quanto
ao estudo que fez das Décadas de Tito Lívio - co
locava o problema do poder como um poder a se
exercido em termos de atender às suas finalida-
des. /penas, Maquiavel, ao analisar, não o poder
do Estado, mas o p oder da figura daquele que o
controla, passava a estudar a técnica da manuten
ção do. poder e não mais a estruturalidade do po
der, enquanto teoria geral.

Montesquieu, que apresentou de forma gráfi-
ca a separação de p oderes, embora não a tenha des
coberto, trouxe-a p ara sua formulação clássica,
conhecida e hoje seguida por todas as nações .Ele
a formulou a Partir das lições de Locke e a par-
tir da grande admiração que tinha pelo modelo in
glês.

Montesquieu, ao contrário de Hegel, não a-
creditava no homem, quando no exercício do poder.
sua descrença na natureza humana, a certeza de

que o p oder termina p or corromper, fez com que
Montesquieu formulasse toda a sua doutrina - e é
interessante notar que esse aspecto é pouquíssi-
mo notado nos livros que versam sobre a doutrina
de Montesquieu - para chegar à célebre fórmula:
"/ fim de que se evite o poder corruptor, neces-
sário é que o Poder controle o Poder". E aí está
a essência da separação dos Poderes. Ele foi pro
fundamente criticado, à época, porque entendiam
que o Poder controlando o Poder tiraria a harmo-
nia imp rescindível à unidade implícita no concei
to de Estado, enquanto exercício do poder. E
que vimos na Revolução Francesa? Verificamos, na
Sep aração dos Poderes, que estes convivem mesmo
nas épocas em que existe regime de exceção. Nós
t emos, em relação ao Poder Judiciário, sua nerma
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nente manutenção, mesmo durante os regimes de ex
ceção. Verificamos, naqueles regimes que chegar
ram aos excessos totalitários, que muitas vezes
o Poder Legislativo é sacrificado, mas nuncaoPo
der Judiciário.

Temos inúmeros regimes de exceção que man-
têm os três Poderes. Há pouco tempo vimos um di
tador caindo, nas Filipinas, onde os três Poder
res existiam.

Os países de partido único não têm Democra-
cia. O Ministro Paulo Brossard,em conferência de
dois anos passados, dizia: "Democracia 56 existe
na medida em que pelo menos dois partidos dispu
tam o poder".	E não adianta falar em Demo-
cracia de diversos partidos, em que só um está
"autorizado" a ganhar as eleições. Pelo simples
fato de se proibir que outros partidos possam
concorrer à vitória, estaríamos perante um regi-
me de exceção, isto é, estaríamos perante uma rea
lidade na qual a existência de muitos partido
não representa a existência da Democracia.

Democracia, e agora já entramos na segunda
fase dos tipos de Democracia, só pode existir na
medida em que existam fundamentalmente dois par-
tidos ou mais que disputem uma eleição, isto é,
que disputem o poder e que possam capitalizar,re
presentar o sentido das aspirações populares. E
é por essa razão que talvez o mais notável fi
lósofo da atualidade, em termos de Teoria de Es-
tado, Arend Lijphart,em seu livro "DemocracieS",
analisando as únicas vinte e uma DemocrciaS está
veis do mundo depois da Segunda Guerra Mundial
mostra que a realidade atual só admite dois ti-
pos de Democracia: uma Democracia majoritária,fl0
estilo "Westminster", e uma Democracia consensual,
como aquela que temos, por exemplo, na Bélgica.

Numa análise das mais extraordinárias que
tivemos oportunidade de ler, e esse livro deve-
ria ser rapidamente traduzido para o Português,
para que pudesse ser refletido pelos cientistas
políticos e autoridades do País, o autor demons-
tra que qualquer um dos dois sistemas oudos dois
tipos de Democracia pode representar, num deter
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minado espaço geográfico, as aspirações do povo.
Mostra, por exemplo, a Inglaterra, que tem, de
rigor, dois únicos partidos, pois o Partido Libe
ral não chega a formar uma terceira vertente; os
Estados Unidos, que têm dois únicos partidos, e
outras Democracias,que, admitindo um pluripartida
rismo, estão não entre as chamadas Democracias
majoritárias, mas entre as Democracias consensu-
ais.

Qual é o traço distintivo da Democracia ma-
joritária em relação à Democracia consensual? O
traço distintivo está no fato de que, na majori-
tária, quem ganha o poder o exerce, independente
da oposição. Nas consensuais, em função do pluri
partidarismo, quase sempre o exercício do poder
só se faz através do consenso, da negociação polí
tica, do acordo, de representação daqueles gru-
pos minoritários que, de alguma forma, tenham in
fluência no exercício do poder. -

Ele demonstra, ainda, que as Democracias majo
ritárias só são estáveis nos países altamente civiliza--'
dos . E vai mais longe (com quadros notáveis, porque faz
a análise dos últimos quarenta anos): demonstra que, mes-
mo nas vinte e uma Democracias estáveis, durante os últi
mos quarenta anos, os países menos desenvolvidos são a
queles que possuem Democracias majoritárias, com cer
tas crises. -

Ora, nes g a análise, ele expõe questão muito
importante, que sempre foi elemento de indagação
em nossas pesquisas e estudos de Teoria Geral do
Estado, Filosofia do Direito e Direito Constitu-
cional: até que ponto o regime parlamentarista
ou presidencialista, hoje, pode ser considerado
mais importante, como tema de indagação, do que
o tipo de Democracia? Principalmente em função
do crescimento da compreensão dos cidadãos de to
do o mundo, do processo político, da alfabetiza-
ção, do ensino universitário que se propaga, mes
mo nos países com menos condições. Esse conheci-
mento cada vez maior, com os meios de comunica-
ção levando toda informação, de imediato,aos mais
distantes rincões da terra, faz com que a discus
são sobre o tipo majoritário ou o tipo consensual

187



ultrapasse até mesmo as colocações Clássicas
regime Parlamentarista e do regime Presidencj
lista. Todos os autores têm uma nítida p referên-
cia pelo regime Parlamentarista, que tem como ca
racterística fundamental uma maior Participaç
do povo no processo político. É necessário que o
povo tenha meios de cobrar daqueles que repre-
sentam as suas posições. O regime Parlamentaris
ta representa efetivamente o poder exercido pelo
p ovo, na medida em que o povo elege o Parlamento.
Ao valorizar as Casas Legislativas, que recebem
todas as correntes de pensamento político de uma
nação, o povo valoriza o seu próprio voto e es-
sas Casas Legislativas é que passam a dirigir e
a definir a linha política do Chefe do Governo.
E o regime Parlamentarista permite essa partici-
pação, esse tríduo que se forma: Povo, Parlamen-
to, Governo.

O regime Parlamenarista,nas vinte e uma Democra
cias mais estáveis, é adotado por nada menos qu
dezoito. Somente duas têm o Presidencialismo e uma
terceira tem um sistema híbrido, quase presiden-
cial. E, nos três países que têm o Presidencia-
lismo como regime, a origem do regime presiden-
cial decorre de um Parlamento forte anterior.
Nos Estados Unidos, o Presidencialismo é parla-
mentarista: o Parlamento derruba presidentes, en
quanto que, nos outros sistemas conhecidos, o
presidentes é que fecham os Parlamentos.

Por essa razão, se, historicamente, tem o
Parlamentarismo demonstrado ser, na feliz expres
são de Raul Fila, "o regime de responsabilidade
a prazo incerto", porque, quando um governo no
merece mais confiança ele cai, e o regime tem me
canismos para solução nas suas próprias crises,
o Presidencialismo o regime da irresponsabilida-
de a prazo certo, porque, ao se eleger um incom-
petente, sem condições de governar, o Presiden-
cialismo não tem mecanismos hábeis para equacio
nar o problema, no sendo o "impeachment" instru
mento fácil de ser usado. O Presidencialismo sendo
um regime de irresponsabilidade a prazo certo,
só tem as soluções das grandes crises mediante

ruptura institucional. Se a maior parte dos pai
es adotam o Parlamentarismo, é porque, certamen
te estamos pelo menos com um sistema que, histo
ricamente, tem dado certo. -

Embora no tenha sido dada importância ao
estudo do regime Parlamentarista em relação aos
outros países em desenvolvimento, nós temos veri
ficado, analisado, que países que adotam o Parl
mentarismo, mesmo aqueles em nível de desenvolvi
mento inferior ao do Brasil, têm tido mais esta
bjlidade que o Brasil. Essa é a razão p ela qual
nós lhes perguntamos por que juristas como Paulo
BroSsard, Paulo Bonavides, Celso Bastos, Afonso
ArinOs e uma plêiade notável de outros grandes
mestres têm defendido essa tese. Uma de nossas
preocupações, quando lemos e relemos o livro
"Regime Político", do eminente Prof. Baracho, é
que ele trouxe muitos elementos para a reflexão,
mas no se dedicou a essa matéria com a profundi
dade que todos os seus estudos têm. Foi o livro
que mais nos influenciou, à época. uma tese ex-
cepcional, que todos os senhores devem ler. No
vamos citá-lo com particularidades porque esperamos
que, nos seus vinte minutos, o Dr. Baracho se mani -
feste com argumentos profundos sobre a matéria.
Juristas desse nível defendem o regime Parlamen-
tarista, porque ele evita que o poder seja deti-
do por um único homem. Ele transforma o Presiden
te da República, ou o Monarca, em Chefe de Estar
do, o homem sereno, que fica fora das crises ins
titucionais, que dá estabilidade à nação. -

E interessante notar a distinção entre a
figura do Chefe de Estado e a do Chefe de Gover-
no. Quase sempre, nos momentos de crise, podemos
ter choques solucionados naturalmente pelos regi
mes p arlamentaristas e criticamente pelos presi-
dencialistas, isso porque o Presidencialismo dá
tal força ao Presidente, que passa a ter a possi
bilidade de decidir pelo bem ou pelo mal,no pou
cas vezes, acima da lei. -

Todos nós desejamos que o "Plano Cruzado"
de certo, mas ele só p oderia ter sido feito num
regime presidencialista Se der certo excelente;
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se não der, ninguém dele participou. Sendo o só, mas, também, a ditadura do Parlamento sobre

 

Presidente da República aquele homem que deter... o Governo, porque o Chefe de Estado, Presidente

 

mina tudo, inclusive com a possibilidade de VjO...	 da República ou Monarca - e dessas dezoito Demo-

 

lentar a Constituição, até que seus decretos-leis cracias parlamentaristas inúmeras são monarqui-

 

sejam declarados inconstitucionais pelo Supremo as: Espanha, Noruega, Suécia, Inglaterra, Dia-

 

ou pelo Congresso Nacional, rejeitando-os em bio marca, e há outras que são regimes parlamenta-

 

co, ele pode governar, com toda eficácia,atravé —s ristas presidenciais - tem que ter a possibili-

 

desses instrumentos. Ele não precisa consultar o dade, à medida que as quedas de governo se suce-

 

Parlamento, apenàs o consulta se assim o desejar. dem, de voltar a consultar o povo, para saber se

 

O Presidencialismo dá ao Presidente tal for o povo continua apoiando aquele Congresso que

 

ça que o Presidente da República, se for bom, p o derruba ministérios sobre ministérios, tendo ele
derá fazer um excelente governo e ter aceitaçãoo direito de dissolvê-lo.

 

popular, mesmo que seja um ditador, porque o Pre Tendo o Chefe de Estado essa autonomia, ele

 

sidencialismo traz os laivos da ditadura. Se fo—r pode exigir a responsabilidade do Congresso, na
mau, a Nação inteira sofrerá. 1	 escolha do seu governo. Por outro lado, o voto

 

No momento, todos nós estamos entusiasmados distrital auxilia a eliminação do Poder econômi-

 

com o "Plano Cruzado". Com algumas ressalvas, so co dentro daquele Distrito, não permitindo que

 

mos favoráveis à equipe econômica que está proT cada candidato gaste mais do que uma determinada

 

curando encontrar uma solução para a inflação no importância,com risco de perder o mandato ou de
País, buscando um caminho para dominá-la, ter cassado o registro de candidato.

 

Nós verificamos que, efetivamente, este Go- Com o voto distrital, nós passamos a ter a
verno merece, pelo menos, a confiança do povo, possibilidade do aparecimento de reais lideranças

 

no sentido de que está lutando para acertar. Mas e a possibilidade de o eleitor, no seu Distrito,

 

quantos governos não mereceram a confiança aqui cobrar do seu representante o mandato bem ou mal

 

e fora do País? Nós verificamos que o Presiden- exercido.

 

cialismo é um resquício da ditadura, permitindo Parece-nos, portanto, que não é sem razão

 

que'o Presidente nomeie Ministros que são de sua que a história do mundo demonstra que os países

 

confiança e permitindo que os derrube sempre que mais estáveis, democraticamente, trilham o cami-
entender, sem consultar o Congresso. nho dos regimes parlamentaristas. Se indagarmos

 

Acompanhemos os fatos de ontem: dois chefes acerca da compatibilidade do regime Parlamenta-

 

de governo, envolvidos no bombardeio dos america rista com o sistema federativo, veremos que, nas

 

nos a Trípoli, a Primeira-Ministra da Inglaterra vinte e uma Democracias, temos seis Federações,

 

e o Presidente dos Estados Unidos. O Presidente dentre as quais, Austrália, Canadá, Alemanha e

 

foi à televisão, fez a sua manifestação e não tem Estados Unidos. E, dentre essas, quatro adotam o

 

que prestar contas a ninguém. A Primeira-Minis- regime parlamentarista de governo. Nessas Federa

 

tra da Inglaterra passou a tarde inteira no Par- ções, o Parlamentarismo funciona, não obstante i
lamento, prestando contas. existência do bicameralismo, uma vez que há ne-

 

O Parlamentarismo representa o fortalecimen cessidade de duas Casas no Congresso: uma para

 

to das Casas Legislativas, na medida em que ado representar o povo e a outra para representar as

 

ta dois instrumentos: o voto distrital e a possi Unidades federadas, o que acontece, por exemplo,

 

bilidade de dissolução do Congresso. Os regimes no Canadá. Na Alemanha, o problema do bicamera-

 

parlamentaristas também eliminam a possibilida- lismo não é tão nítido como aquele que temos no

 

de de termos, não apenas a ditadura de um homem Canadá e noBrasil, mas  vida legislativa nos
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países em que há bicameralismo legislativo se faz
quase sempre na câmara, representante da vontade
popular.

Prend Lijphart já disse que, nas Federações On
de o bicameralismo é fortíssimo, uma das Câmara
representa fundamentalmente a Federação, e n0
o povo. Nem por isso o regime parlamentarista dei
xa de funcionar a contento. Parece-nos oue, pelo
menos, terá que se produzir no País uma reflexão
para a escolha do futuro constituinte e para se
verificar se o melhor regime é o regime que es-
tamos adotando. P período mais estável da histó-
ria política brasileira foi a época de um regime
parlamentarista, época de D. Pedro II. Nunca ti -
vemos um período tão longo sem rupturas consti-
tucionais, embora atípico, em função do Império
brasileiro. Parece-nos que, depois que adotamos
a infeliz forma presidencialista, as crises têm-
se sucedido no País. As rupturas institucionais
estão justificando o retorno 'as formas mais civi
lizadas, principalmente adotando-se o critério
das Democracias consensuais, aquelas em que to-
dos os segmentos da sociedade possam ser repre-
sentados. Um dos estudos mais profundos de Arend
Lijphart é exatamente aquele onde examina a menor
duraçao dos gabinetes das Democracias, em rela-
ção 'as Democracias majoritárias. Na Inglaterra,
os governos são mais estáveis, em termos de exer
cicio do poder. Por quê? Porque na Inglaterra e-
xistem dois partidos, mas a oposição está sempre de
fora. Nas Democracias majoritárias, nem sempre
os interesses minoritários podem ser representa-
dos, a não ser em época de eleições, porque o par
tido que perde, a eleição fica na oposição. O e-
xemplo das Democracias consensuais tem demonstra
do que, mesmo com gabinete de menor duração, as que
das de gabinete amortecidas pela figura do Chefe
de Estado, com maior ou menor interferência flO

processo governamental, como inclusive acontece
na França, fazem com que a estabilidade seja tão
grande quanto a estabilidade dos tipos de Demo-
cracia majoritária. Parece-nos que, pelo menos,
poderíamos refletir em profundidade n exemplo que
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a Históri a tem dado. Um dos grandes problemas da
l í t ica brasileira - e sei que não é o caso de

Minas Gerais, porque conheço eminentes parlamen-
tares que são profundos conhecedores de História

e 
á tendo dado aula na UFMG, lembramo-nos de

alguns professores que, sendo grandes juristas, são
também grandes historiadores, como é o caso de
Washington Peluso Albino de Souza - é o desconhe
cimento da História e da realidade de outros paT
ses A História tem demonstrado que há um regime
melhor que outro para cada tipo de Nação,para ca
da tipo de Democracia. Parece-nos que seria ir-
racional pensar que, apesar de o Presidencialis
mo nunca ter dado certo na maioria dos países,vi
le a pena continuar teimando, como os alquimis-
tas ' na esperança de que, de tanto repetir uma
experiência, ela se torne uma realidade, de acor
do com suas conveniências e convicções, e não d
acordo com as leis científicas.

Concluiríamos esta palestra, já que tería-
mos de falar sobre separação de Poderes,tipos de
Democracia e regimes de governo, dizendo que nós
temos, no regime parlamentarista de governo,qua-
tro Poderes: O Poder Moderador, representado pe-
lo Chefe do Estado, o poder Executivo, represen-
tado pelo Chefe de Governo, o Poder Legislativo,
representado pelas Casas Legislativas, e o Poder
Judiciário, o poder de dizer o direito. O ex-Mi-
nistro do Supremo Tribunal Federal da Suprema
Corte de Justiça da Argentina, Adolfo Gabrieli,
certa vez contou-nos uma conversa que mantivera
com Videla, que era Presidente da ReDúbUca. Vi-
dela dissera-lhe: "Nós somos os dois únicos Pode
res desta Nação". Ao que Gabrieli respondeu: "Eu
sou o Poder da Nação, porque, pela lei, eu posso
destituí-lo. E o senhor só pode me destituir pe-
la força." Videla nunca teve a coragem de atin-
gir a figura de Adolfo Gabrieli, esse excepcio-
nal argentino.

O que trazemos para a reflexão dos senhores
e que, se nós criássemos um quinto Poder, que é
estudado pelos doutrinadores há muito tempo, em-
bora haja sempre muita timidez em apresentá-lo,
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ou seja, o poder dos Tribunais de Contas,vale j•
zer, o Poder ResponsabilizadOr, nós teríamos
possibilidade de um controle paralelo dos desman
dos e desperdícios dos outros quatro Poderes.Ma
este seria um Poder que teria de ser autônomo,,
acoplado, como está na Constituição atual,ao po -
der Legislativo, em que apenas fica como Op ina -
dor moral sobre o andamento dessa ou daquela
ta, sem condições de julgar, porque não tem pos:
sibilidade de executar as suas decisões. Se n5
tivéssemos um regime parlamentarista, com o po -
der Responsabilizador das Cortes de Contas, para
lelo, subordinado exclusivamente, quanto às sua
decisões, ao Supremo Tribunal Federal, nós pas -
saríamos a melhorar a fórmula de Montesquieu: ?Io

Poder deve controlar o Poder, porque nem sempre
o homem é confivel no poder." E teríamos aquele
Poder cuja única função não seria nem governar,
nem legislar, nem julgar o direito ou manter a
ordem jurídica, mas responsabilizar, em nome do
povo, o administrador.

Com isso, temos a sensação de que, numa fu
tura Constituinte, nós entraríamos numa oemocra: 

INTERVENÇÃODO19DEBATEDOR

cia consensual, com cinco Poderes e com o regime
parlamentarista, efetivamente, permitindo que o
Brasil entrasse no rol das grandes nações, no
sendo apenas um País de futuro, mas já, definiti
vamente, um País do presente.

Era o que eu tinha a dizer.

194



O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO SÉRGIO EMÍLIO)_
Com a palavra o primeiro de batedor de hoje, Prof
Cantídio Dias de Freitas.

O SR. DEBATEDOR (PROF. CANTÍDIO DIAS DE
FREITAS) - Sr. Presidente, demais componentes da
Mesa, ilustre auditório. Inicialmente, desejo
congratular-me com a egrégia direção desta ve-
tusta Casa, pela brilhante e já vi toriosa mi
ciativa de realização deste simpósio, visando
esclarecimento da p opulação sobre a futura Cons
tituinte, o que bem revela O aguçado espírito p3bilco dos parlamentares m ineiros. Faço a minhasaudação a todos os membros da Casa, na pessoa
do Coordenador geral dos trabalhos, D eputado Fer-nando Rainho.

Sobre a matéria hoje posta em discussão,
"Regimes de Governo e Au tolimitaço dos Poderes",
reservo-me o direito de tecer algumas considera-
ções, estritamente dentro de seu aspecto cientí-
fico, o que, aliás, no será tarefa fácil, consi
derando que o ilustre Conferencista Prof. IveGandra, exauriu p lenamente o assunto, em todos
os seus intricados aspectos.

Por força de dispositivo 
con stitucional -

artigo 47, § l, da nossa Lei Fundamental - a Fe
deraço e a República são i mutáveis. Mas qual
seria o regime de governo ideal para o País: Pre
sidencialismo ou Parlamentarismo? Parecem-me vi-
síveis as vantagens deste sobre aquele, o que é
demonstrado no só pela p referência da doutrina
constitucio al dominante, como também, pela efi-
ciência histórica revelada pelos países que 
praticam e pela incrível es tabilidade constitu o
cional que este regime tem comprovado.

Aliás, basta que se confrontem as origens
dos dois sistemas, para se chegar a essa trans-
parente conclusão

A forma de governo presi dencialista é frutode el aboração teórica in stantânea, criada, de umsalto, pela Co nstituição americana de 1787 e, de
Pois, adotada por todos OS Estados do continen
te, com ligeiras modificações.

Já o governo par lamentar, ao contrário, foi
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um lenta criação da história política da Ingla-
terra, que o aperfeiçoou, ao longo dos anos de
sua experiência parlamentar.

O Governo de Gabinete partiu de um anti-
go Conselho Privado, elite que o Monarca consul-
tava, antes de tomar as suas decisões. Mortos a
Rainha Ana e Guilherme III, sem sucessores, foi.
convocado Jorge 1, de origem e educação alemã,
para governar. Como esse monarca desconhecia com
pletamente as tradições e necessidades locais,
governou, durante 36 anos, apenas referendando
as propostas dos membros do Conselho, com os
quais se entendia em latim. Com a sucessão de
Jorge II, organizou-se o Governo de Gabinete,
que orientou a Monarquia durante 33 anos.

Decorrido, portanto, mais de meio século de
fortalecimento do Gabinete, quando da ascensão
ao poder de Jorge III, de tendências nitidamen-
te absolutistas, já se tornara impossível conter
a força conquistada pelo p arlamento, nascendo
daí esse regime de governo, dotado de mecanis-
mos próprios de controle da administração públi-
ca.

Nessas condições, não resta dúvidas de que um
regime aprimorado ao longo dos tempos ofereça
grandes vantagens sobre um outro, de criação im-
provisada, como ocorreu com o Presidencialismo.

Não obstante, penso que o Presidencialismo,
malgrado sua vulnerabilidade constitucional, pa-
rece ser o regime de governo que melhor se amol-
dou à mentalidade republicana nacional e à pró-
pria preferência dos políticos.

Assim, vaticinando que a Constituinte não
venha a alterar esse sistema, torna-se necessá-
rio fazer aqui algumas colocações em torno da se
paração de Poderes, proposta pelo eminente Confe
rencista.

Segundo depreendi da resenha que constitui
o núcleo da conferência do Dr. Ives Gandra, a
proposta do acatado jurista seria a pentaparti-
ção dos Poderes, ou seja, os quatro emergentes
do Parlamentarismo, (Executivo, Legislativo, Ju-
diciário e o Poder Moderador), e a criação de um
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quinto Poder, que seria o Poder Responsabiliza-
dor, que consistiria em dotar-se os Tribunais de
Contas da função judicante, a fim de que pudes-
sem esses órgãos aplicar as sanções devidas,
quando verificadas irregularidades nos gastos pú
blicos.

Coerente com o meu ponto de vista de que a
Constituinte não irá abolir o regime presidenci-
al, penso que deve ser mantido o sistema montes-
quiano da tripartição dos Poderes.

A necessidade de instrumentalizar os Tribu-
nais de Contas, como meio de tornar a sua ação
eficaz, no controle da probidade dos gastos pú-
blicos, é uma realidade gritante, detectada pe
ia acuidade jurídica do insigne Conferencista
Todavia, penso que a função judicante não pode
ser desviada do Poder Judiciário, para a insta-
lação de um quinto Poder, não só porque seria
causa de esvaziamento daquele Poder, mas tam-
bém porque a Justiça, através de seus varia-
dos órgãos, está melhor preparada para o exercí-
cio jurisdicional, através de quadro recruta-
do por meio de concurso público e devidamente a-
perfeiçoado para a melindrosa função de julgar,
enquanto que os membros dos Tribunais de Contas
são selecionados por critério puramente políti-
co, logo, sem a necessária experiência para exer
cer a judicatura.

"De lege ferenda", ofereço modesta sugestão
alternativa, para a instrumentalização dos Tri-
bunais de Contas. Uma seria viabilizar a auto-
nomia e independência do Ministério Público,
através do singelo mecanismo de se estabelecer o
critério de escolha do Procurador-Geral, medi-
ante o escrutínio de seu Conselho Superior, sem
a ingerência do Chefe do Executivo, como ocorre.

Deixando a escolha de ser política, e o car
go de confiança, haveria ampla liberdade do ór-
gão e, desse modo, os Tribunais de Contas pode-
riam acionar o Poder Judiciário, através do ór-
gão ministerial, a fim de se apurar a responsa-
bilidade dos detentores do Poder Público, em
seus gastos, com a efetiva punição dos culpados,
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moralizando definitivamente a administração pú-
blica.

No sendo assim, haveriam os Tribunais de
Contas de passar por profunda reformulação, Por
meio da qual fossem incluídos como árgos espe-
cializados do Poder Judiciário, como ocorre, Por
exemplo, em Portugal.

Finalmente, a nova Constituição forçosamen-
te terá que conferir autonomia administrativa e
orçamentária ao Poder Judiciário, aparelhando ma
terialmente a Justiça, de modo a torná-la rápid
e eficaz, sem o que no será possível a constru-
ção de uma nova sociedade civil justa e segura.

Muito obrigado.

INTERVENÇÃO DO 29 DEBATEDOR
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO SÉRGIO EMILIO)--
Com a palavra o segundo debatedor de hoje, Prof.
Aloízio Gonzaga de Andrade Araújo.

O SR. DEBATEDOR (PROF. ALOTzIO GONZAGA DE
ANDRADE ARAIJJ0) - Permitam-me, a Mesa e o auditó
rio, dispensar as saudações, levando em conta que
a minha presença aqui e o prazer com que compare
ço a esta reunião são demonstração de absoluta
certeza da necessidade de participação de cada
um de nós nos debates que se processam nesta Ca-
sa, sobre os temas fundamentais da Constituinte
brasileira e, em conseqüência, a melhor saudação
que lhes posso fazer.

Vou abordar o tema, adotando uma técnica um
pouco diferente da do colega que me precedeu,por
que entendo que a função do debatedor, antes d
tudo, é de criticar pela dúvida metódica e, se o
p rof. Ives Gandra disse que no trazia aqui so-
lução, muito menos eu, como debatedor, vou trazê-
la. Vou, ao contrário, criticar, levantar mais
poeira para chocalhar o pensamento de vocês, a
fim de que vocês mesmos resolvam a dúvida final.

Começo, em primeiro lugar, por uma discor-
dância metódica em relação à terminologia adota-
da pelo Prof. Ives Gandra, para depois expor uma
discordância em relação ao fundo, porque, "data
venha", acredito que a questão é tanto metódica
quanto de fundo.

A conferência do ilustre Prof. Ives Gandr
a partir da sua conceituação de regimes de gover
no, estabeleceu, na dicotomia Parlamentarismo - Pre
sidencialismo, a solução possível das crises ins-
titucionais da Democracia, que são atribuidas po
ele, em função do seu método, àquilo que conside
ro meras técnicas de exercício do poder e que de-
nomino sistemas de governo, sistema parlamentar e
sistema presidencial de governo.

Em função da terminologia, no exame do po-
der do Estado, que é a expressão mais elevada do
Poder social, começo por apresentar discordânci
não quanto à classificação aristotélica, que ain
da hoje, pelas suas razões e fundamentos de ordem
quantitativa e moral, p elo exercício bom ou mau
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do poder, pode definir também a realidade do sis
tema político ou do sistema de governo. Para mi
a discussão não está na mera técnica do exercício
do poder. A questão é de maior profundidade e a
coloco no seio dos regimes políticos, que concei
tuo como a correlação que há entre as concepções
do mundo existentes em determinada sociedade es-
tatal e os métodos de criação e exercício do di-

reito.
DenÕdéSSe contexto é Que temos de veri-

ficar qual a melhor técnica, em função das con-
cepções dominantes e, não, apresentar a técnica
como capaz de resolver os problemas fundamentais
da nossa concepção. Daí porque o fundamental pá

mo mim não é definir se o Parlamentarismo ou o
Presidencialismo resolvem, porque,COmo técnicas,
ambas são capazes de realizar, ou não, a Autocra
cia ou a Democracia. Porque, nós percebemos mui-
to bem, dentro da esteira de exemplos exposta pe
lo Prof. Ives, que tanto o Presidencialis mo como

o Parlamentarismo se prestam, na realidade histó
rica do Estado Moderno, para sustentar goverflo
autocráticos ou democráticos e, então,a diferen-
ça que nos interessa buscar não está na técnica,
mas nas concepções que realizam. fundamental
que se estabeleça, antes, quais são os princí-
pios norteadores da Democracia real moderna, pa-
ra chegarmos à conclusão de que esta ou aquela ou
tra técnica seja melhor para enfrentar o desafio
da Democracia nacional. Para mim todo problema de
ordem teórica se coloca exatamente na conceitua
ç'ão do regime político democrático. Regime que
ainda engatinha, com menos de cem anos de existê
cia, o regime democrático surge de um casamento
meio espúrio, entre o Liberalismo político e 

O

conceito grego de Democracia. Na sua primeira fa
se, que a Primeira Grande Guerra sepultou para
sempre, foi o regime político democrático liberal
que se realizou, e o que se viu foi o Liberali

s-

mo comparecer como instrumento de controle da au
toridade, como instrumento de corte do poder, atra
vês dos princípios da divisão dos Poderes, do e
tado de direito e da liberdade individual, acOPl

do ao método da part icipação, ainda que este, a
princípio aberto, se processasse pela Democracia
censitária, pelo voto censitário Foi assim quesurgiu O 

regime democrático real, antes de tudo
como instrumento de combate à autoridade estatal,com pouca participação do povo

Sua evolução começou com o s urgimento dohomem concreto, do povo concreto, no momento em
que a Participação democrática passou a existir
não apenas no plano inst itucional dos partidos po
líticos nas eleições, mas, também, nas 

organiza-ções, organismos e instituições SOciais,que par-
ticipam hoje, com sua vigilância permanente, na
formação dos atos e atitudes dos governos, atra-vés dos seus diversos representantes 

instituídosEsta nova realidade fez com que aqueles mesmos
princípios da Democracia liberal, da Democracia
política, tivessem uma outra conotação, mais mo-
derna, mas ainda assim sempre dentro do princí-
pio de que o Estado democrático somente	existena medida em que a sociedade,como um todo, é ca-
paz de pôr um freio ao arbítrio dos governantes.Porque o que verificamos , acrescefltafldo à crítica
do Prof.Ives Gandra e dando uma outra conotação ao
silêncio que envolveu a edição do Pacote Econômi
co,é que o erro não está no sistema 

pres idencialnão é do sistema pres idencial de governo, "data ,fia" do Pro f.Ives,mas é e está na incapacidade departicipação efetiva nossa,enquanto c idadãos, nacondução dos problemas sociais e políticos doPaís. Porque o que verificamos sempre é que nóselegemos os nOSSOS representantes e depois, pu-
ra e simplesmente, esperamos deles milagres, co-bramos deles milagres e não lhes emprestamos efeti vamente, a nossa Participação, através dos di-ferentes grupos a que pertencemos, para a tomadade decisões. Fica então o quê? Todo o poder fi-ca centrado nas mãos dos Presidente, que, apenas
Por um ato de sorte nossa, ou falta de sorte tambem, acerta, nas reuniões de seu grupo mais res-t
rito, as decisões que nos devem ser impingidas,as quais, se derem certo, damos graças a Deus,
e, se não derem, caímos todos; num caso ou nou-
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tro, não por qualidade ou defeito do p residen-

cialismo, mas por defeitos de mecanismos de par-
ticipação efetiva, tanto da sociedade, como até
mesmo do Poder Legislativo.

Vimos, neste episódio da edição do Pacote
Econômico, que o próprio Ministério e os parti-
dos que dão sustentação política ao Governo no
Congresso souberam, como nós, pela televisão, pe
la imprensa, de decisão de tamanha envergadura
que diz respeito à nossa própria segurança so-
cial. O defeito está no Presidencialismo

? Não.

Está na falta doaperfeiçoamento de uma técnica
de controle do poder, a da autolimitação dos Po-
deres, como também o defeito está na nossa per-
manente omissão política, individual e coletiva,
no acompanhamento das funções e tarefas pertinen
tes principalmente ao Poder Executivo. -

Este é o reparo que gostaria de fazer, em
função terminológica, como disse e, por conseqtên
cia, de fundo, à colocação feita pelo Prof. Ive

Gandra.
técnica de separação de Poderes do siste

tema presidencial de governo, em que um Poder 11
mita o outro, com isso criando um sistema defreios
e contrapesos para que um Poder, controlando o
outro, evite o arbítrio (vejam que estamos sempre
nos colocando, em termos democráticos, contra o
arbítrio do poder, e aqui rendo homenagem ao Prof.
Ives Gandra e concordo, quanto ao fundo e 'a for-
ma, com a proposta de uma postura dos Tribunais
de Contas), não é suficiente para a autolimitação
dos Poderes, para a divisão de Poderes, se não
se criarem, se não se aumentarem os institutosde
pressão jurídico-social do povo sobre o Poder.

Daí porque, dentro da nossa sistemática ju
rídico_cOnstitucion al , a existência pura e sim-
ples do mandado de segurança e da ação popular,
como instrumentos de cobrança das autoridades pú
blicas, ainda são rigorosamente nsusceptíveisde
ter quaisquer resultados mais abrangentes. Por-
que o mandado de segurança legitima apenas a ação
individual contra o ato que fira o próprio direi
to individual, líquido e certo.A ação popular

protege apenas um direito p úblico subjetivo dian
te de atos que tenham duas espécies de vícios,—
o vicio formal, e o p rejuízo. Em q uaisquer casos
pode a autoridade cometer uma il egalidade, por
mais gritante que seja, ao nível de Direito Públi
co Objetivo e ao nível de Direito Público Subje-
tivo, que fira nossos direitos, enquanto ci
dadãos, ooraue o mandado de seauranca não p er-
mite a ninguém se insurgir contra ele, se não fe
re direito pessoal, líquido e certo; e a ação p6
pular é insuficiente porque, se for apenas ile
gal, in constitucional, o ato da autoridade, mas se
não se comprovar nela a existência do prejuízo
do erário, ela é incabível.

E preciso acrescentar - e é o que trago a
debate - um outro instituto de salvaguarda do
direito popular, que seria a extensão do mandado
de segurança ao Direito Público Subjetivo que não
derrogue o direito individual, pessoal, bem como
a extensão da ação popular aos atos jungidos de
ilegalidade, independentemente de prejuízo ao erá
rio. Nesse conjunto é que se faz possível o con-
trole do exercício do Poder e, se não dermos ao
próprio povo condição para enfrentar, via judici
ai, esta questão fundamental da ilegalidade de
tos do poder público, dificilmente o próprio sis
tema formal, que ainda é nitidamente liberal, se
ré suficiente e, pelo desuso, continuaremos a as-
sistir a prática de atos de autoritarismo, por
parte de nossos governantes, que nos retiram o
direito de participação nas soluções dos proble-
mas nacionais.

A Democracia real, o regime político demo-
crático, o homem real que somos exigem, cada vez
mais, maior Participação nossa, no dia-a-dia da
realização nacional.

gar.
Eram essas as conclusões a que queria che-
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INTERVENÇÃO DO SR. COORDENADOR



O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO SÉRGIO EMÍLIO) -
Com a palavra o Sr. Coo rdenador, Prof. José Ai-
fredo de Oliveira Baracho, para sua exposição.

O SR. COORDENADOR (PROF. JOSÉ ALFREDO DE O-
LIVEIRA BARACHO) - Exmo. Sr. Presidente,ilustres
componentes da Mesa, senhores participantes

Vamos seguir as recomendações do R egimento, poisnuma Casa do L egislativo, devemos observar as re
gras do Direito Parlamentar e do Direito Regi-
mental. Diz o Regimento que O Coordenador tem vin-
te minutos para encerrar os debates. Não vamos
tecer Comentários acerca da brilhante exposição
do Prof. Ives Gandra, nem das afirmações comple-
mentares dos De batedores, mas torna-se necessá-
rio levantar algumas Ponderações relacionadas como tema em debate.

Vimos, nas exposições aqui efetuadas, que as
discussões sobre regime par lamentarista, regime
presi denciaiista,ou, como alguns 

p referem, sis-tema presi dencialista de governo, de nominação ci
tada no famoso livro de Haroldo Laski,quando ei
analisa o sistema presidencialista n orte-ameri-
cano, suscitam algumas colocações.

Aqueles que nos a ntecederam trouxeram prati
camente tudo que era necessário para apresentar
mos num debate dessa espécie. Mas, já que o tema
é Constituinte, torna-se necessária a lembrança
de algumas formulações que têm sido propostas,
nos dias de hoje, na Comissão de Estudos Consti-
tucionais e nos diversos seminários que estão sen
do p romovidos no Brasil. Tem-se dado prioridade
à discussão acerca do que seria melhor para o
Brasil nesta fase de re construção de suas insti-tuições p olíticas e jurídicas: o sistema parla-
mentarista ou o presidencialista

Alguns r elembraram a experiência imperial,
que mereceu o livro famoso de João Camilo de OH
veira Torres, "Democracia Coroada". Apesar de
não ter havido no Império brasileiro uma previ-
são constitucional, ap licou-se, nessa fase, osistema parl amentarista de governo e, Posterior-m
ente, houve experiência frustrada na Repúbli-ca, p or ocasião-da renúncia de Jânio Quadros,
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quando se pretendeu dar posse ao seu Vice-Presi-
dente. As Forças Armadas não queriam que o Vice
assumisse o cargo com todas as competências Cofl5
titucionais previstas. Veio a solução do ato a
dicional, e o Brasil teve uma fase parlamentaris-
ta, fase essa não aceita pelo próprio Presidente
da República, que, no seu discurso de posse j
começava a falar contra o Parlamentarismo. Também
o Primeiro-Ministro de então, Dr. Tancredo Ne-
ves, já se manifestava contra o sistema adotado.
Muitos alegavam que a aplicabilidade do sistema
parlamentarista, mesmo que estivesse assentada
numa reforma constitucional, seria imotivada na-
quele momento, porque haveria uma restrição do
mandato presidencial.

Daí o plebiscito, em que a sociedade brasi-
leira respondeu "não" ao sistema parlamentaris-
ta. O tema volta, atualmente, a ser discutido,
mas permanecem algumas dúvidas. Muitos temem o
sistema parlamentarista puro, como foi aplicado
na Inglaterra e depois levado para o continente
europeu. Temem a pureza do sistema parlamentaris
ta britânico, com todas aquelas conotações que e-
le apresenta. Outros aceitam o sistema presiden-
cialista, dizendo que o mesmo tem mecanismos, co
mo o "impeachment", de controle do Executivo.

No Brasil, algumas experiências estão sendo
retomadas, principalmente quando certos estudio-
sos mencionam Portugal, França, Islândia, Siri-
lanca e gustria, por terem um sistema misto ou se
mipresidencialista. Em Portugal, a doutrina te
tido permanente interesse no denominado sistema
semipresidencialista, com algumas concessões ao
Parlamentarismo. E, recentemente, a crise france
sa poderia demonstrar o perigo da forma mista,
do Semipresidencialismo, em virtude de mecanis-
mos utilizados, como a eleição direta do Presi-
dente da República.

E tradição- e aqui foi muito bem exposto-que
o sistema parlamentarista tem convivido com Mo-
narquias e com eleições indiretas de Presidente
da República, Presidente esse que tem uma série
de limitações no que diz respeito à sua atuação

e atribuição.
Recentes estudos saídos de Portugal mostram

que pode esse Sistema misto criar dúvidas quanto
ao exercício da autoridade: de um lado, um Pre-
sidente da República eleito diretamente pelo po-
vo; do outro, um Primeiro-Ministro escolhido
sob a base parlamentar. Isso pode gerar confli -
tos de prestígio, o que constitui fator de refle
xãO neste momento, quanto a uma definição entr
os sistemas Parlamentarista, presidencialista ou
misto.

Quiseram, nas discussões, distinguir as a-
tividades do Chefe de Estado e do Chefe de Cover
no, mas essas incursões teóricas levam também,
situações perigosas, como a situação francesa:
um Presidente socialista e um Presidente do Con-
selho conservador. Nesse sentido, pode ocorrer
uma disputa ideológica, uma disputa de prestígio,
uma disputa partidária.

Talvez devamos definir com melhor qualifi-
cação aquilo que o Brasil pretende: um sistema
parlamentarista puro, um sistema presidencialis-
ta com controle do Executivo ou um sistema semi-
presidencialista que pode gerar crises fundamen-
tais nas instituições políticas brasileiras.

Outra questão que deve ser colocada é a ques
tão partidária. O Prof. Ives Gandra lembrou aqui
que a introdução do "pacote econômico" não pode-
ria ocorrer dentro do sistema parlamentarista.
Na verdade, dentro do mecanismo do sistema par-
lamentarista, os programas devem ser encaminha-
dos por antecipação, para que ocorra uma aprova-
ção. Nesse sentido, tem razão o ilustre Conferen
cista. Mas há uma questão também que deve ser
relembrada: a falta de estrutura partidária. No
Brasil, nós temos uma crise nos partidos políti-
cos. Notamos, a todo momento, que eles não têm uma
estrutura permanente. Na Inglaterra, o partido da
Oposição tem aquilo que os ingleses denominam "ga
binete sombra". Permanentemente, o partido que
esta em oposição estuda os problemas nacionais,
p ara que, quando ele venha a ocupar o poder, te-
nha as soluções necessárias. Aqui há uma impro-
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visação partidária, existem aqueles que querem
ficar permanentemente no poder e não têm ideolo-
gia.

Esse aspecto é também fundamental em um SIS
tema parlamentarista de governo, porque,se nos:
sos partidos não têm uma ideologia, o que tere-
mos durante a fase de institucionalização do Par
lamentarismo? Crises permanentes, coligações da
mais espúrias, coligações que não terão assento
numa ideologia programática, mas na distribuição
de cargos. Isso degenera qualquer tipo de siste-
ma parlamentarista.

Devemos refletir, e os partidos precisam as-
sumir e reler os seus programas, porque, num sis
tema parlamentarista de governo, a existência d
partidos políticos sólidos, consolidados,de par-
tidos que unam uma estrutura ideológica e um com
portamento ético, é necessária, para que o sist
ma parlamentarista seja bem aplicado.

Há necessidade de uma relfexão mais profun-
da, que, notamos, não está sendo feita no Bra-
sil. Não é uma simples troca de Presidencialismo
para Parlamentarismo ou sistema coligado que vai
solucionar todos os problemas brasileiros. Exis-
tem questões profundas, que devem ser discutidas
nesta fase da elaboração das nossas instituições
políticas.

Passando agora, "data venia l' da ilustre Pre
sidência, à sessão de debates, desde que ficoui
estabelecido que o Coordenador dispõe de plena
liberdade para decidir sobre o encaminhamento
dessa sessão, cabendo-lhe deliberar sobre a fixa
ção de tempo para cada questão debatida e de pra
zos para inscrições de perguntas, sugerimos à 1-
lustre Presidência, como é comum nesse tipo de
debate, que o Conferencista, tendo em vista o

que foi mencionado pelo Debatedor, disponha de
quatro minutos para tecer considerações nas ques
tões polêmicas que foram apresentadas durante sua
exposição. Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO SÉRGIO EMtLIO)-
A presidência retorna a palavra ao Conferencista,
prof. Ives Gandra, para que seproncuncie sobre
as considerações feitas pelos demais expositores.

O SR. CONFERENCISTA (PROF. IVES GANDRA) -
Tenho a impressão de que as nossas divergências
praticamente não existem. Vejo mais convergên
cias do que divergências.

Em primeiro lugar, estou absolutamente de
acordo com a colocação do eminente Prof. Cantí-
dio. Embora tenha apenas levemente mencionado em
minha exposição que, à medida que a argüição de
inconstitucionalidade fica sujeita a aquiescência
do advogado do Presidente da República, sua con-
dição de subordinado termina prejudicando a manu
tenção da integridade da ordem jurídica,visto que
o Supremo não tem a possibilidade de examinar
qualquer argüição de inconstitucionalidade, mas
a lei exige que esta lhe seja enviada pelo advo
gado do Presidente, ou seja, o Procurador-Geral -
da República.

Acho que uma futura Constituição terá que
delimitar melhor os Poderes; nela não poderá ha-
ver a figura do advogado da União transformada
em Poder Judiciário, mas terá de ser apenas oFis
cal da Lei e da ordem. E nessa condição não pode
rã ser demissível "ad nutum". Quanto às outras ob
servações, estou de acordo com o que disseoProf.
Aloízio. Não vejo muitas divergências.

Usei, durante muitos anos, a expressão sis
tema. Entendo por sistema parlamentar ou presi-
dencialista a composição harmônica de toda uma or
ganização de mecanismos para o exercício do po-
der, vale dizer, um verdadeiro sistema.Mas,à me-
dida que comecei a examinar as novas publicações,
principalmente da Europa e dos Estados Unidos,em
que o problema á colocado fundamentalmente em re
lação à existência ou não da Democracia, verifi-
quei que o exercício do poder autocrático também
constitui um sistema. A Democracia, na medida em
que á examinada à luz da existência de partidos
políticos que legitimamente possam almejar o po-
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der, constitui um sistema de poder, uma de suas
possíveis facetas, que é a faceta democrática.Já
que posso ter um sistema de poder autocrático
pois, se examinarmos os países socialistas, con
tatamos que uma boa parte deles tem um partidd
único ou partidos divididos, onde somente um tem
o direito de exercer o poder,sou obrigado a reco
nhecer essa realidade, o autoritarismo pode se—r
um sistema de poder que não me agrada, mas não
posso recusar sua existência.

Então, no que toca ao Presidencialismo OU

Parlamentarismo - já que o regime é uma determi-
nada ordem sistemática, mas parcial e específica
para uma realidade - a expressão regime me pare-
ceu mais adequada, sendo hoje adotada, também,
pela maioria dos constitucionalistas estrangeiros.

Tratei de regime de governo nos tipos de
Democracia conhecidos, e essa é a razão pela qual,
embora tenha adotado no passado a expressão sis-
tema, hoje prefiro regime.

Mas há que se dizer dos regimes parlamenta
rista e presidencialista que eles podem existi
também em período de exceção, em um sistema auto
crático de poder. Mas, aí, descobrirei apenas r
gimes formais, porque os regimes reais s,6 existem
em uma Democracia.

Quanto ao segundo aspecto, não vejo gran-
de divergência, O Prof. Aloízio falava a respei-
to dos mecanismos que permitissem que essa reali
dade se fizesse presente. Os regimes de governo
presidencialistas ou parlamentaristas representam
a escolha entre determinados mecanismos que per-
mitam que se faça aquilo que se deseja. Como exem
p10 extremamente popular, eu citaria a corrida
que todos nós vimos, no domingo, pela televisão.
Aqueles que tiveram oportunidade de assistir, ve
rificaram a "performance" de Ayrton Senna e fica
ram entusiasmados pela maneira como ele conseguiu,
com a cabeça e o equipamento da Lotus, vencer. O
próprio Ayrton Senna, quando estava com outroeqUi
pamento, a Tolieman, sabia como dirigir, mas não
tinha o mecanismo necessário para ganhar. Parece-
me que a escolha entre o regime parlamentarista

ou presidencialista decorre da escolha do melhor
equipamento, do melhor carro para se obter a vi-
tória, dos melhores mecanismos legais para se ob
ter a representação popular. -

O Prof. Aloízio fazia menção à omissão do
Legislativo, à omissão parlamentar. Eu diria que
essa omissão decorre fundamentalmente dos meca-
nismos no regime pr esidencialista. Essa é uma
questão que passo a examinar. Antes gostaria de
fazer uma rápida observação sobre Li beralismo que,
sepultado desde a Primeira Guerra Mundial, está
renascendo na década de 80 em todo o mundo. Hoje
há uma presença do Liberalismo em todo o mundo,
conforme se verifica nas publicações acerca de
economia do Instituto Work Economic, da Bulgária,
da Iugoslávia, da Hungria, que apresentam todos
os livros de economia publicados na União Sovié-
tica, sente-se uma nítida volta ao Liberalismo.

O Embaixador da China Popular no Brasil,re
centemente, disse que os interesses multinacio-
nais na China, hoje, são tão grandes, que estão
permitindo d sua recuperação.

O que aconteceu em 1968, na Tcheco-Eslová-
quia, certamente não aconteceria nos dias atuais:
a União Soviética não conseguiria repetir o fato,
porque, hoje, se percebe uma volta ao desejo de
liberdade individual.

O neoliberalismo precisa ser estudado na
década de 80. O aspecto fundamental das críticas
que se fazem ao sistema parlamentarista é o pro-
blema da fragilidade dos partidos políticos no
Brasil. Estou convencido de que os partidos poli
ticos não funcionam no Brasil e não funcionam nos
regimes presidencialistas, porque eles só funcio
nam com Casas Legislativas fortes; Casas Legisla
tivas fracas, que não têm força, onde quem manda
é o Presidente da República, é evidente que não
estruturação de partidos políticos fortes e re-
p resentativos. o Presidente da República eleito
governa, com partido ou sem partido político, du
rante um prazo determinado. Nós só teremos parti
dos políticos fortes no dia em que tivermos um
regime parlamentarista. Esta é a prova histórica
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que temos. Quando o Prof. Baracho traz a preocu-
pação de que isto é fundamental, estou convenci-
do de que nós só formaremos partidos políticos au
tênticos, quando começarmos a nos treinar no re:
gime parlamentarista, numa Democracia consensual.

Não tenho , nenhuma admiração pela forma po-
lítica dos países socialistas da União Soviética,
mas seria o último a pretender eliminar o direi-
to de as pessoas pensarem de maneira diferente.
Essas pessoas têm direito de ter os seus parti-
dos políticos para contestar. A Democracia é o
tipo do sistema de poder que permite o conflito
de idéias e onde as maiorias e as minorias têm
que ser representadas.

Parece-me que só conseguiremos isso num re-
gime parlamentarista. O Partido Comunista, na Fran
ça e na Itália, por exemplo, muitas vezes, tei
conquistado .o poder e tem governado, com o con-
senso dos outros grupos. Nas Democracias consen-
suais parlamentares, todos os segmentos minoritá
rios têm seus representantes. Nos regimes presi-
dencialistas só manda quem ganha a eleição.

Eu diria que, nos Estados Unidos, não te-
mos dois partidos políticos, na realidade. César
Saldanha, num trabalho brilhante, mostra que,nos
Estados Unidos, temos dois partidos políticos pa
trimonialistas, defendendo, ideologicamente,
mesmo sistema, a mesma forma, as mesmas idéias.

Aí, vale dizer que não há partido ideológi
co nos Estados Unidos, porque nos temos lá o re-
gime presidencialista. Parece-me que nós só vamos
criar no Brasil estruturas partidárias, na medi-
da em que tivermos um tipo de Democracia consen-
sual dentro de um regime parlamentarista. Sou in
teiramente favorável ao regime parlamentarista pU

ro, não o francês ou o português, porque as duvi
das do Prof. Baracho são também as minhas dúvi-
das; estamos sentindo que, quando o presidente dei
xa de ser Chefe da Nação pra ser um semichefe de
governo, nós passamos a ter conflitos. Prefiro O

sistema parlamentarista m que o povo controla
o governo. Quantos Ministros da França e da In
glaterra foram maus Ministros e não conseguiram
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se reeleger no seu distrito, porque o eleitorado
os conhece e não deixa de fazer as suas cobranças?

Parece-me que, se nós quisermos viver a De
rnocracia no País, se pr etendermos criar partidos
políticos e, não, legendas Políticas e reconhe-
cer o direito daqueles que não pensam como nós, mes-
mo que sejam minoria, mas que têm o direito de
pensar diferentemente, teremos que adotar o regi

 

me parlamentarista e o P lurip artidarismo  únicaforma de governo democrático.

DEBATES

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO SÉRGIO EMÍLIO)_
Com a palavra o Prof. José Alfredo de Oliveira
Baracho, para a coordenação dos debates.

O SR. COORDENADOR (PROF. JOSÉ ALFREDO DE o_
LIVEIRA BARACHO) - Passarei a ler as perguntas
formuladas pelos p articipantes deste Simpósio.

PERGUNTAS DOS SRS. GUSTAVO CARVALHO MITRE (DA
FACULDADE DE DIREITO MÍLTON CAMPOS) E LEONÍSIA
ALVES GUIMARES ALVES - De acordo com pesquisas
apresentadas, notamos que o Par lamentarismo é a-
ceito na maioria dos regimes dem ocráticos, e,per
cebendo que a época de maior estabilidade polí-
tica do País foi a de sua vigência, o senhor a-
cha que a implantação desse regime, na atualida-
de, teria a mesma estabilidade?

 

Tem havido uma acentuada pre ferência, porparte dos con ferencistas, pelo regime parlamen-
tarista. C onsiderando que o que é bom para al-
guns não o é para todos, o regime p arlamentaris-
ta no Brasil, tendo em vista a indiscutível vo-
lubilidade do brasileiro, não iria trazer inquie
tude constante ao Pdís?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. IVES GANDRA) -En
tendo que não. A v olubilidade, essa in stabilida-
de emocional, não é própria só dos brasileiros.
Encontramo-la em todos os povos. Quando vemos,pe
la t elevisão, a campanha de outros países, vemos
que o nosso povo é mais comportado nas campanhasel eitorais que o dos países de senvolvidos. A sen
sação que tenho é a de que há p referência da maior
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parte dos doutrinadOres pelo regime parlamenta-
rista. Isso é histórico, lógico e sistemático. É
uma experiência de controle efetivo do poder. Lord
Actor diz que o poder corrompe, e o poder abso-
luto corrompe absolutamente. O Presidente da Re-
pública que tem poderes absolutos de nomear Mi-
nistros, de legislar por decreto-lei - e isso não
é só próprio da Constituição brasileira, mas e-
xistem inúmeras constituições que têm oveículo do
decreto-lei - sofre uma ação desresPOnsabiliZado
ra, porque sempre existe a tentação no homem in-
vestido de poder de aumentá-lo. Cito o "pacote"
econômico mais uma vez: diz a Constituição Fede-
ral, no artigo 52, que o p residente da República
não pode legislar, por lei delegada, sobre siste
ma monetário. Decreto-lei é um veículo muito in:
ferior, em termos de espectro de abrangência, à
lei delegada. E evidente que, se a Constituição
diz não se poder legislar por lei delegada, mui-
to menos se poderá legislar por decreto-lei. O
decreto-lei teria um espectro ainda menor. Ainda
que o Presidente tivesse todas as razões para le
gislar dessa forma, haveria uma ruptura consti
tucional, sem mecanismo de combate. No regime par
lamentarista, parece que a instabilidade histórT
ca é muito menor. Citaria a atitude da Primeira
Ministra Margareth Thatcher ontem, quando auto-
rizou que aviões bombardeassem Trípoli. Teve que
prestar contas do seu ato no Parlamento.

PERGUNTA DA SRA. M4RCIA MARA DE ARAÚJO ABREU
(DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO) - Baseada
em suas justificativas sobre Democracia, dizendo
que ela é o consenso ou a aceitação de vários par
tidos políticos exercerem o poder (essa é a con-
clusão que tiro das suas explanações) indago se
o senhor é contra o acordo partidário. Por quê?
O senhor é favorável ao acordo de Minas, ainda
que exista nele apenas interesse pessoal de che-
gar ao poder ou simplesmente interesse regional?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. IVES GANDRA) -Ba
sicamente, o que se chama de consensual pressu-
põe sempre a conversa, a composição, o acordo. O

caráter consensual faz com que os grupos procu-
rem falar de convivência no e xercício do poder.isso permite uma grande est abilidade No regime
majoritário, o Presidente da R epública é sempre
majoritário. O que acontece? Aquele que ganha e-
xerce o poder sem levar em con sideração o outro.
No regime consensual, um grupo pequeno, que pode
decidir uma eleição no Parlamento, que represen-
ta uma determinada linha ideológica, ou uma li-
nha de interesse, e que não é nece ssáriamente i-deológica ou p olítica, pude dizer que apoiará o
governo, na medida em que o governo venha a tra-
tar melhor os interesses do partido.

Então o poder é conformado ob jetivando-se a
Nação como um todo, e não o grupo majoritário so
brepondo-se sempre ao grupo m inoritário. No Bra-
sil, o direito exclusivo de governar é dos que ga
nharam as eleições, descon siderando-se os que a
perderam.

A Democracia consensual pressupõe o diálo-
go, o acordo, a conversa permanente, e isso, jun
tamente com os mecanismos de dissolução do Con-
gresso, evitará que tais diálogos sejam transfor
mados em diálogos fi siológicos, que não mais re-
presentem o eleitor da mesma forma que o voto dis
trital, porque o candidato vai ter que disputar
a nova eleição, dissolvido o Congresso, no Dis-
trito em que ele terá que prestar contas ao seu
eleitor, onde o eleitor o conhece, sabe onde ele
mora e pode fazer protestos diante de sua casa.
Tal fato fará com que o parlamentar ganhe um sen
tido de representação e tenha responsabilidades
muito maiores.

Em tese, as Democracias consensuais tendem
a representar as maiorias e minorias. E por isso
que se fala em Democracia consensual. O Presiden
cialismo tende sempre a fazer prevalecer a maior
ria sobre a minoria.

Sobre o problema mineiro, preferiria não me
man ifestar, Porque conheço pouco a realidade, a
não ser pelos jornais, e, a respeito disso, fico
devendo uma resposta.
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PERGUNTA DA SRA. GERMANA ALMEIDA LIMA (DA
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CENTRO DE BELO HORI-
ZONTE) - Seria realmente o povo representado na
Constituinte?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. IVES GANDRA)-Não
sei o que os conferencistas anteriores apresen-
taram, mas entendo que essa futura Constituinte
não é um poder originário, é um poder derivado,
porque a representação federativa,COmo está pias
mada na Constituição, é que formará o futuro co—r

p0 de corpo de Constituintes.
O meu voto para esta Constituinte, assim co

mo o de todos os senhores aqui presentes, é u
voto desvalorizado, porque vale muito menos do
que o de um cidadão brasileiro que nasceu em Ron
dônia. São necessários cinqüenta votos de pauli
tas para eleger o mesmo Deputado que um único e
leitor de Rondônia poderia eleger. Os Constituin
tes representarão essa estrutura nesta Constitui
ção. Estaremos com o Estado de Minas Gerais,
Estado de São Paulo e todos os grandes Estados
mal representados, e com os pequenos Estados re-
presentados principescamente na composição da
futura Constituinte.

O que nós temos pela frente é uma nova emen
da constitucional. Dê-se a ela o nome que se quT
ser. Mas, como a forma é representativa, a fede-
ração que aí está é a que produzirá a nova Cons-
tituição. Mesmo que haja uma modificação do pri-
meiro ao último artigo, não estaremos agindo co-
mo na Emenda Constitucional n2 1/69,ea nova Cons
tituição não passará de um emendão. Tenho a sen-
sação de que o povo, nesta Constituição, vai ser
representado como tem sido representado no Con-
gresso Nacional nas últimas eleições.

PERGUNTAS DOS SRS. ANTÔNIO CARLOS GOMES (BA
CHAREL EM DIREITO) E HÉBER MAGALHÃES (DA FACULD.
DE DE DIREITO) -Como V.Ex analisa as vantagens e
desvantagens de uma possível implantação do regj
me parlamentarista no Brasil, em virtude de sua
tradição republicana? O senhor seria favorável
ao Parlamentarismo no Brasil?Quais seriam as pr2

váveis consequências, se adotado?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. IVES GANDRA) - A
cho que a tradição republicana no Brasil	não
cômoda. Tivemos, de 89 a 91, um regime de exce-
ção,com inúmeras turbulências; tivemos algumas
revoluções de 24 a 32;tivemos, de 30 a 45, um sis
tema autocrático. Apesar de ter feito críticas
ao Presidente Figueiredo, entendo que nós só pás
samos realmente a ter abertura democrática gra-
ças a ele, que, apesar dos inúmeros erros come-
tidos, permitiu a alternância do poder.

A tradição republicana não é confortável.
Esses últimos vinte anos pelo menos não nos dão
um quadro vantajoso. Ao contrário, acho que a im
plantação do Parlamentarismo se dará com algumas
dificuldades e representará o que tentarei mos-
trar através de um	exemplo prático. É a for-
ma de ensinar alguém a andar de bicicleta sem
lhe tirar a bicicleta. O regime parlamentarista
exigirá um treino dos parlamentares, do povo que
os vai eleger, e o exercício do poder passará a
dizer respeito a cada um. Da mesma forma que al-
guém que começa a andar de bicicleta, anda, cai e
levanta até andar bem, parece-me que o regime
do Parlamentarismo, no início, apresentaria al-
guma dificuldade, mas, com a prática, o assimila
ríamos.

PERGUNTA DO SR. ANTÔNIO CARLOS AZEVEDO DOS
REIS (FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SE-
GURANÇA PÚBLICA) - Qual seria a eficácia do Poder
Moderador nos regimes parlamentaristas, em todos
os sentidos e principalmente no poder de aplica-
ção de impedimento do mandato e mudança do Chefe
do Governo?Lembrome de que há algum tempo, toma
rnos conhecimento de que a Primeira-Ministra da Ia
glaterra convocara eleições para o Parlamento em-
prazo curto, o que beneficiaria o seu Governo,
Porque o tempo não seria suficiente para que a
Oposi ção fizesse uma boa campanha eleitoral,cons
tituindo, assim, manobra continuísta. O que se-
ria exatamente o voto distrital e quais as suas
COflseqjjnc57
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O SR. CONFERENCISTA (PROF. IVES GANDRA) - o
voto distrital faz com que o eleitor participe, Q
eleitor comande o seu representante. Nos Estacios Uni-
dos, existe o voto distrital e, apesar de o Pre-
sidencialismo ser parlamentarista, quase sempre
os Deputados, como têm de prestar contas ao seu
eleitorado, procuram representar a região que os
levou ao Congresso.

For essa razão, verificamos a formação de
"lobbies" no Congresso americano, pois os Depu-
tados são pressionados por seus eleitores. Eles
podem pensar de forma diferente, mas, lá, estão
representando aquele eleitor. O voto distrital
traz a vantagem de eliminar o abuso do poder
econômico. E mais fácil controlar esse abuso em
um distrito do que numa região mais ampla.

Em relação ao Parlamentarismo majoritário
que é o caso da Inglaterra, o Poder moderador fun
ciona nas crises parlamentares de gabinete. O g
binete pode receber uma moção de censura ou
voto de confiança, que são dois casos distintos.
Na maior parte das Democracias estáveis, tal mo-
ção representa que aquele governo não merece mais
a confiança do Parlamento e, não merecendo essa
confiança, ele não pode continuar a representar
o Executivo. Assim sendo, ele entrega sua demis-
são ao Poder Moderador, cabendo a este a forma-
ção de um novo governo. E consultado o Presiden-
te da República, o Monarca ou o Legislativo, pa-
ra se verificar quem teria condições majoritárias
de exercer um governo estável e formar um novo
governo, que não caia nas falhas do anterior. Te
mos uma fiscalização permanente do Parlamento se
bre o Chefe do Governo, e, em caso de crise ins-
titucional, se o Chefe do Governo não merece mais
confiança, a crise é contornada pela figura tran-
qüilizadora do Poder Moderador. Quando o Poder
Moderador é também governo, essas antipatias se
criam. E o que mais acontece. Parece que o papel
fundamental da figura do Poder Moderador é o de
ter a sensibilidade de convocar uma nova eleição.
Se um gabinete começar a cair todos os meses, O

governo é obrigado a mudá-lo, não haverá estabi-

lidade, e, não havendo estabilidade, o povo não
votara' mais no mesmo Deputado. Todos os represen
tantes passam a ter uma "espada de D&mocles" so-
bre sua cabeça. Cada representante do Parlamento
passa a ser muito mais responsável em sua deci-
são. É por essa razão que o regime parlamentar
tem funcionado na maior parte dos países.

PERGUNTA DA SRA. ÂNGELA FERNANDES PEREIRA
BERNARDES(PÓSGRADUADA EM DIREITO CONSTITUCIONAL
PELA UFMG) - V. Ex afirmou, ao se referir ao "pa
cote" econômico, que dificilmente se obteria a
declaração de incons titucionalidade do mesmo,
tendo-se em vista que, somente através do próprio
advogado do Poder Executivo (Procurador-Geral da
República), o Supremo Tribunal Federal poderia
se manifestar. A vigente Constituição brasileira
garante ao cidadão, em defesa dos seus direitos,
o pedido de declaração de inconstitucinalidade
de matéria que os fira. Como V. Ex L3 explica essa
garantia constituiconal, dentro de sua tese de
que o atual regime de governo brasileiro atua li
vremente, sem qualquer poder fiscalizador? Não
seria o caso de apenas melhorar os ordenamentos
jurídicos, já existentes, conforme sustentou	o
Prof. Aloízio Gonzaga?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. IVES GANDRA) -En
tendo que o nosso objetivo é debater, para che-
garmos a soluções melhores, ou seja, a um siste-
ma melhor, a um regime melhor que o atual. Vale
dizer, tudo o que se fizer para dar mais direitos
ao regime presidencialista é evidente que não de
vemos apoiar. Por que então não procurarmos uma
fórmula melhor?

O Procurador-Geral da República é justamen
te o Poder Judiciário. De certa feita,falei brin
cando, em uma conferência, que o Poder Executivo
no Brasil é, si multaneamente, Poder Judiciário e
• Poder Legislativo. Ele é mais legislativo que
• próprio Legislativo, isso porque pode legislar
através de decreto-lei nas questões de urgência
Ou de relevante interesse nacional.

O conceito de segurança nacional, conforme
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o Supremo Tribunal Federal, é o da defesa da só_
berania do País. O conceito que o Governo tem de
segurança nacional advém, no entanto, da Escola
Superior de Guerra. Tudo o que diz respeito à se
gurança do Estado é forçosamente de segurança n
cional. Salientaria que aluguéis e casamentos
deriam ser consideradas matérias de segurança na
cional, e nessa ótica, o Governo p ode legiSij
sobre tudo, lembrando-se de que ainda tem o re-
curso do decreto-lei. Ele é mais legislativo que
o Legislativo, porque,em casos de relevante in-
teresse nacional ou de urgência, quem legisla em
lugar do Legislativo é o Presidente da Repblica.
Nos casos sem interesse e sem urgência, cabe ao Le
gislativo a elaboração das leis. O Executivo tei
mais poder que o Judiciário, porque quem e o Poder JudI
ciério, com a competência originária e única,
o P rocurador-Geral da República. Qualquer argi_
ção de in co n stitucionalidade é levada ao advoga-
do do Presidente da República, o Procurador. Es-
te tem o direito de vida e morte sobre qualquer
arguição.

O Poder Executivo, no Brasil, sob o regime
pre sidencialista, é Poder Executivo, Poder Legis
lativo e Poder Judiciário. Parece-me que assi
não podemos continuar, não podemos admitir que
assim Permaneça na futura Constituição.

PERGUNTA DO SR. PAULO ROBERTO CARDOSO BRAGA
(DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG) - Tendo sido su
gerido um quarto p oder e até mesmo um quinto p o-
der e sendo. previsível que se manterá, na próxi-
ma Constituição, o Presidencialismo e, consequen
temente, a tripartição dos Poderes, como poderá
ser feito o controle dos Poderes, de modo que um
não sobressaia ao outro?

O SR. DEBATEDOR (PROF. CANTXDIO DIAS DE FREI
TAS) - A indagação feita guarda inteira pertinên
cia com o ponto de vista que sustentei da Tribuna.
O sistema de tripartição de Poderes do governo
já detém em si os meios de controle da autolimi-
tação dos Poderes. O sistema de Montesquieu, por
si só, já estabelece o meio de autolimitaço.
preciso que seja, quando o p roblema for levado a
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Constituinte, resguardada a questão do controle.
Ë necessário que haja acuidade suficiente do

Constitui n te, no sentido de estabelecer a limita
ção do Executivo, do Legislativo e do Judiciário,
como meio de controle de suas atividades. Eviden
temente isso deverá ser exercido pelo Poder Judi
ciário, a quem cabe p recipuamente a interpreta
ção e aplicação das leis.

PERGUNTA DA SRA. REJANE PIMENTA GODINHO (ESTUDAN-
TE) - Se a tarefa fundamental da Constituinte é
elaborar um conjunto de normas que aloquem e li-
mitem os poderes do Estado, como confiar tal mis
são ao Congresso, que, ao lado do Judiciário,
um dos Poderes desse mesmo Estado?

O SR.DEBATEDOR (PROF. CANTTDflJ DIAS DE FREI
TAS) - No meu modo de ver, a razão de confiar ei
sã formulação ao Congresso reside exatamente no
fato de que, por definição legal, cabe ao Congres
so Nacional a elaboração das leis. Temos que ter
um Poder destinado a cada uma dessas atividades.
Como compete ao Congresso Nacional a elaboração
das leis, evidentemente o Poder Constituinte de
ve ser exercido por ele, mas, para isso, é cla
ro, haverá a fiscalização do povo, porque os re
presentantes do povo deverão refletir o desejo
popular na organização dos Poderes.

PERGUNTA DO SR. RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS (DA
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO) - Desde a procla-
mação da República, o País tem sofrido crises em
seus regimes p residenciaiistas . ou ditatoriais. O
Sr. debatedor defende o Presidencialismo. Qual o
maior defeito do Parlamentarismo?

O SR. DEBATEDOR (PROF. CANTíDIO DIAS DE FREI
TAS) - Antes de mais nada, quero colocar que eu nã5
defendi o P residencialismo como também não elo-
giei ou defendi o Parlamentarismo como um regime
que propicie maior estabilidade ao Governo. Ape-
nas sustentei que, historicamente, o Parlamenta-
rismo tem demonstrado maior eficiência nos países
que o p raticam, em relação aos que praticam o Pre-
s!d encialismo Sustentei também que, originaria-
mente, pela sua Própria formação teórica, o Pre-

229



sidencialismo seria um regime de governo criado,
de maneira instantânea, pela Constituição ameri-
cana. Assim, deveria reunir maiores defeitos que
o Parlamentarismo, sedimentado ao longo da histá
ria da Monarquia inglesa. verdadeira a afirma:
ção de que defendi o presidencialismo, poiso con
sidero o regime de governo ao qual a mentalidad
nacional está mais afeita, porque convive com ele
há mais tempo, apesar das sucessivas crises ins-
titucionais. O que eu acho, tanto com respeito ao
Presidencialismo, quanto ao Parlamentarismo, é que
a estabilidade deles não vai depender do regime
escolhido.

Sustentou 'o ilustre Conferencista, Dr. Ives
Gandra, que as crises institucionais na América
Latina residem mais no subdesenvolvimento, na for
ça dos militares e em diversas outras razões. Ê
claro que há razão para se sustentar que a ten-
dência do novo governo, do sistema a ser implan-
tado pela Constituinte, será uma duradoura Demo-
cracia, porque, atualmente, é impossível a qual-
quer forma de governo vigorar sem a participação
da livre iniciativa e da sociedade civil, e o País
chegou a um estágio de desenvolvimento social tal
que não há possibilidade de o Governo desenvol-
ver o seu trabalho sem a participação das classes
produtoras e trabalhadoras. Não se trata propria
mente de defender o Presidencialismo. Penso que
ele está mais ligado historicamente à nossa tra-
dição republicana nacional, enquanto o p arlamen-
tarismo é um regime praticamente desconhecido do
nosso povo. Acho que Presidencialismo conta com
a preferência dos políticos, e dificilmente isso
será modificado.

PERGUNTADA SRA. REJANE PIMENTA GODINHO (ESTUDAN
TE) - A Constituição de uma sociedade livre foi
concebida, pelos fundadores do Constitucionalis-
mo, como um conjunto completo e coerente de nor
mas de organização de um determinado sistema de
governo; e desde que se opte previamente por um
regime de liberdade, qual o seu objetivo básico?
Ë o limitar os poderes do governo para melhor pre
servação da liberdade individual?
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O SR. DEBATEDOP.(PROF ALOÍSIOGONZAGA DE AN-
DRADE ARAÚJO) - Eu começaria por responder, fa-zendozendo a Colocação de que não entendo que estaria
nas técnicas de divisão do poder, ou na concentra
ção do poder do Parlamentarismo, dentro do Paria
mento ou do Congresso, a soluçãodo problema po-
lítico-institucional da Nação. É óbvio que a ex-
periência histórica do Parlamentarismo é uma ex-
periência sedimentada, em numerosas Democracias
estáveis, mas por outro lado, isso não quer di-
zer que o Presidencialismo seja responsável por
esta crise ins titucional .A prova éque OS EstadosUnidos, adotando o Presi dencialismo são uma Na-
ção de uma estabilidade democrática inconfundí
vel, ao nível da Itália, da França e da Suécia.

Não tenho preferência intelectual por uma ex
pressão ou outra da técnica de divisão ou de co.-
centração de poderes. Entendo que o problema ins
titucional que vivemos não decorre do sistema pre
sidencialista de governo; é muito mais profundo,
tendo-se em vista a nossa falta de tradição demo
crática - não republicana, porque a República
apenas uma capa, uma vestimenta, uma i ndumentá-ria externa do exercício do poder.Decorre de umatradição de autoritarismo de nossa sociedade ci-
vil, que nos vem acompanhando desde o descobri-
mento. O problema é de fundo, de regime político
e não de sistema de governo. Quando a Democracia,
como forma de participação para garantir a liber
dade individual, é um procedimento muito mais for
mal, mais discursivo do que real na nossa vida
concreta, devemos nos preocupar coma formação de
conteúdo do regime POlítico,porque sem que a so
ciedade tenha instrumento efetivo para conter oarbítr : o dos governantes em defesa da liberdade,
não é possível a realização do sistema político.

Seja no sistema presi dencialista ou no sis-tema parl amentarista o que nós vamos verificare 
uma permanente distância entre governo, ou ins

tituições governamentais,e sociedade.E a própria
Sociedade ficará na dependência da boa vontade
ou da sens ibilidade dos governantes para votar ou
no o exercício da liberdade.
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PERGUNTA DO SR. 3AIR GOMES DA SILVA ( DA SE
CRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GE
RAIS ) - Como o senhor se refere ao regime de go-
verno, trocando para o sistema de governo, com to-
do esse regime político no Estado e na Federação?
O senhor não acha que regime governamental e sis-
tema governamental se unem, fiiidm-se à autolimj
tação dos poderes do Estado e de todas as feder
ções brasileiras? Como V. Exa. analisa esse fator

O SR. DEBATEDOR (PROF. ALOTSIO GONZAGA DE ARAÜ-
30) - Realmente , não acho que seja exata essa cor-
relação, obrigatoriamente, porque, a rigor, o P0
der é uno. E esse poder apenas, fundamentalment
é exercido por instituições governamentais. Na ver-
dade, o poder está nas idéias dominantes no seio
da sociedade.

O que forma o conteúdo do regime político,
com dosagens maiores ou menores de Autocracia ou
Democracia, e todas as técnicas para realização
dessas idéias dominantes, ou que tendem a domi-
nar no seio da sociedade, são técnicas vazias. Elas
se prestam a servir qualquer sociedade. Vejam os
senhores que apresentei como Democracia estável
o sistema presidencialista, de governo americano;
no entanto, nós mesmos, aqui, convivemos em to-
das as repúblicas com sistemas presidencialistas
mais ou menos democráticos ou mais ou menos auto
cráticos. -

O sistema presidencialista de governo que se
presta a servir qualquer sociedade autocrática ou
democrática não está relacionado, obrigatoriamen
te, com a idéia de que o Presidencialismo OU o
Parlamentarismo sejam técnicas melhores. E preci
so verificar a serviço de que concepções são elas
empregadas. Como disse o Prof. Ives, nós temos,ou
teremos, uma Constituinte derivada e não uma Cons
tituinte originária.

Parece que a Constituinte, no futuro, terá
uma varinha de condão para resolver nossos pro-
blemas, ou virá com concepções de poder dominan-
te que farão com que ela surja como un instrumef
to derivado e não um instrumento originário. Ci-
temos a eleição como exemplo. Ela é um instrumefl.
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to democrático a serviço das concepções em razão
das quais estiver sendo praticada;porque tanto a
eleição a bico-de-pena, como o sufrágio univer-
sal ou censitário são técnicas de aferição de uma
vontade formal; mas a vontade real é que importa,
é que conta na elaboração do regime político.Não
há uma correlação obrigatória entre regime demo-
crático e sistema presidencialista ou sistema par
lamentariSta de governo.

PERGUNTA DO SR. HENRIQUE OLEGÂRIO PACHECO
(ALUNO DO CURSO DE LETRAS DA PUC)- Pelo que de-
preendi de sua colocação,V.Ex L3 critica a nossa
falta de participação nas decisões do Executivo.
Não acha isso impossível (refirmo-me a nosso per
feito engajamento em tais decisões políticas),vis
to que a geração de agora (p6s-64)foi literalmen
te castrada pelo golpe militar de que somos víti.
mas?Acho sua colocação viável ao nível de consci-
entização,mas dê-nos um prazo, doutor, porque a-
final nós somos a consequência direta dos aconte
cimentos de que a sua geração foi menos vítima.

O SR. DEBATEDOR (PROF. ALOÍSIO GONZAGA DE
ARAÚJO) - A colocação do Debatedor é muito inte-
ressante para eu insistir na omissão.

A minha preocupação cética e crítica é no
sentido de que não espero nenhum milagre da Cons
tituinteenem a adoção possível, ou não, do sis
tema parlamentarista. O que anda me preocupando
profundamente é que toda a sociedade brasileira-
está, reconceituosamente, achando que nós tere-
mos na Constituinte uma varinha de condão para
resolver os nossos problemas,que não são de or-
dem constitucional formal, mas de ordem materi -
al, a formação da nossa sociedade.

Quando me referi à omissão,e não existe re-
gime democrático sem a participação efetiva de to-
do o corpo social,referj-me, obviamente, à nossa
incapacidade de participar da formação da vonta-
de política do Estado ao nível de instituições go
vernamentais Mas lembraria ao Debatedor e ao pr
prio auditório que nossa omissão não foi apenas
em termos políticos,mas também pela aceitação dos
últimos vinte anos. Vejam vocês que, enquan
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to tivemos castrados os nossos direitos políti-
cos de participação, não tivemos castrados os di
reitos sociais de participação. No entanto,o qu
verificamos á uma dosagem tremenda de autorita-
rismo em todos os agrupamentos da sociedade bra-
sileira, por falta do exercício da participação.
Todos nós somos sócios de clubes.A diretoria faz
o que bem entende, e nós nos limitamos a xingar
e a reclamar. Não participamos da formação da von
tade do clube. Pertencemos a condomínios. Xinga
mos o síndico, que faz tudo contra nós, mas não
procuramos comparecer e participar das reuniões
de condomínio. Temos nossas ruas esburacadas.Con
denamos o Prefeito, mas jamais formamos um gru
po para passar uma reclamação efetiva de tudo is
so. Estudantes têm os seus diretórios acadêmico,
seus DCEs. Os diretores,uma vez eleitos, se distan
ciam da própria realidade que eles representam.

Acho que, sem participação permanente de co-
brança efetiva junto ao Executivo, ao Judiciário
e ao Legislativo - a rigor, o poder está na socie
dade e apenas formalmente esses órgãos a repre
sentam - não há como falar em Democracia real.Te
remos a Democracia formal, em que estaremos su-
jeitos apenas e tão-somente aos governantes, que
se acertarem, muito bem, se errarem, paciência.

PERGUNTA DO SR. GERALDO Q. MARQUES (DA FA
CULDADE DE DIREITO MtLTON CAMPOS E TCE) - V. Ex
disse que a extinção dos partidos políticos se-
ria fundamental em um período de Constituinte.
Por quê?

O SR. COORDENADOR (PROF.JOSÉ ALFREDO DE OLI
VEIRA BARACHO)-Quando nós analisamos, e isso j
foi de certa maneira debatido,a natureza da Cons
tituinte,nós preferimos distinguir a Constituin
te pura de um Congreso dotado de poderes consti
tuintes, conforme a definição da Emenda n 2 26,
que foi resultante de ato convocatório do Presi-
dente da República. A tese defendida pelo Insti-
tuto de Advogados de São Paulo, pela OAB e va-
rias outras instituições era a da Constituinte
pura, exclusiva, limitada. Defendemos também a
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tese da Constituinte partidária, porque a Consti
tuinte, na sua pureza, deveria ser partidária.
extinção dos p artidos políticos iria gerar deba-
tes. Por quê? Porque os p artidos que vão partici
par da Constituinte têm o seu programa definido
mesmo que não o sigam. Alguns países, ao elabora
rem sua Constituição, assentaram-se em partido
políticos. Temos o caso de Portugal, onde quatro
partidos apresentaram, cada um deles, um modelo
de Constituição. Mesmo na Constituição italiana,
houve uma proposta de p artidos. Muitos pergunta-
riam: "Então não há possibilidade de um exemplo
histórico de Constituinte em sua plenitude?" Se
levada às últimas conseqüências, a Constituinte
pura deveria ser partidária. O que ocorre é uma
defesa das teses que cada um dos partidos levará
através de seus representantes à Constituinte.

Vamos às perguntas endereçadas ao Prof. Ives
Gandra. Uma delas, acredito, vai ser do agrado
do Professor, como ,jurista que é, porque é um as
sunto que está sendo objeto de discussão no Bra-
sil. Recentemente foi apresentada uma emenda à
Constituição, para criação de um Procurador-Ge-
ral do povo. Dentre as propostas de reformulação
da Constituição, existe a questão do Provedor da
Justiça, denominação dada em Portugal. Tive a o-
portunidade de ver todo o trabalho do Provedor
de Justiça, que deve obediência apenas à Assem-
bléia da República nas exposições que faz. Há uma
tese que discute se os tribunais constitucionais
deveriam normalmente ser vinculados ao sistema
parlamentar de governo, na qual podemos ver um
tópico que diz respeito aos tribunais constitu-
cionais do Brasil.

PERGUNTA DO SR. MARCÍLIO DE PAULA BONFIM
(DA FACULDADE DE DIREITO MÍLTON CAMPOS) - A figura
do "ombudsman", ou seja, uma espécie de procura-
dor do povo junto às decisões de governo, não se
ria uma alternativa mais democrática e viável,
ao se adotar uma nova Carta Constitucional no BraSil, no sentido da vigilância popular, como ocor
re na Suécia?
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O SR. CONFERENCISTA (PROF. IVES GANDRA)
Sou favorável à idéia e gostaria de saber o que
pensa a respeito o Prof. Baracho. Acho que sua
origem, evidentemente adaptada à realidade do sé
cujo XX, está, a rigor, no Direito romano, no TrT
bunato da Plebe. Embora o Tribunato da Plebe ti-
vesse outra função, o período da República foi
mais estável na história romana. Já a decadência
se notabilizou pelo abuso do poder, e só não caiu
a Roma Ocidental mais rapidamente, graças à ins-
trumentalização do Direito, sem a qual não teria
Roma permanecido durante tanto tempo, num p erío-
do em que já estavam seus valores morais comple-
tamente desestruturados. Antonino Caracala, no
ano de 212 a.C., retardou dois séculos a queda
do Império. Eu diria também que o Tribunato da
Plebe apareceu exatamente no período melhor da
história romana e tinha, na prática, a função de
um representante do povo fora do governo, contro
lador do governo, o que, na minha opinião, não
liminaria a função técnica das cortes de contas.

Na Suécia, temos o Parlamentarismo com um
monarca, um chefe de Estado e o regime parlamen-
tar. Não vejo incompatibilidade.

Não sei a posição do Prof. Baracho, mas sou
inteiramente favorável a se criarem cortes cons-
titucionais, como na Itália e na Alemanha, prin-
cipalmente na Alemanha. Não posso admitir que uma
Carta tenha apenas princípios programáticos.Quan
do leio a Constituição, vejo no artigo 170 - que
é o artigo matriz de toda a votação econômica,
da nossa ordem social - o dispositivo que diz
que às empresas privadas compete preferencialmen
te, com o estímulo e o apoio do Estado, explorar
atividades econômicas , mas verifico que a reali
dade brasileira é diferente: a nossa dívida ex-
terna foi formada fundamentalmente pela partici-
pação indevida do Estado na economia e, quando
começo a discutir isso, dizem-me que esse é um
princípio programático. Existem princípios que
estão nas Constituições para não serem pratica-
dos. Preceitos dessa natureza traduziriam um de-
sejo de que assim acontecesse. Isso, evidentemefl

te, tira a seriedade de uma Carta.
As cortes constitucionais - e hoje existem

na Alemanha cortes constitucionais com poder de
deriv a ç ão - têm por função impedir que princí-
pios programáticos não tenham aplicação, que
uma lei ordinária possa ser utilizada contra-
riamente à Constituição, que o artigo 170 se
ja lido como acontece na realidade brasileira—:
"As empresas privadas compete preferencialmente,
com o apoio e o estímulo do Estado, explorar as
atividades que o Estado ainda não explora"A rea
lidade é absolutamente contrária à vocação maio
da nossa Constituição. Sou obrigado a chegar à
conclusão de que só com cortes constitucionais
separadas do Poder Judiciário, embora sempre dan
do ao Supremo Tribunal Federal a última palavra,
poderemos fazer com que a Constituição seja apli
cada.

Cito novamente o " p acote" e quero que os se
nhores entendam que não sou contra ele. Sou pro-
fessor de Direito Econômico e digo que os aspec-
tos positivos do " p acote" justificam-no, embora
nele haja também um lado negativo, que não foi
mostrado pelas autoridades. A Constituição que
aí está não foi nunca respeitada pelo Governo Fe
deral, havendo uma tradição de vinte anos de des
respeito a ela. Assim, foi feito um decreto-lei
inconstitucional desde o primeiro até o último
artigo.

Existe o princípio da anterioridade, que diz
o seguinte: não se p ode aumentar um tributo no
mesmo exercício. Criou-se a figura mista cruzei-
ro/cruzado para pagar o tributo. O cruzeiro des-
valoriza diariamente, menos quando em pagamento
de tributo. Citemos, como exemplo, uma venda que
eu tenha feito em cruzeiros, prevendo uma infla-
ção no próximo mês de 15%. Dizem-me: o senhor
não está perdendo nada, porque, na p rática, per-
deria, n ecessariamente, 15% nos próximos meses, o
que não é verdade, é uma falácia. Se eu tivesse
urna inflação real de 15%, eu p erderia 15% no rece
bimento do primeiro mês, mas aplicaria o dinhei-
ro com uma inflação de 15%, compensando o segun-
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do mês com a aplicação. No momento em que Pago
com a inflação hipotética, que seria zero, não
tenho como compensar aplicando aquilo que perdi
E evidente que o meu direito adquirido, que está
consagrado na Constituição, deixou de existir.

Se um operário recebeu, no dia 28 de feve-
reiro, a importância de dez mil cruzeiros - p or-
que em fevereiro seu trabalho valia dez mil cru-
zeiros - nenhuma lei poderia obrigá-lo, no mês
de março, a receber os dez mil cruzeiros com re-
dução, sob a alegação de retroatividade. O direi
to adquirido lhe garantiria o recebimento de dei
mil cruzeiros sem nenhuma redução.

Havia necessidade do "pacote", porque está-
vamos caminhando para o caos. No plano estrita-
mente jurídico, não houve respeito à Constitui-
ção e, por isso, pergunto: qual a garantia de
que a futura Constituição será respeitada? Pare-
ce-me que a criação da Carta Constitucional se-
ria a melhor forma de dizer que o Governo será o
primeiro a respeitar a Constituição, porque a
Carta vai exigir que o Governo tenha autoridade
moral para fazer com que o povo também a res-
peite.

PERGUNTA DO SR. WALFRIDO ANTÔNIO TEIXEIRA
PIRES (FUNCIONÁRIO PÚBLICO) - Somos mesmo víti-
mas de um forte Presidencialismo. O senhor não
acha que a Constituição que teremos no Brasil, a
Partir do próximo ano, será ilegítima, por apre-
sentar tantos vícios de origem? Não acha ainda o
senhor que somente através de um plebiscito te-
ríamos um Congresso Constituinte? Na minha opi-
nião, o que vamos ter é um verdadeiro emendão.

O SR. CONFERENCISTA (PROF. IVES GANDRA) -
Estou inteiramente de acordo. Era favorável ao
plebiscito. Apoiamos a emenda redigida pelo Prof.
Celso Bastos, pela qual o povo teria que ser con
sultado quanto à votação dos constituintes, se
esta seria feita não em função das estruturas an
tenores, mas das novas estruturas. Parece-me,
entretanto, que a essa altura já embarcamos num
veículo contaminado, mas não inteiramente, se SOU
bermos bem exercer os nossos direitos. A escolha
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dos futuros re p resentantes p arlamentares será de
extrema importância, porque, apesar do vício de
origem, poderemos hoje escolher melhor do que es
colhemos no passado. Talvez p ossamos também me-
lhorar um p ouco essa futura emenda constitucio-
nal e, não, Constituição. Mas preferia, como o
prof. Baracho, a solução do p lebiscito inicial.

PERGUNTA DO SR. DEPUTADO SAMIR CECÍLIO - Na
forma tripartite de governo, o p oder de polícia
é deslocado para um de seus ramos, o qual, hege-
mônico, esvazia o sistema democrático. Acha o se
nhor que a tripartição do p oder de p olícia seria
viável e desconcentraria o p oder, tornando-o efe
tivamente mais popular e representativo?

O SR. C O NFERENCISTA (PROF. IVES GANDRA) -
Temos que fazer uma análise do p oder de polícia.
Essa matéria merece muita reflexão, porque exis-
te o poder de p olícia normal, para manutenção da
ordem, e o p oder de polícia de segurança, para
manter a segurança do povo. O p oder de p olícia e
xercido em termos de ordem jurídica seria uma o
dem dividida; p or exemplo, a Prefeitura MuniciT
pal exerce p oder de p olícia no momento em que au
toriza o licenciamento para um estabelecimento
funcionar. A Secretaria de Segurança exerce po-
der de p olícia de segurança Pública. O p oder di-
vidido pelo Estado - o Judiciário, o Legislativo
e o Executivo - merece uma p rofunda reflexão, por
que tanto p ode representar uma solução considera
velmente melhor, como p ode significar conflitos
permanentes entre áreas de atuação. Em função de
ser matéria muito complexa para uma resposta, me
recendo mesmo uma conferência, p ediria vista dos
autos e, na próxima o p ortunidade, examinaria com
maior p rofundidade essa questão.

PERGUNTA DO SR. MAURÍCIO. DANESE (COORDENA-
DOR DO PROJETO OURO PRETO CONSTITUINTE) - "O p o-
der emana do povo e em seu nome será exercido".
Assim sendo, os re p resentantes dos Poderes Legis
latjvo e Executivo passam a ser os re p resentan-
tes da vontade popular, únicos e autênticos do-
nos do p oder, e não a encarnação viva e autori-
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tária do poder, como únicos donos da razão, da
verdade e da lei. Legislar em causa própriaé mui
to fácil, haja vista que nossos representante
do Legislativo e Executivo se julgam imunes e su
periores ao "pacote econômico", não aceitando
em sua maioria, a redução de seus vencimentos.
creditamos que o pacote, apesar do caráter autor
ritário, é benigno ao País e que o mesmo haverá
de resgatar a dignidade do povo e da Nação brasi
leira. Acreditamos, mais, que o seu sucesso esta
rã vinculado 'a sua aplicação a todos os segmenT
tos da sociedade e muito especialmente à classe
política. Achamos absurdo o povo fechar um esta-
belecimento comercial particular, mas, com muita
razão, ele pode fechar a sua Casa - as Prefeitu-
ras, Câmaras, Assembléias Legislativas, etc
substituindo seus representantes, quando do uso
e abuso do poder.

A Nova República exige Democracia, moraliza
ção e justiça social. Assim sendo, pergunta-si
ao ilustre Conferencista:

1) O "pacote" é ou não é para todos?
II) Como punir os políticos corruptos e/ou

oportunistas?
III) Como coibir os excessos e abusos do po

der? -
IV) Qual a condição para que na nova lei se

faça incluir a punição contra aqueles que abusam
do poder, facilitando, entre outros, a corrupção
em seu benefício e/ou no de terceiros?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. IVES GANDRA) -
Em relação ao "pacote", acho que foi um sucesso
político, especialmente econômico, mas foi um de
sastre jurídico, no que diz respeito à ordem ju-
rídica nacional. Sucesso político, porque o Pre-
sidente Sarney estava razoavelmente desgastado e,
num momento difícil de recomposição ministerial,
conseguiu unir a Nação. Estou convencido de que
não foi apenas uma utilização do absolutismo pre
sidencial, ele, evidentemente, acreditou nas me-
didas propostas e isso já dá a elas o respaldo
necessário. E uma esperança econômica. Por quê?
Se examinarmos economicamente esse "pacote", da-
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ríamos tranq.iilamente nota dez a essa tese de
doutor ado. De um ponto de vista laboratorial, ele
foi excepcionalmente examinado e estudado. Proje
taram uma quebra de inflação nacional com uma hT
pótese, jogaram fórmulas no quadro-negro, radio-
grafaram o Brasil como se todo mundo expandisse
15% dos seus preços em qualquer relação comer-
cial, como se toda relação econômica estivesse
harmonizada, e aplicaram o congelamento, que nun
ca deu certo em nenhuma parte do mundo. Para qu
o "pacote" dê certo, há necessidade de três ele-
mentos fundamentais, e esses elementos fundamen-
tais têm-me preocupado.

Em primeiro lugar, a causa da inflação não
estava nem na especulação bancária, embora tenha
sido dela decorrente, nem na especulação do p o-
vo, também dela decorrente, nem no aumento de
preços, mas na inflação oficial: o Governo gas-
tava mais do que era preciso e gastava mal, ten-
do necessidade da transterencia ae recursos dos
setores privados para o setor público.

A nossa dívida externa foi contraída num pe
ríodo absolutamente irracional, de 1973 em dian
te. Nesse período, o mundo civilizado não tomava
empréstimo e, devido ao p roblema do petróleo, ha
via uma recessão mundial. Os bancos, não tendo
como reciclar esses dólares, que não eram mais a
plicados nem a médio, nem a longo prazo, mas a
curto prazo, passaram a entulhar as nações em de
senvolvimento com aqueles dólares que os países
desenvolvidos não queriam. Iniciamos grandes pro
jetos, quase todos eles dimensionados além da ne
cessidade nacional e alguns sem nenhum sentido
para o Brasil. A p artir daí, continuamos a mal
administrar a dívida externa. O Governo precisou
de emitir moedas e aumentar os tributos todos os
anos, aumentando sua participação na economia de
30% para 60% do PIB. A causa fundamental estava
na inflação oficial. O Governo vai ter que comba
ter essa causa. Se não combater a causa, mas os
efeitos, vamos ter a recaída do doente. Então, o
p rimeito aspecto essencial é que o Governo tem
que se autocontrolar. Tenho alguma esperança nis
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de alguma forma, a necessidade de adotarem-se me
didas complementares nessa área, porque, se o
,,pacote" começar a fracassar em agosto ou setem-
bro, antes da Constituinte, nós corremos sérios
riSCOS de eleição de uma Constituinte que no re
present e a opinião do povo. E fundamental dar a
pOiO ao "pacote", mas não de uma forma mitológi-
ca, não da forma das lendas gregas, utópicas, mas
de maneira real. Essa a razão p ela qual, apesar
de ter esperanças, tenho meus receios de que o
pacote não dê certo.

Quanto às outras questões, penso que já as
respondi . O Tribunal de Contas é uma forma de Po
der ResPO n s abili ZadOr e o Parlamento também, pois
o povo pode estar presente através de seus repre
sentafltes.

PERGUNTA DO SR. GERALDO Q. MARQUES (DA FACULDA
DE MÍLTON CAMPUS E TCE) - O que V.Exa. acha da
formação de um sexto poder "Conselheiral", com-
posto por ex-Presidentes da República, até um má
ximo de sete membros?	 -

O SR. CONFERENCISTA (PROF. IVES GANDRA) -
Não sei se vocês leram o projeto do Presidente
da Comissão, Afonso Arinos. Nele adota-se um re-
gime constituído por um Conselho	de Ministro,
de um lado, e um Conselho de Estado,	de outro.
Esses Conselhos seriam presididos pelo Presiden
te da República e pelo Primeiro-Ministro, teria
seis membros e governariam o País. O Presidente
da República teria o direito de fazer pessoalmen
te a escolha desses membros. Como o Prof. Ba-
racho, tenho muitas dúvidas quanto a essa propos
ta de Arinos, uma vez que o poder bipartido
extremamente difícil de ser levado seriamente.

PERGUNTA DO SR. JOSE VANIO- (DA PUC-MG) -
Não resta dúvida de que o melhor regime de
governo para um pais é o democrático. Mas o que
fazer quando existem pressões externas, como no
caso da Nicarágua? Se Daniel Ortega não instalas
se a sua "pequena" ditadura,	o seu governo j
teria caído, tendo em vista a pretensão de Ro
flald Reagan de financiar os contra- revolucionários.
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O SR. CONFERENCISTA (PROF. IVES GANDRA)
Digo o seguinte: sou um liberal autêntico e acho
que a ditadura não se justifica, nunca, em nenhum
país do mundo. Prefiro que o povo defina o que
quer- e não que um homem se arvore em ditador,
para evitar as pressões externas e para o bem d
povo. Sou sempre contrário a qualquer ditadura
de esquerda ou de direita.

PERGUNTA DO SR.LEONARDO DE SOUZA FONSECA- ( DO
SERPRO ) - Com base em sua exposição, favorável ao
sistema parlamentarista, perguntaria a V. Exa.
se, levando em consideração a perspectiva de um
regime socialista, haveria uma feliz integração

de sistema e regime?
O SR. CONFERENCISTA (PROF. IVES GANDRA) -

Tenho a impressão de que não há nenhum problema.
Temos, por exemplo, dois regimes de governo so-
cialista europeu, o da Espanha e o da França,
e nem por isso tem havido grandes choques. Ao
contrário, o socialismo francês é hoje voltado
para o neoliberalismo, com um ministro contrário
ao Presidente da República, e., na Espanha, que
tem um sistema clássico parlamentar, temos um
ministro socialista que em nada tem prejudicado
o movimento da livre iniciativa. Não haveria ne
nhum problema, nenhum conflito, pelo menos a ex-
periência histórica tem demonstrado isso.

PERGUNTA DO. SR. CARLOS A. DE MORAIS(DA SECRETA
RIA DE ESTADO DA SAÚDE) - O senhor manifestou-se
pela proposta de cinco poderes. Pergunto: Como
eles seriam formados e- como seria a participa-
ção do povo? O quinto poder, o dos Tribunais de
Contas, seria formado conforme a tradição eli-
tista brasileira de dividir o poder entre os do-
minantes?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. IVES GANDRA) -
E evidente que nesse caso não pode prevalecer a
linha atual, na qual o Governador ou o Presides
te da República faz as indicações para o TribU
nal de Contas. Teríamos que mudar a própria es-
trutura do Poder Judiciário. Já participei da
banca examinadora de Juiz Federal e sei como fun
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dona uma seleção. São quinhentos ou seiscentos
candid atos para três ou quatro vagas, e a sele-
ção é para valer. Atualmente, para ser Ministro
do Tribunal de Contas basta ser amigo do Presi-
dente ou do Governador, porque a qualificação é
essa.

Felizmente, a posição do nosso Presidente
tem sido de tal respeito ao Poder Judiciário que
os nOSSOs Ministrus são de uma integridade a to-
da prova, mas nem por isso o sistema deixa de
ser precário. Se tivermos um Presidente da Repú-
blica que pense de forma diferente, poder-se-á
compor o Ministério sem a categoria intelectual
ou moral dos que aí estão. O Poder Judiciário
determinaria suas regras,e o Tribunal de Contas
deveria ter a mesma linha. No momento em que nós
entregarmos ao Poder Executivo o direito de fa-
zer nomeações livremente, estaremos correndo ris
cos. Temos que mudar os mecanismos. Estou conve
cido de que teremos um poder autêntico, se muda

 

aios o mecanismo de escolha dos seus membros. -
PERGUNTA DA SRA. HELEN MASSOTE - ( DA PUC-

MG ) - Como defender o regime parlamentaris
ta diante de um Congresso Nacional no qual se v
rifica, insistentemente, falta de "quorum" para a
sessões?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. IVES GANDRA) -
Esse é um problema que no regime parlamentarista
deixa de existir, porque nunca haverá falta de
"quorum", visto que, no Parlamentarismo, exer-
ce-se a função para a qual se foi eleito.

O SR. COORDENADOR (PROF. JOSÉ ALFREDO DE
OLIVEIRA BARACHO) - Agradecemos as respostas do
ilustre Conferencista e Debatiores, e, em par-
ticular,, agradeço à Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, na pessba do Sr. Deputa-
do Sérgio Emílio Vasconcelos, 2 9 -Vice-Presiden-
te, o honroso convite para ser o coordenador dos
debates desta manhã. Muito obrigado a todos.

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO SERGIO EMILIO) -
Ao encerrar os trabalhos de hoje, a Presidência
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gostaria de parabenizar o Sr. Conferencista, Prof.
Ives Gandra, o Sr.CoordenadOr, Prof- José Alfre
do de Oliveira Baracho, e os Srs. Debatedores Prof
Cantídio Dias de Freitas e Aloízio Gonzaga de
Andrade Araújo, pelo brilhantismo de suas a p re-

sentações.
Conforme a programação, teremos amanhã, dia

17, 'as 9 horas, a conferência do Prof. José /:\fon
so da Silva, da Universidade de São Paulo, sobri
o tema "Constituinte e Regime Político Democráti
co", em prosseguimento aos trabalhos do Simpósi
"Minas Gerais e a Constituinte".

(-Levanta-se a reunião.)

49 SESSA0 DO SIMPÕSIO "MINAS GERAIS E A
CONSTITUINTE"

17 de abril de .1986

TEMA: CONSTITUINTE E REGIME POLÍTICO DEMOCRÁTICO

Presidência: Deputado José Bonifácio Filho

Conferencista: Prof. José Afonso da Silva

Debatedores: Prof. José Carlos Pimenta

Prof. José Pires de Oliveira

Prof. Lauro Antunes de Morais

Coordenador: Prof. Celso Agrícola Barbi

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO

O SR. PRESIDENTE(DEPUTADO JOSÉ BONIFÁCIO FI
LHO) - A Presidência nomeia os Srs. Deputados
João Navarro e José Maria Borges, a fim de, em
comissão, introduzirem no recinto do Plenário o
Conferencista, os Debatedores e o Coordenador dos
debates desta reunião.

COMPOSIÇÃO DA MESA

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ BONIFÁCIO
FILHO) - Convido a tomarem assento àMesa osExmQs
Srs.: Prof. José Afonso da Silva, DD. Professor
da Universidade de São Paulo e Con ferencista do
dia; Prof. Celso Agrícola Barbi,DD. Professor da
Universidade Federal de Minas Gerais e Coordena-
dor dos debates; Prof. José Carlos Pimenta, DD.
Professor da Pontifícia Un iversidade Católica de
Minas Gerais e Debatedor; Prof. José Pires de O
liveira, DD. Professor da Uni versidade Federal
de Uberlândia e Debatedor; Prof.Lauro Antunes de
Morais, DD. Professor da Faculdade de	Direito
de Itaúna e Divinópolis e Debatedor; Deputado
Fernando Rainho DD. 3 -Secretário da AssembléiaLegislativa de Minas Gerais e Presidente da Co-
missão Organizadora deste Simpósio.
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ BONIF4CIO
FILHO) - Com a p alavra o Prof. José Afonso da Sil-
va, que proferirá sua conferência sobre o tema:
« Constituinte e Regime Político Democrático".

O SR. CONFERENCISTA (PROF. JOSE AFONSO DA
SILVA) - ExmQ Sr. Presidente, ilustres partici-
pantes da Mesa, minhas senhoras, meu senhores.

Começamos por agradecer a honra que a Assem
bléia Legislativa de Minas Gerais nos dá em partT
cipar deste evento, especialmente porque eventos
desta natureza é que demonstram que o Poder Le-
gislativo p ode desenvolver um relacionamento mais
estreito com o povo, além das suas funções precí
puas, que foram,em grande p arte,eliminadas nes-
ses últimos anos. Eventos como esse contribuem
para resgatar o Legislativo, e é atra'es deles
que, com toda certeza, o Legislativo voltará a
ser o Poder do Povo, o que, nestes últimos 20 a-
nos, lamentavelmente, deixou de ser,por causa do
autoritarismo que dominou o País.

Agradecemos, também, porque este aconteci-
mento dá oportunidade de discutir alguma coisa e
fazer algumas reflexões sobre um tema fundamen-
tal: a Constitunte e o Regime Democrático.

A CONSTITUINTE E O REGIME DEMOCRÁTICO

A convocação de uma Assembléia Constituin-
te, mesmo de forma defeituosa como Congresso Cons
tituinte, constitui um ato p olítico de extrema
importância. Com isso, pôs-se em questão a ordem
existente, que não mais e aceita pelo p ovo. E só
isso já é um largo passo no sentido da democrati
zação da vida brasileira, há muito submetida a
uma convivência autoritária. Assim, o p ovo reto-
ma seu direito fudamental primeiro, qual seja:ma
nifestar-se sobre o modo de existir da Nação pe-
lo exercício do Poder Constituinte, por meio de
uma Assembléia Constituinte. Se a esta é que cabe
decidir da forma e conteúdo de uma Constituição
democrática, cumpre debater essa temática, para
a escolha de constituintes comprometidos com as
a s p irações mais sentidas. Que tipo de democracia
O Povo deseja é questão que deve entrar nesses
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debates. E essa exposição visa trazer alguma re-
flexão crítica sobre o tema, a partir do co ncei-
to mesmo de Democracia, dos problemas da repre..
sentação,até chegar a considerações gerais sobre
uma democracia participativa.

1 - Conceito de democracia

Democracia é um conceito histórico, não sen
do por si um valor-fim, mas meio e instrumento
de realização de valores essenciais de con vivên-
cia humana, que se traduzem basicamente nos di-
reitos fundamentais do homem. Compreende-se que
a historicidade destes a envolve também, na mes-
ma medida, enriquecendo-lhe o conteúdo a cada e-
tapa do evolver social, mantido sempre o p rincí-
pio básico de que ela revela um regime político
em que o poder repousa na vontade do Povo-Sob es
se aspecto, a Democracia não é um mero conceito
político abstrato e estático, mas é um processo
de afirmação do povo e de garantia dos direitos
fundamentais que ele vai conquistanto,no correr
da História.

Nesse processo,vai-se cofigurando também a
noção histórica de povo, pois, como adverte Bur-
deau, "se é verdade que não há Democracia sem go
verno do povo pelo povo, a questão importante e
tá em saber o que é preciso entender por povo
como ele governa" ( 1e Traite 11 ,V,571). A concepção de
povo tem variado com o tempo, "porque, se sempre
é o povo que governa, não é sempre o mesmo povo"
(id., "A Democracia 11 ,29-30). Por isso é que a De
mocracia da Antigüidade grega não é a mesma dos
tempos modernos. Na Democracia grega, povo era a
penas o conjunto dos homens livres, excluída ain
da a massa dos libertos. Como a maioria dos mdi
víduos era composta de escravos e libertos, que
não gozavam da cidadania, portanto, não se inclu
Iam no conceito de povo, aquela Democracia era O
regime da minoria e em seu favor existia. Na De-
mocracia liberal, povo era equiparado a constru-
ção ideal, alheia a toda realidade sociológica.
Não era o ser humano situado, mas um povo de ci-
dadãos, isto é, indivíduos abstratos e idealiza

dos, fruto do racionalismo e do mecanicismo, que,
prescindindo de toda consideração histórica, in-
forma o constitucionalismo do século XIX (Xifras
Heras, "Derecho Constitucional 11 ,II,p,28). Assim,
a Democracia liberal deforma o conceito de povo.
Nela, o povo real, concreto, com seus defeitos e
qualidades, permanece alheio ao exercício do po-
der e, na realidade,não é mais do que um poder so
bre o povo, como observa Xifras Heras (ob.at,28)7

Há uma tendência de se reduzir o povo ao
conjunto dos cidadãos, ao corpo eleitoral, como
se os membros deste fossem entidades abstratas,
desvinculadas da realidade que as cerca,como se,
ao votar, o cidadão não estivesse sob a influên-
cia de suas circunstâncias de fato e ideológi-
cas, não o estivesse fazendo sob a influência de
seu filho, cônjuge, amante, namorado, namorada,
ou de seu grupo, oficina, fábrica,escritóric e,
mais ainda,de seus temores, da fome dos seus, das
alegrias e das tristezas. O corpo eleitoral não
constitui o-povo, mas simples técnica de designa
ção de agentes governamentais. -

O conceito, atribuído a Lincoln, de que "De
mocracia é o governo do povo, pelo povo e para
povo", tem suas limitações, mas é essencialmente
correto, se dermos interpretação real aos termos
que o compõem. As limitações se acham especial-
mente na definição de Democracia como governo,
quando ela é muito mais do que isso: é um regi-
me, é uma forma de vida, é, principalmente, um
processo. O conceito é também formal, mas essa
limitação desaparece com aquela interpretação,
como tentaremos demonstrar rapidamente aqui.

Governo do povo significa que este é fonte
e titular do poder("todo p oder emana do povo")
de conformidade com o princípio da soberania po-
pular que é, pelo visto, o princípio fundamental
de todo regime democrático.

Governo pelo povo quer dizer governo que se
fundamenta na vontade popular, que se apóia no
consentimento popular; governo democrático é o
que se baseia na adesão livre e voluntária do po
Vo à autoridade,como base da legitimidade do e-
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xercício do poder por esta, que se efetiva pela
técnica da representação política: o p oder é e-
xercido em nome do povo.

Governo para o povo deve ser aquele que pro
cure liberar o homem de toda imposição autorjtá:
ria e garantir-lhe o máximo de segurança e bem-es
tar.

Assim, podemos admitir que a Democracia é um
processo de convivência social em que o p oder e
mana do povo, há de ser exercido direta ou indi
retamente pelo povo e em proveito do povo.

Essa concepção se opõe à tese pessimista,se
não de fundo elitista, segundo a qual a Democra-
cia nunca fora realizada em sua pureza em lugar
algum. Essa posição concebe a Democracia como um
conceito estático, absoluto, como algo que há de
instaurar-se de uma vez, de forma acabada e,as...
sim,perdurar para sempre. Os que assim pensam não
percebem que a Democracia é um processo,e um pro
cesso dialético, que vai rompendo os contrários
as antíteses, para, a cada etapa da evolução, in
corporar conteúdo novo, enriquecido de valores
colimados. Como tal, a Democracia nunca se reali
zará inteiramente, pois, como qualquer vetor qu
aponta valores, a cada nova conquista feita, a-
brem-se novos horizontes ao aperfeiçoamento huma
no,a serem atingidos. -

A Democracia é processo de luta e de con-
quistas. Pressupõe luta incessante pela justiça
social. Não pressupõe que todos sejam instruí-
dos, cultos, educados, perfeitos, mas ha de bus
car distribuir a todos instrução, cultura, educa
ção, aperfeiçoamento, nível de vida digno. Bem o
disse Claude Julien: "A Democracia não pode resi
nar-se com os "bidonvilies" (favelas, cortiços),
com os alojamentos insalubres, os salários mise-
ráveis, as condições de trabalho miseráveis" ("O
Suicídio das Democracias", p.26).

II - Princípios e qualificações da Democracia

A essência da Democracia não se altera, pois
consiste no fato de o poder residir no povo. De-
mocracia, para ser tal, repousa na vontade popu-

lar, no que tange à fonte e exercício do poder,
oposição aos regimes autocráticos, em que o

poder emana do chefe, do caudilho, do ditador.
Vale dizer, portanto, que o conceito de De-

riiocracia se fundamenta na existência de um víncu-
lo entre povo e poder. Como o poder recebe quali-
ficações na conformidade de seu objeto e modo de
atuação, chamando-se poder político, poder econô
mico, p odr social, a liberação democrática vai-
se estendendo, com o correr do tempo, a esses mo
dos de atuação do poder. A democratização do p
der é, pois, fenômeno histórico, daí o apareci-
mento de qualificações da Democracia para deno-
tar uma nova faceta dessa democratização: Demo-
cracia política, para a democratização do poder
político; Democracia social, para a democratiza-
ção do poder social; Democracia econômica,para a
democratização do poder econômico.

São justas as seguintes palavras de Burdeau:
"Politicamente, o objetivo da Democracia é

a libertação do indivíduo das coações autoritá-
rias, a sua participação no estabelecimento da
regra, que, em todos os domínios, estará obriga-
do a observar. Econômica e socialmente, o bene-
fício da Democracia se traduz na existência, no
seio da coletividade, de condições de vida que
assegurem a cada um a segurança e a comodidade
adquirida para a sua felicidade. Uma sociedade
democrática é, pois, aquela em que se excluem as
desigualdades devidas aos azares da vida econômi
ca, em que a fortuna não é uma fonte de poder,em
que os trabalhadores estejam ao abrigo da opres-
são, o que poderia facilitar sua necessidade de
buscar um emprego, em que cada um, enfim, possa
fazer valer um direito de obter da sociedade uma
proteção contra os riscos da vida. A Democracia
social tende, assim, a estabelecer entre os mdi
víduos uma igualdade de fato que sua liberdade
teórica é impotente para assegurar."

preciso, contudo, ficar claro que isso
no pode ser entendido como se a Democracia fos-
se um sistema assistencial, que simplesmente vi-
sasse suavizar a miséria da massa trabalhadora,
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mas há de ser concebida como um meio de supera
essa miséria. Por isso, não pode tolerar a extj
ma desigualdade entre trabalhadores e classe do
minante.

Os valores da Democracia são a 'igualdade
e a liberdade, ou, em palavras mais abr angen-
tes: a Democracia é regime de garantia geral da
realização dos direitos fundamentais do homem.
Ela repousa, qualquer que seja sua qualifica_
ção, sobre dois princípios primários: a) o da
soberania popular, segundo o qual o povo é a Úfll
ca fonte do poder ("o poder emana do povo
b) a participação do povo no poder, para que es
te seja a efetiva expressão da vontade popu:
lar. Nos casos em que essa participação é
direta, surge um princípio secundário: o da re
presentação.

III - Exercício do poder democrático

A forma como o povo participa do p oder dá
origem a três tipos de Democracia, qualificada
como direta, indireta ou representativa e semi
direta.

Democracia direta é aquela em que o povo e-
xerce,por si, os poderes governamentais, fazendo
leis, administrando e julgando:reminiscência his
tórica. -

Democracia indireta, chamada democracia re-
presentativa, é aquela em que o povo, fonte primá
ria do poder, não podendo dirigir os negócios d
Estado diretamente, por si, outorga as funções
de governo aos seus representantes, que elege pe
riodicamente.

- Democracia semidireta é, na verdade, Demo
cracia representativa, com alguns institutos de
participação direta do povo nas funções de gover
no.

IV - Democracia representativa

É no regime de Democracia representativa
que se desenvolvem a cidadania e a representati-
vidade, que tendem a fortalecer-se no regime de
Democracia participativa.

É uma temática que merece uma reflexão crí-
tica, pois se toda Democracia importa em partici
r.ação do povo no processo do poder, nem toda De:
ocracia é participativa, no sentido contemporâ-
neo da expressão.

A Democracia representativa pressupõe um
conju nto de instituições que disciplinam a parti
cipação popular no processo político e vêm a fora
mar os direitos políticos que qualificam a cida-
dania, tais como as eleições, os sistemas eleito
rais, os partidos políticos etc. Essa participar
ção, contudo, é indireta e formal, por via das
instituições eleitorais que visam a disciplinar
as técnicas de escolha dos representantes do po-
vo. A Democracia apóia-se, pois, no princípio da
representação, que se realiza pelo mandato polí-
tico representativo, que constitui uma situação
jurídico-política com base na qual alguém, desig
nado por via eleitoral, desempenha uma função pó
lítico-governamental. -

O mandato é denominado representativo para
distinguir-se do mandato imperativo, que vigorou
antes da Revolução Francesa e de acordo com o
qual o titular ficava vinculado a seus eleitores,
cujas instruções teria que seguir nas assembléias
parlamentares. Se aí surgisse fato novo para o
qual o representante não dispusesse de instrução,
ficaria ele obrigado a obtê-la dos eleitores,an-
tes de agir. Os eleitores, por sua vez, poderiam
revogar o mandato do representante.

O mandato representativo é criação do Esta-
do Liberal burguês, como um meio de manter dis-
tintos Estado e sociedade e uma forma de tornar
abstrata a relação governo-povo, pois, segundo es
sa teoria, o titular do mandato não fica vincula
do aos representados, por não se tratar de uma
relação obrigacional.

Realmente, a teoria firma o princípio de
que o mandato representativo é:

a) geral - porque o eleito por uma cricuns-
crição não é apenas representante dela ou de suas
bases eleitorais, mas é representante de toda a
nação, de todo o povo;
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b) livre - porque o representante não está
vinculado a seus eleitores, de quem não recebe
instruções, porque, juridicamente, exprime, nos
atos de governo, a sua própria vontade; a firma -
se que o exercício do mandato decorre de Poderes
que a Constituição confere ao representante que
lhe garantem a autonomia da vontade;

c) irreversível - porque o eleito tem o di-
reito de manter seu mandato durante o tempo p re-
visto, nas normas constitucionais, para a sua dtj
ração.

Como se vê, há muito de ficção no mandato
representativo. Pode-se até dizer que não há re-
presentação, de sorte que a designação de manda-
tários não passa de simples técnica de formação
dos órgãos governamentais. Somente nisso se redu
ziria o princípio da participação popular, o prj
cípio do governo pelo povo e, em verdade, não se-
ria um governo de expressão da vontade popular,
desde que os atos de governo se realizam com ba-
se na vontade autônoma do representante.

Nestes termos, a Democracia representativa
acaba fundando-se numa idéia de igualdade abstra
ta perante a lei, numa consideração de homogeneT
dade, assentando-seno princípio individualista, se:
gundo o qual a participação do eleitor no proces
so do poder se dá no momento da votação, e ele
não dispõe de outra influência sobre a vida poli
tica de seu País a não ser a momentânea de qu
goza no dia da eleição, relativizada, ainda, por
disciplina partidária e pela pressão dos meios
de informação. Assim, como já observamos, uma
vez produzida a eleição, os investidos pela re-
presentação ficam desligados de seus eleitores,
pois não os representam a eles em particular,
mas a todo o povo, à nação inteira (Sachica. De-
mocracia, representación y participación. p. 14.
CAPEL, 1985). A representação é montada sobre o
mito da identidade entre representante e repre-
sentados,tendente a fundar a crença de que, quen
do o representante decide,é como se decidisse O
representado. Com tal suposição, o povo se auto-
governa, sem que haja desdobramento, atividade,

relação intersubjetiva de dois entes distintos:
povo destinatário das decisões, e o represen-

tante, autor, autoridade, que decide para o povo
5achica. ob.cit., p. 14-5).

Contudo, a evolução do processo democrático
vem incorporando na Democracia representativa
outros elementos que impõem uma relação mais es-
treita entre os mandatários e o povo, o que foi
na primeira consequência do sufrágio universal.

Com ele, o princípio da soberania popular se ca-
racteriz a mais concretamente, e aparecem os ins-
trumento s de coordenação e expressão da vontade
popular, tais como a imprensa livre, partidos po
líticos, os sindicatos, as associações política
as comunidades de base e os meios de comunicação
de massa, de tal sorte que a opinião pública -
expressão da cidadania - passa a exercer um pa-
pel muito importante no sentido de que os elei-
tos prestem mais atenção às reivindicações popu-
lares, mormente às de suas bases eleitorais, o
sistema de partidos políticos, especialmente, ten
de a dar feição imperativa ao mandato político -
transitando do mandato representativo para o man
dato partidário - na medida que os representan-
tes partidários estejam comprometidos com a rea-
lização do programa do partido.

claro que essa natureza de mandato impera
tivo, em função da orientação do partido, se to
nará,cada vez mais, uma vinculação ao povo, à pró
porção que os partidos se fizerem mais democrátT
cos, com seus órgãos dependentes da ampla vonta
de de seus filiados. Em relação aos partidos de
massa, o mandato partidário realizará uma função
de mandato imperativo de caráter popular democrá
tico. Em relação, porém, aos partidos de quadro
ao contrário, realizará uma função de mandato im
perativo de caráter oligárquico.

O tipo de sistema eleitoral exerce influên-
cia na representatividade, especialmente se ti-
vermos em conta que o sistema eleitoral forma
com o sistema de partido os mecanismos de expres
são da vontade popular na escolha dos governan-
tes. A circunstância de ambos se voltarem para
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um mesmo objetivo imediato - organização da VO
tade popular - revela a influência mútua entri
eles. O sistema eleitoral de representação pro-
porcional favorece a melhor e mais equitativa re
presentatividade do povo, visto que, por ele,
representação, em determinada circunscrição, se
distribui em proporção 'as coirentes ideológicas
ou de interesses, integradas nos partidos poli-
ticos concorrentes. Nossa opção pelo sistema de
representação proporcional está fundamentada no
fato de ser ele o único capaz de instrumentar a
formação de um regime democrático para o Brasil,
em oposição ao sistema oligárquico.

V - Democracia participativa

O que se quer acentuar com essas considera-
ções é que o sistema de partidos, com o sufrágio
universal e representação proporcional, dá à De-
mocracia representativa um sentido mais concreto,
no qual desponta com mais nitidez o princípio
participativo. Não se trata da participação mdi
vidualista, isolada, do eleitor, só no momento
da eleição, mas da participação coletiva organi-
zada e ainda de uma participação representativa,
que se assenta no principio eleitoral. A eleição é
instituição essencial da Democracia representati
vã. Qualquer forma de participação que dependi
de eleição não realiza a Democracia participati-
va, propriamente dita. E que esta se caracteriza
pela participação direta do eleitor na formula-
ção dos atos de governo.

As primeiras manifestações da Democracia
participativa consistem nos institutos da Demo-
cracia semidireta, que combina instituições de
participação direta com instituições de partici-
pação indireta. Esses institutos de participação

direta são:
- a iniciativa popular, pela qual se admite

que o povo apresente projetos de leis ao Legisla
tivo, desde que subscrito por umnúmero razoável
de eleitores (cinqüenta mil por exemplo);

- o referendo popular, que se caracteriza
pelo fato de que projetos de lei aprovados pelo

Legislativo devam ser submetidos à votação popu-
lar, atendidas certas exigências, tais como pedi
do de certo número de eleitores, de certo número
de parlamentares ou do próprio Chefe do Executi-
vo, de sorte que o projeto será tido por aprova-
do apenas se receber o assentimento popular; do
contrário, reputar-se-á rejeitado;

- veto popular, pelo qual uma lei em vigor
pode ser submetida a votação popular, se assim o
solicitar certo número de eleitores, sendo con-
firmada ou rejeitada conforme seja o resultado
obtido;

- revogação de mandato ("recali"), pelo qual,
a requerimento de número razoável de eleitores,
o mandato de um parlamentar será submetido à a-
preciação popular, sendo revogado se não obtiver
confirmação;

- ação popular, meio pelo qual qualquer ci-
dadão pode pleitear a nulidade de atos lesivos ao
patrimônio público e que já é adotado no sistema
brasileiro.

Há muitas outras formas de participação di-
reta do povo na vida política e na direção dos
assuntos públicos, as quais dão configuração con
creta à Democracia participativa, que não elimi-
na as instituições da Democracia representativa.
Ao contrário, reforça-as, fazendo com que a rela
ção governo-povo, representante-representado,se_
ja mais estreita e mais dinâmica, propiciando me
lhores condições para o desenvolvimento de um go
verno efetivo do povo, pelo povo e em favor do
povo.

A discussão desses temas é que vai definir
que Democracia o povo quer construir no Brasil a
través da Assembléia Constituinte.

Temos que ter em mente que "não é suficien-
te que se reúna uma assembléia que aprove um do-
cumento no qual se estabeleçam as decisões p011-
ticas fundamentais; é preciso que essa assem-
bleia seja eleita pelo povo; em segundo lugar, é
Preciso que se manifeste um consenso popular que
apoie essas decisões tomadas por seus represen-
tantes" (Pix-Zamudio)
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Vale dizer: seria o caso de, já na formação
da futura Constituição, ser aberta ao povo a Pos
sibilidade de ampla participação na formu1aç
de seu conteúdo básico, e de ela própria,
vez aprovado o projeto pela Constituinte, ser sub
metida a referendo popular, para que assim rece:
besse um banho de legitimidade na fonte autênti -
ca do poder e para que não fosse um simples nome,
mas viesse a ser expressão de valores de naciona
lidade e instrumento de mudanças,, na busca da rej
lização de justa distribuição de riquezas e de
fetiva concretização da justiça social. E fOsi
o meio pelo qual se refizesse o pacto político -
social do País', buscando o restabelecimento dos
três equilíbrios primordiais que constituem o ob
jetivo de um regime democrático:

- equilíbrio entre o poder estatal e os di-
reitos fundamentais do homem, tomada a expressão
no sentido mais amplo, que abrange os direitos
individuais e os direitos econômicos, sociais e
políticos;

- equilíbrio entre o poder central e os po-
deres estaduais e municipais; equilíbrio federa-
tivo;

equilíbrio entre os poderes governamen-
tais.

Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.

INTERVENÇÃO DO 19 DEBATEDOR
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o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ BONIF4CIC
FILHO) - Com a palavra o primeiro debatedor, Prof.
JOSé Carlos Pimenta.

O SR. DEBATEDOR (PROF. JOSÉ CARLOS PIMENTA)
- Sr. Presidente, ilustres componentes da Mesa,
senhores participantes deste Simpósio.

Primeiramente, gostaria de me congratular
com a egrégia Assembléia Legislativa p ela promo
ção deste evento, neste plenário augusto que le
vã o nome do grande Presidente Juscelino Kubits-
chek. Simpósio que se soma a muitos outros que
vêm sendo p romovidos em todo o território nacio-
nal, principalmente nas universidades brasilei-
ras, para discussão e debate de palpitantes te-
mas, que, certamente, haverão de sensibilizar os
constituintes que elegeremos a 15 de novembro
deste ano.

Em segundo lugar, quero felicitar o eminen-
te Prof. José Afonso da Silva, figura exponen-
cial do Direito Público brasileiro, p ela magnífi
ca exposição com que acaba de nos brindar e que
para nós, não constitui surpresa, conhecedores
que somos de sua meritória obra e de sua atuação
acadêmica.

O tema de hoje é, sem dúvida, dos mais fas-
cinantes, desejosos que estamos da restauração
plena da Democracia no Brasil e do verdadeiro es
tado de direito, após o longo período de obscuT
rantismo e de regime autoritário.

Consumada a convocação da Assembléia Nacio-
nal Constituinte, não exclusiva, como seria de se
desejar, integrada que será pelos Deputados Fede
rais e pelos Senadores da República, resta-nos
esperar que o texto a ser promulgado seja subme-
tido a "referendum" popular, a fim de que se lhe
confira a necessária legitimidade. "Referendum"
que é da tradição francesa e que se verificou, em
vários momentos, na França, para ratificação de
textos constitucionais e, mais recentemente, em
1958, nara a ratificação da Constituição gaullis
ta.Foi também utilizado na Espanha em 1978, pois
a Constituição aprovada pelas Cortes espanholas
foi referendada pelo povo. Mesmo porque não se
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pode deixar de lembrar que um terço do Senado Fe
deral, eleito a 15 de novembro de 1982, n ão rec
beu e nem receberá, neste ano, a necessária legT
timação, através do voto popular, para os traba:
lhos constituintes.

Muitos pontos poderiam ser enfocados aqui,de...
tro do tema proposto, sobre ds quais a Constitu -
inte não poderá deixar de deliberar, visando
restauração do regime democrático no Brasil. Po_
deríamos lembrar: decurso de prazo,na tramitação
dos projetos de lei ordinária, de iniciativa do
Presidente da República e dos Governadores, no
plano dos Estados; decreto lei, sua extinção, ou
reformulação de sua sistemática; restabelecimen-
to da iniciativa parlamentar para a propositura
de projetos de lei sobre matéria financeira e or
çamentária e para a apresentação de emendas ao
projetos de iniciativa governamental que aumentem
a despesa pública e vários outros pontos necessá
rios à restauração das prerrogativas e ao forta
lecimento do Poder Legislativo, além de outros as-
pectos, para a depuração, na Constituição, dos res
quícios de autoritarismo que ainda nela se encon
tram.

Mas gostaria, em particular,de enfocar aqui,
dentre todos esses temas, um que me parece vital
para a restauração efetiva do regime democrático
no Brasil: refiro-me ao sistema de governo a ser
consagrado na futura Constituição.

Presidencialismo ou Parlamentarismo? Um de-
bate realmente fascinante, que tem despertado uni
interesse muito grande, em vários setores da so-
ciedade. A meu ver, um Presidencialismo misto,ou,
como querem alguns, um Presidencialismo parlamen
tarizado, em que o Presidente da República seja
eleito diretamente, como na França e em Portugal,
um regime que conte com um gabinete chefiado
por um Presidente do Conselho, ou Primeiro-Miflis
tro, a fim de desempenhar a função executiva OU

administrativa.
Já se disse, com muita propriedade, que, no

Presidencialismo, o Presidente assume,muitas v
zes, a feição de "rei temporário", tal a soma de

poderes que enfeixa, exercidos autocraticamente.
experiência demonstra que o Presidencia-

lismo deu muito certo nos Estados Unidos, onde o
Executi vo é forte, mas o Legislativo,sobretudo o
Senado, também o é, assim como o Judiciário, em
que se destaca a atuação da Suprema Corte. Mas,
se deu certo nos Estados Unidos,o mesmo nãoocor-
reu no Brasil. E, como registram alguns publicis
tas, historiadores e estudiosos de Ciência Poli --
tica, muitas das crises políticas que grassaram
no País, em quase cem anos de regime republicano,
se devem às mazelas do nosso Presidencialismo.

Portanto, eu me inclino para oParlamentaris-
rno, como o mais aperfeiçoado, o mais aprimorado
sistema de governo.

Não se quer que o Presidente da República
seja uma figura decorativa e desempenhe apenas um
papel simbólico. O Presidente pode ser forte,co-
mc na França e em Portugal, eleito diretamente.E
mais comum, no Parlamentarismo clássico e onde a
República é a forma de governo, a adoção do siste
ma de eleição indireta do Presidente,como na It
lia e na Alemanha, pois o essencial é que o go:
verno, exercido pelo Gabinete,tenha o necessário
respaldo do voto popular.

Mas nós podemos eleger diretamente o Presi-
dente da República. E isso que a Nação brasilei-
ra quer. Convém, todavia, que o Presidente da Re
pública divida a função administrativa com o Ga-
binete, com esse órgão colegiado, expressão da
maioria parlamentar, e que responde diretamente
perante o Legislativo. Gabinete que, em face de
qualquer ato praticado que contrarie os interes
ses maiores do País, pode cair,em decorrência da
aprovação de um voto de desconfiança, por parte do
Parlamento. Por isso, o Parlamentarismo propor-
ciona um maior equilíbrio entre os Poderes Execu
tivo e Legislativo. Fortalece o Legislativo,que,
por sua vez, pode controlar, com maior eficácia,
os atos do Executivo.

E preciso registrar, ainda, que, no Parla-
mentarismo, as crises políticas são muito mais fa
cilmente absorvidas do que no Presidenciaiismo,em
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que se transformam, muitas vezes, em crises das
próprias instituições. Basta lembrar os traumas
que se verificam, quase sempre, no Brasil,nos mo
mentos de sucessão presidencial.

Os parlamentares constituintes brasileiros
não podem deixar passar, portanto, esta oportuni
dade singular de discussão do tema, com vistas
adoção do sistema parlamentar de governo. Penso
que a experiência portuguesa e a experiência f ran-
cesa não podem ser olvidadas,neste momento impor
tante da vida nacional.

Não se pode esmorecer com a lembrança do ma
logro do Parlamentarismo dos anos 60, solução d
emergência encontrada para que se assegurasse a
posse do sucessor constitucional do Presidente re
nunciante, o Vice-Presidente da República e, as:
sim, se evitasse a guerra civil.

E preciso olhar para a frente e partir para
a consagração desse sistema aprimorado de gover-
no, que predomina nos países da Europa Ocidental,
e fazê-lo agora, no contexto de um debate apro-
fundado e de uma amadurecida reflexão, para cuja INTERVENÇAO DO 29 DEBATEDOR

consecução se impõe uma estrutura partidária es-
tável e forte.

E essa a esperança que tenho: que os consti
tuintes brasileiros, realmente,desempenhem a mi
são que a Nação deles espera; que discutam e aprd
vem um texto constitucional à altura das aspira-
ções do povo brasileiro, expurgado dos resquícios
de arbítrio e do regime autocrático que vivemos
durante todos esses anos.

Tanto quanto possível, que a futura Consti-
tuição seja sintética, mas que corresponda, efe-
tivamente, à realidade brasileira; que trate da
questão social e venha ao encontro das aspirações
e anseios da alma nacional.

Agradeço, finalmente, a oportunidade que me
conferiu a direção do Simpósio de participar des
te debate e deste evento que, certamente, ficara
gravado, indelevelmente, na memória do povo mi-
neiro. Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ BONIFCIO FI
LHO) - Com a palavra, o segundo debatedor de ho-
je, Prof. José Pires de Oliveira.

O SR. DEBATEDOR (PROF. JOSÉ PIRES DE OLIVEIRA) -
Após termos ouvido a palavra magistral e a
abalizada exposição do eminente mestre José Af'on
so da Silva sobre o tema "Constituinte e Regim
político Democrático", gostaria de enfocar aqui,
brevemente, alguns obstáculos que se colocam nos
arejados caminhos da Democracia brasileira.

Acabamos de sair do regime autoritário,
que, por duas décadas, amordaçou bocas, castrou
mentes, eliminou líderes e desfibrou partidos po
líticos.

As coisas boas da vida não se conquistam fa
cilmente. Conquistamos a Democracia. Não foi fá::
cii. Inclusive, perdemos o seu artífice maior:
Tancredo Neves. Agora, resta-nos preservá-la, ta
refa não menos fácil do que conquistá-la. E, pa
ra preservá-la, cumpre-nos arredar alguns obstá -
culos que se lhe antepõem.

Estamos iniciando a caminhada rumo a uma De
mocracia que esperamos seja consolidada, forte
definitiva. Mas, nessa caminhada, encontramos pe
dras no caminho. Não devemos transpô-las, sim-
plesmente, mas arredá-las, pois, coexistindo com
elas, nunca teremos um regime político estável e
duradouro.

O primeiro obstáculo é a demagogia. A pala
lavra demagogia vem do grego: "demos" = povo e
"agem" = conduzir. Inicialmente, o conceito de
demagogia não era pejorativo. Passou a sê-lo
quando "candidatos inflamados de dons oratórios
passaram a seduzir a multidão pelos impulsos emo
tivos e mesmo inescrupulosos, usando de todos os
recursos para ascender ao poder e nele se perpe
tuar." Dessa forma, podemos definir a demogagia
como sendo a "forma de liderança passional e
i rracional, através da sedução do povo pela ora
tona, incitação, agitação e mentiras, recorren-
do a argumentos ilusórios e apelando para os bai
xos instintos."
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Modernamente, permaneceu esse sentido depre
ciativo, aplicado a um governo que segue políti:
ca oportunista de pretensa satisfação imediata
do povo ou aplicado a um partido ou ainda a um
político que faz promessas mirabolantes e ilusó -
rias, visando a enganar e iludir a opinião pÚbil
ca, buscando antes interesses pessoais ou de grij
pos que as legítimas aspirações do bem comum. o
demagogos são falsos líderes que, pelo uso audaz
e inescrupuloso dos meios de comunicação, pelos
dons pessoais oratórios ou pelo poder de propa-
ganda, demovem falsamente as opiniões, contri-
buindo para afastar os verdadeiros líderes. So-
bre os demagogos já dizia Ortega Y Gasset: eles
"tem sido os grandes estranguladores de civili-
zações; as civilizações grega e romana sucumbi-
ram nas mãos dessa fauna repugnante."

E interessante observar que a demagogia só
viceja na Democracia, mesmo porque, nos regimes
totalitários no se pode falar, no se pode co-
municar, no se transmitem idéias. A única pes-
soa que tem condições de ser demagogo, nos regi-
mes autoritários, é o próprio ditador, que, aliás,
usa e abusa da demogogia. No é sem razão que
Aristóteles, na sua clássica classificação de for-
mas de governo, apresenta a demagogia como sendo
a forma impura da Democracia. E o micróbio, a
doença, o reverso da medalha, o lado escuro da
Democracia. Ela se apresenta, sobretudo, no pe-
ríodo pré-eleitoral e pouco aparece no período
pós-eleitoral, mesmo porque o demagogo é aquele
Que, tendo prometido, como candidato, o que no
poderia cumprir como eleito, após as eleições desaparece
da face do seu eleitorado, pelo remorso ou vergonha
das vãs ilusões que distribuiu e das falsas es-
peranças que semeou ou pela frustração experi-
mentada de no poder realizar o irrealizável pro
metido. Lembro-me aqui daquela passagem de nosso
anedotário político, segundo a qual certo candi-
dato a Vereador, num pequeno Município perdido
neste imenso Brasil, prometia, em sua campanha
política, que, se eleito fosse, calçaria todas
as ruas de sua cidade, como se calçar rua fosse

atribuição de Vereador e no de Prefeito...
Pratica-se a demagogia de várias maneiras,

daí surgindo seus tipos. Há o demagogo que pro-
mete coisas impossíveis ou aquele que faz promes-
sas de difícil realização, ou ainda aquele que
constrói sua candidatura usando ataques pessoais
atingindo a vida privada de seus opositores e,
finalmente, aquele que critica o governo sobre
determinados problemas, 05 quais, se o demagogo
atingir o poder, também no resolverá.

Lembro-me, aqui, daquela cena de rara bele-
za cívica que ocorria na Grécia clássica, quando
a população, "demos", se reunia na praça públi
ca, "ágora", para tomar as grandes decisões na-
cionais. A praça se tornava um santuário políti
co, um fórum de debates, lugar sagrado, onde s
concretizava a Democracia direta e pura. Séculos
depois, o poeta brasileiro Castro Alves declama:
"A praça é do povo, como o firmamento é do con-
dor." E lamentável que nossas praças, praças que
são do povo, santuários de nossas reformulações
políticas, sejam tantas e tantas vezes profana-
das pelas investidas dos demagogos que, em palan
ques e de microfone em punho, postulam cargos,
impressionando eleitores de reduzida capacidade
de discernimento.

Que atitude tomar diante da demagogia? Quan
to a nós, nossa atitude deve ser a de julgar com
objetividade, discernir com clareza e detectar
onde se encontra o engodo, para separar o joio
do trigo. Quanto ao demagogo, dar a ele todo o re
púdio nas urnas.

O segundo obstáculo ao exercício de uma du-
radoura Democracia é, na atual conjuntura polí-
tica brasileira, a carência de líderes. Esse fe-
nômeno, aliás, é explicável em qualquer país re
cém-saício de um longo período de ditadura. Uma
das piores conseq3ências deixadas pelo autorita-
rismo foi a falta de líderes, porque foram todos
eles, via de regra, decepados pelo totalitarismo
político.

A palavra líder vem do inglês e significa
"chefe", do verbo "to lead"= conduzir. Líder é "a
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pessoa dotada de poderes e capacidades Pessoais
que lhe dão condições superiores de condução de
um grupo social ou de encarnar e polarizar um
corpo de idéias." O líder tem, normalmente, co-..
dições natas de condutor. É um chefe natural, en
cabeça a direção de um grupo, não só em Vista d
seu valor pessoal, como do poder de aceitação
com que se impõe ao grupo. Em qualquer grupo hu-
mano surgem indivídulos que se revelam capazes
de unir, coordenar e impulsionar atividades em
busca de um objetivo. E todo movimento não lide-
rado, normalmente, se estiola num processo de
desorganização e ineficácia.

Existem três categorias de lideres: Oprimei-
ro é o líder autoritário, aquele que decide e deter-
mina sozinho as normas de conduta do grupo. Re-
veste-se de autoridade absoluta, pensa e age pe-
lo grupo, sem consultar ou acatar opiniões. e o
ditador personificado. O segundo é o líder ca-
rismático, que decorre de características pes-
soais, originadas de uma condição heróica, sagra
da ou atraente. Todos o ouvem e o acatam. Pod
despertar reações irracionais nos grupos e le-
vá-los até ao fanatismo. O terceiro é o líder de
mocrático, que aceita a participação de todos7
estimula e distribui responsabilidades, aceita e
valoriza os direitos de todos, crê no princípio
de que todos os membros do grupo têm uma digni
dade essencial, estimula a cooperação, a discus-
são e o consenso.

Em decorrência da deterioração de nossos cos-
tumes políticos, a nossa juventude, sobretudo ela,
passa a não mais crer em seus representantes. E,
quando a juventude se contamina por essa descren
ça, tal estado de espírito se projeta nos anos
seguintes e o adulto e o homem maduro, que se
desiludiram quando jovens, dificilmente serão
idealistas no correr dos anos. "A perda da cren-
ça nos valores, normalmente, decorre de uma des-
crença na capacidade ou na moralidade dos gover-
nantes." Parece um contra-senso mas "o processo
político democrático, em seu jogo livre, tem
criado, com freqfiência anormal, situações de P

figo à sobrevivência da própria substância da
democracia." (César Saldanha S. Júnior)

Qual é a expectativa da sociedade civil diante
desse quadro? De parte de nossos representantes,
cumpre que assumam outra postura, condizente com
os tempos novos trazidos pela Nova República. A
sociedad e não aceita mais, p assivamente, tais fa
tos. Está-se tornando difícil, hoje em dia, a ui
professor, numa sala de aulas de nossas universi
dadeS, dizer aos alunos que é preciso trabalhar
ser honesto, e que aos poderes p úblicos cumpre
zelar pelo bem comum e pelo bem-estar do povo.
E no dia em que a nossa juventude estiver con-
vencida de que o bom é trapacear, enganar, uti-
lizar-se do cargo público para usufruir vanta-
gens pessoais, no dia em que os nossos jovens se
convencerem de que o bom e o normal é praticar a
corrupção, é trabalhar o menos possível e ga-
nhar o máximo, é praticar o ganho fácil por quais
quer meios, então a nossa nacionalidade estar
morrendo. O fabuloso Império Romano ruiu facil -
mente diante das invasões bárbaras, porque o po
vo romano já havia chegado à conclusão de que
não valia mais a pena lutar por uma causa na
qual nem ele mesmo acreditava. Não se quer dar
a estas considerações um tom de pessimismo, mas
não se pode fugir da realidade, sob pena de ser-
mos punidos pela História.

Ainda é válida a expressão antiga: "o exem-
plo deve vir de cima". E já estamos presencian-
do fatos estarrecedores de corrupção e desenfrea
da mordomia até por parte de algumas Câmaras de
Vereadores, como tem sido largamente noticia-
do pela imprensa. Temos fé e esperança de que um
sopro de renovação percorrerá o nosso Poder Le-
gislativo e que passaremos a ver, em cada repre-
sentante eleito, um padrão de dignidade cívica e
política, verdadeiros Catões a se imporem pelo
exemplo e nela retidão.

"São líderes os grandes pensadores, filóso-
fos, sociólogos, os mestres dos vários ramos do
saber, guias espirituais, estadistas e grandes
Políticos. Chefe e líder não se confundem. O che
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fe influi nos atos das pessoas e, indiretamente
nas idéias. O líder influi nas idéias e,indire_
tamente, nos atos das pessoas. (Celso de Maga_
lhães)."Nem todo chefe é líder e nem todo líder
é chefe. O chefe administra, comanda; o líder ca
tequiza, conquista. O chefe impõe, coage; o li--
der sugere, persuade. A força do líder está no
talento, na coragem das atitudes, na simpatia ir
radiante"'Oicionário Brasileiro de Política", d'
E. Orsi Pimenta).

Necessitamos de líderes autênticos. Sem in
teresses e vaidades pessoais. Sem desejos de aT
tingir o poder a qualquer custo. Líderes que te
nham por bandeira a solução dos problemas da so:
ciedade em que se acham inseridos, em vez da bus
ca desenfreada e impertinente de posições de ma
do. Líderes que somem, componham, conciliem, em vez
de dividir, indispor, radicalizar. Que a Nova Re
pública, agora respirando o oxigênio da liberdaT
de, faça brotar renovada e promissora safra de
verdadeiros líderes, voltados para os interesses
maiores da Nação.

O terceiro obstáculo a se opor à consolida
ção do regime democrático, no atual momento braT
sileiro, é a generalizada descrença popular na
classe política.

Alguns fatos recentes, no Congresso Nacio-
nal, fizeram alastrar, na sociedade brasileira,
um visível sentimento de desencanto com relação
àqueles aos quais demos, esperançosos e confi-
antes, o nosso voto. A atitude dos denominados
"pianistas", o caso do "jeton", sempre percebido
mas nem sempre merecido, a constante ausência de
nossos parlamentares nas sessões do Congresso,
os poucos dias de funcionamento semanal do nosso
Poder Legislativo, reduzido a três dias na sema-
na, ocasionando um acúmulo de mais de 2 mil pro-
jetos encalhados no Congresso, a não-incidência
do imposto de renda sobre a maior parte da remu-
neração dos congressistas, o pouco interesse que
os próprios parlamentares demonstram em recon-
quistar as prerrogativas do Congresso Nacional,
apesar da boa oportunidade que agora se lhes

apresenta com a redemocratização do País, tudo
ISSO e alguns fatos recentes geram, em cadeia,
m ânimo de desconfiança em relação a nossos re-
presentantes.

o quarto e último obstáculo à realização de
uma plena Democracia no País é a fragilidade de
nossas organizações partidárias. Já é por demais
sabido que só haverá uma Democracia forte se hou
ver partidos políticos fortes. p situação qu
ora se desenha no cenário nacional não é alenta
dora, nesse sentido. Existem, atualmente, no Bri
si]., mais de trinta p artidos p olíticos registra-
dos. Também aqui a inflação atuou fortemente...

O partido político só terá consistência se
surgir em torno de idéias. Se, porém, assumir ca
ráter personalista, tendo por fulcro apena
pessoas, líderes, por mais carismáticos que se
jam, faltando estes, o partido ruirá inevitavelT
mente. O partido deve-se organizar como uma "uni
versitas idearum", isto é, deve conter um uni--
verso de idéias e não uma "universitas persona-
rum", isto é, um universo de pessoas, sem idéias
políticas claramente definidas.

Três são os sistemas partidários ora exis-
tentes no mundo: o unipartidarismo, o bipartida-
rismo e o pluripartidarismo. Não nos interessa o
unipartidarismo. O partido único é o companheiro
inseparável das ditaduras. O ideal, segundo nos
ensinam os Estados Unidos e a Inglaterra, seria
o bipartidarismo. "A principal virtude do bipar-
tidarismo, e que o leva a afinar-se com o Parla-
mentarismo, é a de tornar possível um governo es
tável. O bipartidarismo, automaticamente, gera
uma maioria parlamentar apta a sustentar o go-
verno e, ao mesmo tempo, unifica a oposição, dan
do-lhe a oportunidade da tomada do poder, quando
ocorrer a primeira guinada eleitoral. De qual-
quer modo, o partido que ganha as eleições terá
maioria para governar, independentemente de con-
cessões e interesses menores que podem se impor
nas coligações e nas alianças (César Saldanha
S. Júnior, In: "A crise de democracia no Brasil",
Págs. l77/8)."O dualismo partidário, por outro
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poder; e sexta, dominação
de Direito Constitucional
420 e 421, Ed. Revista dos

Chegará, entretanto,
mos melhores horizontes.
grau de politização do nos
ravelment e superior ao de vir
o brasileiro está assumind

lado, estabelece uma contenção de radicalismos
Com efeito, os exaltados de ambos os lados se-
rão, ainda que indiretamente, policiados por

suas alas mais moderadas, O que favorece bastan-
te a harmonia e a moderação políticas, indispen-
sáveis 'a plenitude da democracia instrumental
(Idem, pág. 179).0 Brasil já apresentou fases
áureas de biparttdari5m0, em que verdadeiras ba-
talhas políticas se travavam com benéficos resul
tados para a saúde democrática da Nação. Assim
que tivemos os Conservadores e os Liberais no Im
pério, Republicanos e Federalistas posteriormen
te, PSD e UDN mais recentemente. E evidente que,
na conjuntura atual de transição política por que
passamos, ainda não temos condições de adotar o
bipartidarismo. Entretanto, ele não deve ser um
horizonte tão distante que não possa ser, pelo
menos, sonhado por enquanto. Por outro lado, ain
da não temos estrutura adequada 'a adoção do bi:

partidarismo. Chegar-se-á lá através do pluripar
tidarismo, aliás preconizado no artigo 152 d
nossa Constituição, que preceitua: "E livre a
criação de partidos políticos. Sua organização e
funcionamento resguardarão a soberania nacional,
o regime democrático, o pluralismo partidário e
os direitos fundamentais da pessoa humana
Por enquanto, nessa fase de reorganização parti-
dária, teremos que conviver, por mais algum tem-
po, com a atual pulverização de partidos, uns se
oferecendo, outros "pegando carona", uns alugan-
do sua legenda, outros se prostituindo politica-
mente. Troca-se de partido ou para se ajeitar
na situação, ou para atender aos apelos tentado-

res e eleitorais 
de líderes carismáticos-

0 eminente Conferencista desta manhã, o mes
tre José Afonso da Silva, cita, em uma de suas
obras, seis razões que justificam a desorganiz
ção e fragilidade dos partidos políticos brasi-
leiros: primeira, falta de tradição partidária;
segunda, personalismo ainda vigoroso na política
nacional; terceira, fraca institucionalização do
sistema partidário; quarta débil 

p articipação P

vo; quinta, forte interferência da estruturado

oligárquica (In "Curso
Positivo", 32 ed. págs.
Tribunais).
a hora de vislumbrar-
5 incontestável que o
SO povo é hoje incompa
te anos atrás. Afinal,
o a sua cidadania; e o

governo em ooa nora, valorizando a pessoa huma-
na, convence-se, na expressão de Scheller, de
que "todo o homem é um valor mais alto que o uni
verso inteiro". As massas humanas, em busca d
dias melhores, continuam caminhando, caravanas,
com paciência e lentidão, realizando trabalho
ingente, construindo o futuro, transpondo gera-
ções, plantando o carvalho que há de crescer e
atravessar decênios.

Este Simpósio é peça importante na grande
construção da Democracia nacional. Democracia é
liberdade. E, já dizia Goethe, no longínquo sécu-
lo XVIII: "Só merece a liberdade quem a conquis-
ta dia a dia".
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INTERVENÇÃO DO 39 DEBATEDOR



LA

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ BONIFCIO
FILHO) - Com a palavra o terceiro debatedor, Prof.
Lauro Antunes de Morais.L 

o SR. DEBATEDOR (PROF. LAURO ANTUNES DE MO-
RAIS) - Sr. Presidente, senhores membros da Me-
sa senhores participantes do Sim pósio. Tenho,
como professor antigo de Direito Constitucional,
CIflCO itens para debater com os senhores e com
muitos dos presentes, que, percebi, são estudan-
tes de Direito de Belo Horizonte e de escolas de
cidades vizinhas.

Em primeiro lugar, uma homenagem ao meu an-
tecessor na cadeira de Direito Constitucional de
Itaúfla, meu ilustre conterrâneo, Prof. Oscar Dias
Correa, que, em debate conjunto, em Divinápolis,
concordou com a minha tese de que "toda Consti-
tuição é obra de princípios, votada p elos repre-
sentantes do povo, para o bem do mesmo p ovo". Es
sa afirmação eu a tenho assentada no raciocínio
de Savigny, por analogia, quando diz que o Direi
to está inserido, com estilete de ferro ígneo, na
consciência jurídica do povo, assim também como
seus princípios pertencem à cultura do povo.

Tiradentes, com o seu ideal de um Brasil in
dependente ou de soberania, e Rui Barbosa, na sua
formulação republicana, são p ersonalidades com a
sua cultura a serviço da Pátria.

Peço a máxima vênia, para discordar de to-
dos que se pronunciaram até agora, quando foi a-
firmado que a convocação fica defeituosa, quando
ela é congressual. Não fica, "data venia", por-
que a soberania é exercida através de seus p ode-
res - o principal é o de legislar, o segundo,
mais dramático, é o de declarar a guerra ou a paz,
o terceiro é o de p erdoar, conceder anistia e o.
quarto é o de apelar, mesmo com a omissão dos fun
cionárjos responsáveis, para a última e final ins-
tância, p ara as coisas de interesse público.

Portanto, é p erfeitamente democrática, aten
de a soberania do povo, na sua p lenitude, a com-
vocação congressual Abro aqui um parêntese em
homenagem ao Prof. Afonso Arinos, nosso ilustre
Oro fessor, que preside essa Comissão de Notáveis,
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que nos darão, nos debates dos representantes d
povo, nos pronunciamentos dos diversos segmentos
das classes sociais, a melhor, a mais dinâmica
a mais moderna, a mais perfeita Constituição de
te princípio do segundo milênio, que garantj
ao Brasil o primeiro lugar na área do Direito Pú
blico. -

Concordo perfeitamente com o ilustre C onfe-
rencista da manhã de hoje, Prof. José Afonso da
Silva, mineiro ilustre, quando afirma que a Demo
cracia pertence ao povo. Coloco, como adendo
essa definição magnífica, a definição didática
que tenho apresentado aos meus alunos, como a
mais acertada e a mais inteligível, pertencente
ao Prof. João Mangabeiras: "Democracia é o go-
verno da maioria dos eleitos, porque sobre eles
existe o ônus da representatividade e da sobera-
nia, é o governo da maioria, sob bases de direi-
tos civis e liberdade pública essenciais, mas
tendo a minoria o direito sagrado de criticar e
fiscalizar permanentemente".

Gostaria de que aqui se rendesse uma homena
gem 'a sabedoria de Bergson, que deve inspirar
todos os constituintes e a todos aqueles que n
seio do povo forneçam elementos ou subsídios pa-
ra que os sábios constituintes elaborem uma Cons
tituição digna do Brasil e do povo brasileiro
Diz Bergson que a prova da existência de Deus
que deve presidir estes trabalhos constituintes,
está, em três afirmações categóricas: a primeira
é a proteção à vida, ao homem, 'a mulher, ao re-
cém-nascido, a todos os seres vivos, incluindo
os animais e vegetais; a segunda é de que há, co
mo princípio filosófico superior, um ato de amor
essencialmente cristão, pelo qual ficamos todos
iguais, solidários, diante dos problemas da vi-
da, ato que se traduz na esperança com fé; a ter
ceira é que todos os homens têm, em todas as cul
turas, em todas as civilizações, em todos os qua
drantes da terra, vida imortal e eterna.

Finalmente, os efusivos parabéns a esta Ca-
sa Legislativa de nosso querido Estado de Minas
Gerais, por esta iniciativa fecunda e generosa,

contribuindo para que todas as idéias sejam deba
idas e aperfeiçoadas. -

O Legislativo é, segundo John Locke, o Po-
der dos Poderes, Poder que realmente governa e
promove a cultura e a civilização, que faz, real
mente, grandes milagres, porque promove uma men -
talidade democrática. A esta Casa, pois, a minha
homenag em e os meus parabéns e que seja como tem
sido, fecunda na defesa dos legítimos interesses
do nosso glorioso Estado. Muito obrigado.
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INTERVENÇÃO DO SR. COORDENADOR



o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ BONIFÁCIO
ILHO)-00m a palavra o Sr.Coordenador, prof. Cel-
F Agrícola Barbi, para sua exposição.
go o SR. COORDENADOR (PROF. CELSO AGRÍCOLA BAR
BI) - Já se está fazendo longa esta primeira par
te dos nOSSOS trabalhos, de modo que, como já se
ouviram numerosas idéias, das mais brilhantes,
expostas pelo Conferencista e Debatedores, há ma
teria1 de sobra para a segunda parte dos traba-
lhos. Assim, não pretendo utilizar os vinte minu
tos que me são destinados.

Quero, apenas,destacar dois pontos: primei-
ro, é o clássico dilema entre o Parlamentarismo e
o presidencialismo. Acho que todos nós, que nos
interessamos pela Constituição, devemos ter uma
posição sobre esses regimes e devemos também dar
as nossas razões. Eu, como jurista, sou um gran-
de apreciador do Parlamentarismo, mas, como mi-
neiro, sou um pouco político, não militante, mas
expectador político, e, nessas condições, tenho
sérias dúvidas sobre a viabilidade de sua adoção
em nosso País.

Analisando a origem desse regime na Europa,
veremos que o Parlamentarismo surgiu como meio
de evitar e extinguir a realeza, que era dominan
te. Foi uma forma transacional para manter reis
durante certa fase e em certos países, como a In
glaterra, mas tirando-lhes o poder, porque, na-
queles países, a luta era para que o poder polí-
tico se transferisse para o povo, visto que os
governadores não inspiravam mais confiança.

Já em nosso País, e em outros países, prin-
cipalmente da América, talvez péla sua formação
recente, visto que viemos de lideranças de chefes,
de bandeirantes que desbravaram oBrasileconquis
taram o território, de fazendeiros que desbrava-
ram áreas enormes e levaram a civilização até os
confins do País, há uma acentuada preferência
por sistemas paternalistas decorrentes que todos
esses fatores. Infelizmente, é uma realidade que
temos que constatar: existe uma desconfiança mui
to grande entre nós em relação aos corpos legis-
l ativos. Às vezes, em determinados momentos, es-
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ses órgãos não se conduzem como a população espe
rã, e isso traz descrença ao povo.Percebe-se qu
o povo confia no Chefe, no Presidente da Repúbil
ca, e desconfia dos corpos legislativos. Daí mej
receio de que a implantação do Parlamentarismo no
País, por ser ela bom para a Europa, se revele um
desastre para a nossa mentalidade.Se o nosso cor
0 eleitoral, se a nossa população fosse de ju
ristas, estaria de acordo com a sua implantação
Dentro da mentalidade que julgo existir em nossa
população, receio que a descrença do poder piíblj
co aumente com o Parlamentarismo.

Quero dar um destaque especial às sugestões
que me parecem excelentes, do Prof. José Afonso
da Silva a respeito da Democracia participativa.
Acho que a Constituição é fruto de política, de
políticos, não de juristas.Os juristas apenas lhe
dão a forma jurídica. No entanto, juristas corno
ele trazem a sua colaboração, porque conseguem,
examinando o Direito de outros países ou conver-
sando, perceber a necessidade de dar mais um pas
so adiante e trazer essa forma parti.ciPativacom
método de conciliar certos problemas que temos
tido ao longo dos tempos, principalmente quando
órgãos legislativos praticam atos que são censu -
rados por toda ai população. Sem querer absoluta-
mente desmerecer o Poder Legislativo, pelo qual
tenho o maior apreço, este, sendo composto por
homens, está sujeito a \falhas. Recordo que, há
tempos atrás, o Congresso Nacional aprovou um
projeto de resolução permitindo que os Deputados
importassem automóveis, livres de impostos,O que
constitui crime de lesa pátria intolerável. Não
tínhamos meios para tornar sem efeito isso e pa-
ra censurar o parlamentar, a não ser através da
imprensa. Meios legais para impedir esse ato não
tínhamos.

A forma de Democracia participativa sugeri-
da pelo Prof. José Afonso vai trazer meios para
a população controlar eventualmente os parlamen-
tares, para não falar em situações que envolver
problemas mais graves, como aquele, por exemplo,
relativo à instituição do divórcio, quando se

sentia na população urna vontade de que ele fos-
se implantado, mas, por interesses eleitorais de
vários Deputados, fluo se chegava a consagrá-lo.E,
mesmo quando consagrado, seria adequado que ti-
vesse, em respeito ao sentimento religioso da po
pulaço, o seu "referendum", que p udesse ter ha--
vido O consenso da população p ara aprová-lo.

o Prof. José Afonso terá o p ortunidade de de
talhar, na sua função junto àComissão, as técnT
caS e as matérias do "referendum". Mas achei coi
veniente dar destaque a esse aspecto, que me pa
rece, sem dúvida, o mais p ositivo dos trazidos à
apreciação do auditório.

Com essas palavras, encerro minhas conside-
rações.
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CONSIDERAÇÕES DO SR. CONFERENCISTA



O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ BONIFCIO FI
LHO) - Concedo a palavra ao Prof. José Afonso dã
Silva, para se pronunciar sobre as considerações
feitas pelos outros expositores.

O SR. CONFERENCISTA (PROF. JOSÉ AFONSO DA SIL
VA) - Tenho pouco a dizer. Quero, em primeiro 1ü
gar, agradecer as palavras que acabaram me diria
gindo, muito bondosamente.

Suponho que o problema relativo ao Presiden
cialismo e ao Parlamentarismo acabará surgindo e
perguntas. A minha posição é pelo Presidencialis
mo. Acho que não é possivel analisar sistema d
governo, abstraindo-se da realidade de cadapaís.
Acho que no Parlamentarismo existem mecanismos for
mais, que revelam atuação democrática no relacio-
namento dos Poderes. Do ponto de vista formal,real
mente, há um sistema de responsabilidade poUti
ca que retorna, com certa freqüência, através da
dissolução de parlamentos, da queda ou não de mi
nistérios; há consulta ao povo, para se resolve-
rem conflitos constitucionais. Acho, entretanto,
que a argumentação de que as crises constitucio-
nais no Brasil, ou em outros países da América
Latina, são fruto do Presidencialismo não proce-
de. Na realidade, são crises econômicas e Sociais
que, por conseguinte, se refletem nas formas go-
vernamentais, quaisquer que sejam elas.

Já tivemos experiências parlamentaristas em
outros países da América Latina, como no

- Chile,em que realmente não houve a estabilizaço espe-
rada, porque os conflitos estavam muito mais na
base do que realmente nas formas.

Acho que, realmente, o Dr. Carlos Pimenta
deu, aqui, a base do sucesso do Presidencialismo,
ao dizer que, nos Estados Unidos, o Presidencialismo,
de fato, deu certo, porque são fortes o Congresso
esp ecialmente o Senado, e o Judiciário, assim co
mo, também, o Presidente é forte. -

E claro que, num Estado forte, não pode ha-
ver governo fraco. O que é necessário é o reequi
librio g overnamental, para que o Poder Legislatl
vo tenha condições de realmente funcionar adequa
daniente, com a recuperação das Prerrogativas
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das funções próprias do Legislativo, usurpadas pe
lo Executivo.

O que temos é a deformação do Presidencia_
lismo, na medida em que o Presidente assumiu fun
ções que não são do Executivo, mas do Legislatf
vo. Então, devolvam-se ao Legislativo suas pró-
prias funções, a capacidade de iniciativa, porque
o Legislativo é Governo também e tem todo o direi
to de tomar iniciativa a respeito de problemas fun
damentais que devem ser traduzidos na lei, para
que, realmente, se estabeleça aquele sistema de
equilíbrio e controle mútuos. E mais, quando piei
teamos uma participação mais efetiva do povo, f
so leva ao equilíbrio democrático, na medida ei
que uma Democracia pode ser uma abertura para a
ascensão do povo. Enquanto houver um sistema só-
cio-econômico injusto, vamos ter problemas de de
sequilíbrio social, que vão gerar desequiiíbri
do poder.

Acho que é possível estabelecer um Presiden
cialismo, que chamo presidencialismo de Ginete
que tem um Conselho de Ministros com competência
própria, mas que depende de confiança do próprio
Presidente, não do Parlamento.

Pode haver um Ministro ou outro com a possi
bilidade de cair por voto de censura parlamentar
Tivemos um Ministro, ao longo deste período, que,
por exemplo, continuou Ministro, apesarde ser re-
pudiado por toda a Nação. Se houvesse um sistema
de censura, isso não teria acontecido. Ele teria
caído.

O Sr. José Pires de Oliveira, na sua pales-
tra, que foi muito importante, apontou obstáculos
à Democracia. Permitir-me-ia dizer que os obstá-
culos levantados não são propriamente da Democra
cia, são situações que ocorrem exatamente porque
a Democracia é um regime de liberdade. £ prefe-
rível o problema da demagogia na Democracia do que
na ditadura. Advogo a mais ampla participação do
povo no processo político, porque é através des-
sa participação que se vai aperfeiçoando o sist
ma democrático e, por conseguinte, o povo vai r

udiando os demagogos e todas as demais formas de
obstáculos apontados.

Não se vai chegar a uma Democracia pura, por-
que ela pressupõe, como qualquer regime político,
uma correlação de poderes. E, num sistema de ampla
liberdade, aparecem os aventureiros. Cumpre ao po
vo afastá-los. Não são todas as promessas de go-
verno que não são cumpridas e que são demagógi-
cas. Há promessas feitas de boa fé, porém, quan-
ao o governante chega ao poder, percebe que a es
trutura e a burocracia o impedem de realizar tais
promessas. Mas a demagogia tem por base promes-
sas absurdas.

na Democracia que surgem os líderes. Numa
fase de transição, os líderes vêm surgindo dépois.
Um dos graves problemas do movimento de 64 foi aca
bar com as lideranças do País e não gerar nenhu-
ma.

O pluripartidarismo e o bipartidarisíno são
um problema sociológico, não um problema formal.
Na Inglaterra, por exemplo, são dois partidos que
dominam o processo político. Nos Estados Unidos,
apesar de haver milhares de partidos, são dois real
mente que dominam. Mas o problema está muito mais
ligado à natureza do meio em que os partidos atuam.
Se uma sociedade está ainda em transição, a ten-
dência é a de formar vários partidos. Na verdade,
o sistema partidário será desenvolvido na Demo-
cracia. No período de 46 até 65, tivemos 13 ou 14
partidos, entretanto, realmente eram três os par
tidos. Havia a UDN, o PSD e o PTB. Mas a estrutu
ra do poder interferiu, liquidando com o siste-
ma. Por quê? Porque os partidos, no sistema de 46,
estavan-se tornando independentes das dominações
oligárquicas, que também prevaleceram durante o
bipartidarismo Na prática, isso vai acontecer. Se
existem 30 partidos, eles vão começar a dissipar-
se, Para ficarem, talvez, três ou quatro que possam
ter influência no processo político brasileiro.
Também na Itália existem vários partidos. Retome
mo s o problema do Parlamentarismo, para observar
que ele s5 funcionará bem onde exista um sistema
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partidário bem estruturado e este não se constrói
de um momento para o outro.

No mais, acho que a expressão "A Constitui
ção é obra do sábio" vai contra a posição de Tan
credo Neves. Isso fica num campo muito jj
losófico, o que, aliás, foi a tônica da particj.pa_
ção do Prof. Lauro Antunes de Morais.

Acho que a convocação de Constituinte Cor_
gressual tem um defeito: quando se convocam, como
se fez, membros da Câmara e do Senado, já esta-
mos pressupondo um bicameralismo, quando isso
problema da Constituinte. Dever-se-ia convocar
puramente constituintes para fazer a Constitui -
ção.

O conceito de Democracia como regime da maioria
é formal e político, pura e simplesmente, exclu_
indo, portanto, os conceitos de Democracia social
e forma de convivência.

DEBATES

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ BONIF4CIO EI
LHO) - Passo a palavra ao Prof. Celso Agrícola Ba
bi, para a coordenação dos debates.

O SR. COORDENADOR (PROF. CELSO AGR-ÍCOLA BAR
BI) - Passarei agora à leitura das perguntas fo—r
muladas pelos participantes deste Simpósio.

PERGUNTA DO SR, ANTONIO CARLOS COMES (ADVOGADO) -
Considerando a fragilidade sistematica e ideoló-
gica dos partidos políticos que aí estão, dadas
as atuais facilidades de se criarem inúmeros par
tidos sem expressão, além de se permitirem tro-
cas de siglas de um dia para outro, sem obedecer
a nenhuma norma ou princípio, questiono: O que
V.Exa. pensa sobre isso, dada a desordem da atual
legislação eleitoral? Nesse caso, não há extrema
violação das aspirações do povo brasileiro?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. JOSÉ AFONSO D
SILVA) - Em boa parte já respondi a essa pergun-
ta, quando me referi aos problemas partidários.
Um sistema partidário não se constrói de cima pa-
ra baixo, nem através de legislação.Constrói-S,
realmente, na prática da vida política democrá-
tica. E necessário haver alguns mecanismos para
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impedir a proliferação de partidos. Acho que s6
deve haver partido que tenha alguma representa-
tividade nas Casas Legislativas Se não tiver re
nresentatividade, o partido ficará como um loca '-:«
or de sigla. Isso não é sistema partidário.

Acho que a pergunta tem razão de ser,em par
te, pois, de fato, a balbúrdia partidária confun-
de o povo. Mas não é questão referente à prática
da Democracia.

PERGUNTA DO SR. GERALDO TEIXEIRA DA SILVA
(DA ABDPsIAS) - Depois da Constituinte, teremos
mesmo um País democrático? Eu aprendi que Demo-
cracia é uma palavra de origem grega,que quer di
zer: demos (povo) + cracia (governo), que, resu-
mindo, seria povo e governo Uflidos.Conseguiremos
essa união no Brasil?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. JOSÉ AFONSO DA
SILVA) - Isso depende muito do tipo de Consti-
tuinte que for eleita. Se,,o povo eleger uma Cons
tituinte voltada realmente para os interesses po
pulares, poderemos ter uma Constituição que pos-
sibilite ao sistema uma abertura para a Democra-
cia, pois não é a Constituição, de uma hora para
outra, que irá instituir O sistema democrático.
O que ela deve e pode fazer é criar as condições
e instrumentos para a atuação democrática. A nos
sã proposta foi, realmente, no sentido de maior
participação possível do povo no processo políti
co do Governo. Portanto, advogo uma Constituição
que consolide tais instrumentos de participação.

Temos que ter em mente que a Constituinte
não é uma panacéia. A Constituição, por si só
não vai resolver todos os problemas. É preciso
que se continue a participar da vida política do
País para que se tenha uma Constituição que seja
viável e que funcione. Enquanto o povo não perce
ber que a Constituição é um instrumento de in-
teresse do povo e não passar a conhecê-la e a e-
xigir seu cumprimento, teremos sempre um Sistema
muito frágil.

PERGUNTA DO SR.VALFRIDO ANTÔNIO TEIXEIRA P1
RES ( FUNCIONARIO PÚBLICO)Se é que podemos falar-em Const ituinte, o senhor não achaque começamos um
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regime antidemocrático, haja vista a criação de
uma Comissão de Reforma Constitucional, ou seja
o Grupo dos 50?

Para mim, teremos, num futuro bem próximoPro
biemas que novamente nos colocarão diante de 'u
Constituição efêmera. E para o senhor?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. JOSÉ AFONSO DA
SILVA) - Para mim, depende da Constituinte que e
legermos. Se for realmente aquela que vai fazer
uma Constituição mais próxima da realidade, Podere-
mos ter uma Constituição duradoura. Uma Consti-
tuição só é duradoura quando está em sintonia com
a realidade em que atua. Para que seja assim, é
preciso que a Constituinte que for eleita esteja
em sintonia também com a paisagem social do País.

Quanto à argumentação de que começamos com
uma atividade antidemocrática com a Comissão A-
fonso Arinos, acho - não é porque participo des-
sa Comissão - que a Comissão não cria uma Consti
tuição democrática. É um equívoco de algumas li:
deranças sociais deste País, até da OAB,atribujr
à Comissão um caráter que ela realmente não tem.
O que a Comissão vai fazer é um estudo sobre o pro
jeto da futura Constituição, que a Constituint
poderá utilizar ou não. Se a Constituinte for a
que desejamos, ela vai examinar todos os proje-
tos, não só o da Comissão. Todos os partidos de-
veriam ter o seu projeto de Constituição. Há sin
dicatos que estão fazendo projetos de Constitui-
ção. Todos devem fazer isso. Houve o caso de um
membro convidado que recusou o convite e acabou
fazendo sozinho o seu projeto. Ele se recusou a
participar de uma obra coletiva e fez um projeto
próprio, e fez muito bem. E uma contribuição, uma
colaboração que deve ser examinada pela Consti-
tuinte. Se a Constituinte for boa, não sofrerá
nenhuma influência da obra feita por essa Comis-
são, só pelo fato de ter sido feita por ela. Mas
também não quer dizer que a Comissão não vá fa-
zer uma obra importante, um projeto que realmen-
te venha a satisfazer as conveniências do Pais.
Julgar "a priori" o trabalho da Comissão é uma a
titude antidemocrática. A obra vai ser feita. Ai,

sim, critiquemos a obra, a p ontemos os seus erros.
Recusar "a priori" é uma atitude muito mais auto
ritária do que realmente a criação de uma Comis-
5O.	

DO SR. RENE ZEFERINO (DA BIBLIOTECA PÚPERGUNTA
BLICA ESTADUAL PROF. LUIZ DE BESSA) - Os
governados por decretos nunca sabem quem os go-
verna, dada a imp ossibilidade de compreenderem o
mecanismo político em si mesmo. Se o governo da
sabedoria foi chamado governo de boas leis, o go
verno de decretos adequados pode ser corretamen -
te apelidado de governo da esperteza. Como o se-
nhor situa a fase atual do Governo da Aliança De
mocrática dentro deste contexto? Como vê a pro-
posta de Constituinte que partiu desse mesmo Go-
verno?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. JOSÉ AFONSO DA
SILVA) - Não sei como se convocar uma Constitu-
inte, a não ser através de alguma autoridade que
detenha o poder. Tenho ouvido a idéia de que a
convocação da Constituinte deveria ser submetida
a plebiscito. Acho até que, anteontem, isso foi
dito aqui pelo Conferencista do dia. O que quero
mencionar é que algumas teses que parecem muito
evoluídas na verdade não o são. Digo isso, porque
o sistema de plebiscito só tem cabimento em re-
lação a problemas políticos em discussão e quan-
do se formam correntes antogônicas. Se tivésse-
mos um debate entre duas correntes, uns contra a
Constituinte e outros lutando pela sua convoca-
ço, isso daria ao povo a p ossibilidade de deci-
dir tal debate político por meio do plebiscito.
Ninguém está contestando a convocação da Consti-
tuinte. Controvérsia existe sobre o modo de con-
vocação, não sobre a convocação mesma. Então, pa
rã que p lebiscito? Para criar dificuldades à pró-
pria convocação? Plebiscito apenas se faz quando
ha debate em torno de alguma coisa, de algum pro
biema a respeito do qual o povo precisa decidir; quando existe o posição do povo em relação a qualquer fato.
Veja: houve p lebiscito justo para decidir entre o
Parlamentarismo e o P residencialismo em 1961. Aíse j ustificou o plebiscito, para resolver a con-
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trovérSia. Mas, se ninguém está contra a convo-
cação da Constituinte, ele não se justifica. o
importante é que o povo seja esclarecido, quando
for necessário. Não estou de acordo com o modo
como foi feita a convocação e já o disse. Mas é
esse um outro problema. Fazer plebiscito para se
convocar a Constituinte não tem sentido. Toda Cons-
tituinte é convocada por alguém que está no poder.
O modo como se fez a convocação é que trouxe des
contentamentos. O problema fundamental, contudo7
é que ela seja convocada e que sejam eleitas pes
soas afinadas com os interesses do povo. -

PERGUNTA DA SRA. SANDRA RIOS (ESTUDANTE) -
Por que seu discurso foi baseado em palavras de
ilustres figuras? Por que não fala por si mesmo?
A Constituinte será elaborada por nós ou por teó
ricos do passado? -

O SR. CONFERENCISTA (PROF. JOSE AFONSO DA
SILVA) - Não mencionei ninguém do passado; esta-
mos discutindo problemas do mundo, e constitucio
nais. O que acontece é que há determinadas ques-
tões que são universais, e,quando se fala em De-
mocracia, em sistema de governo, verificamos
que são uma realidade de vários países, e então,
vai-se criando uma Democracia ao nível de evolu-
ção do mundo todo. Se nós não aceitássemos o que
foi criado em outros países, provavelmente não
teríamos um regime de liberdade, pois, na verda-
de, foi a Revolução Francesa, a Declaração dos
Direitos do Homem na França, que realmente uni-
versalizou o princípio da liberdade adotado,pri
meiro, na Constituição Imperial.

Revolução política,não apenas num país.Quafl
do estou repetindo que a Constituição depende das
pessoas que vamos eleger, quando me refiro ao fa
to de que é preciso que a Constituição esteja em
sintonia com a Constituinte, naturalmente estou
preocupado com que se crie um sistema de acordo com
as tendências do próprio País. A Constituição de
91 foi cópia da Constituição dos Estados Unidos
com algumas normas da Argentina e Suíça, e não
deu certo. A de 34 foi cópia da Constituição da
Alemanha, de Weimar. Não podia dar certo, natu-

ralmente. Por isso, queremos uma Constituição
criada por nós. Democracia é universal. Não ha
Como fugir desse fato.

PERGUNTA DO SR. CARLOS ROBERTO CARDOSO BRAGA (ES-
TUDANTE DA UFMG) - O senhor acha que a frase pro
nunciada por Abraão Lincoln, então Presidente dos
Estados Unidos da América do Norte, "do povo, pe
lo povo, para o povo" exprime totalmente a no-
ção de Democracia, ou falta nela algum elemento?
Em qual regime de governo, p arlamentarista ou pre
sidencialista, a Democracia está mais viva? -

O SR. CONFERENCISTA (PROF. JOSÉ AFONSO DA
SILVA) - Quando citei o conceito de Lincoln,
observei que tal conceito tinha as suas limita-
ções, mas que seria essencialmente correto se dês
semos interpretação exata a seus elementos.Há D
mocracias que dão mais valor à liberdade, são as
Democracias ocidentais, chamadas Democracias
políticas.Outras tendem a valorizar mais o prin-
cípio da igualdade, como as chamadas Democracias
populares ou as Democracias de caráter socialis-
ta. Mesmo em países como a Suécia, que são menos
socialistas, há preocupação com maior igual-
dade em relação ao povo. O ideal acontecerá no
momento em que esses dois valores puderem ser
fundamentados no sistema democrático.

PERGUNTA DO SR. LEONARDO DE SOUZA FONSECA (DO
SERPRO) - Quais foram as experiências práticas
da Democracia, no que diz respeito aos teóricos
citados por V. Exa., no passado e na atualidade?
Deram resultado positivo? Para quem, como e por
q u é?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. AFONSO DA SILVA)-
Os teóricos não fizeram suas teorias a partir
de meras abstrações. Os teóricos, os cientistas
políticos, os publicistas fizeram suas teorias a
partir da observação da realidade. Então, nós en
contramos exemplos de Democracia no mundo com
conotações sociais, com preocupações sociais,
como as encontradas na Suécia e na Dinamarca, que
têm uma Democracia social mais acentuada. Há ex-
periências de países socialistas que procuraram

302
 

303



adotar um sistema mais igualitário. Por outro lã
do, há experiências de participação do povo—,
mais acentuadamente na Itália, através da inicia
tiva popular, do "referendum" popular. Isso oco
re atualmente na Espanha, com o sistema consti
tucional voltado para uma Democracia social; em
Portugal, com uma Constituição tentando cons-
truir uma Democracia no País voltada para o in-
teresse social. São direitos sociais que estão
aí a exigir uma formulação constitucional.

Todos nós estamos discutindo o direito à mo
radia. Até recentemente, ninguém falava nisso c&
mo direito social assegurado na Constituição, ma
esse é um direito fundamental do homem e deve es
tar consagrado na Constituição, de modo que s
já, efetivamente, realizado. Para que isso ocor
rã, é necessário que a Constituição tenha meca-
nismos para aplicação desse princípio. Há vários
processos para isso, com a participação direta
do povo.

Há outros direitos sociais que devem cons-
tar da futura Constituição, como: os direitos do
consumidor, os dos idosos, o direito ao meio am-
biente sadio, etc.

PERGUNTA DO SR. MARCIO JOSÉ DO AMARAL - Quando
o senhor fala em Parlamentarismo misto, não acha
que deveriam existir partidos ideologicamente
fortes, o que sabemos não ocorrer no Brasil? Po-
deria haver choques, como o que ocorre hoje na
França, e, sem partidos fortes, não poderíamos
absorvê-los, enquanto que, com o Parlamentaris-
mo puro, haveria um fortalecimento desses parti-
dos e também seria mais fácil ao povo cobrar a
atuação do Primeiro-Ministro em suas bases
eleitorais distritais principalmente?

O SR. DEBATEDOR (PROF. JOSÉ CARLOS PIMENTA) -
A pergunta é muito oportuna, e é óbvio que, no
sistema parlamentarista, quer no sistema misto
quer no sistema parlamentarista puro, é necessá-
ria e desejável uma estrutura partidária forte
e estável. E evidente que nossos partidos ainda se
ressentem muito dessa fortaleza e dessa estabi-
lidade, mas, na minha opinião, temos que procu-

rar novos caminhos. Não podemos ficar voltados
para o passado, com aquele malogro da experiên-
cia parlamentarista de 61 em mente, e nos acovar
dar, não tentando mais uma vez.

A luta pelo Parlamentarismo no Brasil é uma
luta memorável. Há juristas, políticos que de há
muito vêm defendendo a introdução desse sistema
parlamentarista de qoverno no Brasil. Lembro aqui a
figura do ilustre Deputado Raul Fila, do Partido
Libertador, do Rio Grande do Sul.

Acho que é desejável e indiscutível essa
estrutura partidária forte, tanto em um caso co-
mo em outro. E desejável e, mais do que isso, ne
cesSária. O que queremos é, realmente, chegar l.

E' válida, portanto, a idéia. Sou parlamenta
rista, respeito a Opinião dos que defendem
Presidencialismo em face da realidade e peculia-
ridade brasileira, mas acho que vale a pena ten-
tar. Mas tentar, tendo em mente a necessidade
dessa estrutua que queremos que seja estável e
forte.

PERGUNTA DO SR. JI3NIOR DE SOUZA (DA FACULDADE DE
DIREITO MÍLTON CAMPOS) - Do ponto de vista do
ilustre Debatedor, qual seria o melhor regime p0
lítico democrático: liberal, igualitário ou pr
videncialista?

O SR. DEBATEDOR (PROF. JOSÉ CARLOS PIMEN
TA) - Acho que o melhor regime, hoje, é o da De -
mocracia social. Queremos respirar ares de liber
dade, mas não podemos nos descurar da questão se
cial. Acho isso fundamental. Os nossos direitos
e garantias individuais são um elenco de princí-
pios que estão aí a desafiar todos, povo e gover
no, quanto a sua efetiva aplicação. Mas não pode
mos deixar de lado a preocupação com os direitos
sociais, e acho, portanto, que não podemos mais,
a essa altura dos tempos modernos, ficar presos
às idéias do liberalismo puro. E preciso ter em
vista a Democracia social.

PERGUNTA DA SRA. HELEN MASSOTE (ESTUDANTE DA
PUC-MG) - Tendo em vista a nossa experiência de
bip artidarismo, por longos anos, como acha possí
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vel que apenas dois partidos representem todos
os segmentos e interesses diversos de nossa so -
ciedade? A forma consensual não seria mais repre
sentativa da vontade popular do que a forma di
Democracia majoritária? -

O SR. DEBATEDOR (PROF. JOSÉ PIRES DE OLIVEI
RA) - Realmente, quando se fala em bipartidaris
mo, como nos Estados Unidos e Inglaterra - e
isso foi bem esclarecido pelo Prof. José Afon-
so - não se quer dizer que só existam dois partidos
políticos naqueles Países.

O meu ponto de vista, que foi bem ressalta-
do pelo Conferencista, é que o País deve ter, pe
lo menos, dois grandes partidos. Isso não impedi
que existam outros partidos menores, porque cada
um deve ter plena liberdade de manifestação, pois
isso é Democracia.

O que quero que fiqJe bem claro é que, quan
do se fala de bipartidarismo,não se cogita da e
clusão de outros partidos menores. O que quer
ressaltar é que no País deve haver dois grandes
partidos, para haver equilíbrio deforças - situa-
ção e oposição - sem se proibir a existência de
outros partidos menores.

PERGUNTA DA SRA. MRCIA MARA DE ARAÚJO ABREU (DA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO) - Quais os critérios aos
quais um partido político deve obedecer para ser
forte e para ser realmente representativo?

O SR. DEBATEDOR (PROF. JOSÉ PIRES DE OLIVEI
RA) - Dois critérios: primeiro, ter um bom conte3
do programático, quer dizer, um programa partida
rio que aglutine o maior número de pessoas, de
adeptos; o segundo é uma questão de quantidade,
pois um partido nunca será forte se tiver poucos
adeptos. Em outras palavras, o partido será for-
te se tiver um elevado número de adeptos ou pe-
lo menos de simpatizantes.

PERGUNTA DO SR. FBIO CRUZ (ESTUDANTE DA
PUC-MG) - Se toda Constituição é feita por sá-
bios, para que fazermos outra agora? Só para se
exibir erudição de sábios?

O SR. DEBATEDOR (PROF. LAURO ANTUNES MO-
RAIS) - Quando afirmei que a Constituição, COM

respaldo e assentimento do Prof. Oscar Dias Cor-
rea, era obra de sábios, justifiquei o meu racio
cínio ao dizer que o Direito está na consciência
jurídica do povo e inserido nela, e a cultura
brasileira pertence à soberania do povo brasilei
ro; os estudiosos, OS p esquisadores e nós, os deba
tedores, estamos aqui com as antenas sensíveis
estendidas a todas as r eivindicações que nos se-
jam passadas, para que, sendo a Constituição uma
obra de sábios e juristas, na sua reformulação se
ja ela essencialmente uma obra fruto da legitima
soberania popular brasileira.

APARTE DO SR. MAURÍCIO DANESE (COORDENADOR
DO PROJETO OURO PRETO CONSTITUINTE) - A meu ver,
o pensamento "toda Constituição é obra de sá-
bios" é elitista, se não fascista. A Constitui-
ção de um país, como lei que o governa, precisa
e tem que espelhar a realidade e o desejo do po-
vo, não de uma elite que se arvora em única e
verdadeira dona do poder, da razão e da verda
de.

Infelizmente, o sistema de participação des
te Simpósio não me permite usar da palavra e de-
fender a Constituinte rJarticipativa como o único
meio de se chegar a uma Constituição para sem-
pre.

PERGUNTA DA SRA, MARIA NIZE CUNHA (ESTUDANTE DA
UFMG) - Como estabelecer um equilíbrio entre o
Legislativo forte e um Executivo forte num país
como o Brasil?

O SR. COORDENADOR (PROF. CELSO AGRÍCOLA BAR
BI) - Confesso que não tenho essa fórmula. Talvez
esse seja o desejo de todos que se interessam pe
lo assunto e será o desejo de todos que vão par-
ticipar da Constituinte. Mas poderia lembrar uma
das sugestões feitas aqui, hoje: enfraquecer um
Pouco o Presidencialismo e aumentar a influência
do Governo, o que seria feito através da possí-
vel destituição de um Ministro, e não de um gabi
nete,, em casos especialíssimos por iniciativa
do Governo, quer dizer, um voto do Congresso con
trário ao Ministro,por uma maioria qualificada)
talvez fosse meio de fazer com que houvesse ai-
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gum controle, ainda que pouco, do Congresso so-
bre o Executivo. Essa seria uma das possíveis
técnicas, mas, como já disse, não tenho uma fór-
mula para resolver a questão.

Aproveito a oportunidade para dizer algo
que deveria ter dito antes: a minha experiência
de político me faz lembrar que em 1945, quando
caiu a ditadura de Getúlio Vargas, eu era estu-
dante dos mais atuantes na luta contra essa dita
dura. Éramos um grupo de rapazes, principalment
da Escola de Direito, que lutávamos furiosamente
contra a ditadura de Getúlio Vargas, e no âmbito
estadual contra o Governo de Benedito Valadares.

Tínhamos, na mocidade, a ilusão de que, der
rubada a ditadura e feita uma Constituição, to
dos os problemas do Brasil se resolveriam.

Trago essa lembrança para mostrar-lhes que
é preciso não se pensar que somente com uma nova
Constituição, por melhor que seja, os problemas
políticos, econômicos e sociais do Brasil serão
resolvidos. Realmente devemos fazer uma Consti-
tuição democrática e lutar pela Democracia, sem
pensar que Democracia é um regime perfeito.

E preciso lembrar a frase de Churchill: "De-
mocracia é um regime muito ruim, mas é o menos
ruim que existe." Essa afirmativa não e pessimis
ta, é realista. Não devemos nos iludir, achando,
como achávamos em 1945, que a instauração do re-
gime democrático no País vai resolver todas as
nossas mazelas, como, evidentemente, não tem re-
solvido.

PERGUNTA DO SR. PEDRO PAULO DE ALMEIDA (ES-
TUDANTE DA FACULDADE DE DIREITO DA PUC-MG) - Pro
fessor, o senhor considera o tabelamento de pre-
ços medida democrática?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. JOSÉ AFONSO DP
SILVA) - Poderia haver uma série de discussões
em torno do problema de tabelamento de preços.

Por um lado, a utilização do decreto-lei sem
pre foi condenada por mim, e acho que decreto-lei
não é instrumento adequado à legislação. Por ou-
tro lado, teríamos que examinar esse fato tendo
em vista a realidade atual. Primeiro, há que se

admitir que nos encontrávamos num processo infla
cionário galopante e com um tipo de indexação da
economia que o realimentava, gerando, conseqüen
temente, instabilidade e amplo descontentamento
da população. Essa situação precisava acabar por
meio de um ato do Governo, porque a correção mo-
netária fora criada pelo Governo, e a indexação
da economia não podia permanecer. Além disso,não
haveria como interromper um processo inflacioná-
rio senão através de uma medida que atuasse nos
preços. Teremos que examinar o problema dos pre-
ços considerando o interesse de quem os estabe-
lecia. Era democrático o sistema de composição de
preços ou o tipo de preços que existia? Sabemos
que o aumento dos preços era feito não apenas em
função da inflação, mas muito mais em função da
especulação, porque, toda vez que se aumentavam
os preços, o aumento não se dava apenas ao nível
da inflação imediata; mas acima desse nível, pa-
ra aumentar os lucros reais. Esse sistema real-
mente propiciou, por um lado, uma grande concen-
tração de renda no País, o que é antidemocrático,
pois o sistema democrático visa à distribuição
eqüitativa das rendas. Por outro lado, sabemos
que as rendas decorrentes dos constantes aumen-
tos de preços não eram destinadas ao desenvolvi-
mento da economia, mas serviam muito mais à es-
peculação no mercado de capitais.Os comerciantes
aplicavam o dinheiro arrecadado no sistema espe-
culativo financeiro, Isso não era democrático.

Foi a primeira vez que se tomou uma atitu-
de, em relação à economia ,, neste País, que não a-
tingisse apenas os trabalhadores e os pequenos.
Foi a primeira vez que o plano de estabilização
atingiu os grandes. Foi a primeira vez que o po-
vo sentiu imediatamente que isso tinha alguma
coisa a ver com ele. Se o ato não era democráti-
co, dem ocratizou-se com o apoio popular,e a cons
cientização da grande massa de povo foi imediata,
muito mais do que a das elites e muito mais, até,
que a dos p artidos políticos.

PERGUNTA DO SR. JOO ROCHA DE ANDRADE - A
aprovação, neste momento, do projeto que estabe-
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lece o retorno das prerrogativas parlamefltares,do
poder do Legislativo, em tramitação no Congres-
so, pode pertubar a marcha da redemocratização? o
que fazer para que o atual Governo concorde Com
a sua aprovação?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. JOSÉ AFONSO DA
SILVA) - Eu não acho que a pertube. Fortalecer o
Legislativo só contribui para o fortalecimento
da Democracia. Não vejo também como o Poder Exe-
cutivo irá interferir no processo. Ele poderá in
terferir por via política, com os seus represen-
tantes, para que isso não ocorra. Não acredito
que o faça, mas, se o fizer, cabe ao Legislativo
demonstrar que está à altura de recuperar os seus poderes. Se
ele estiver à altura, aprovará todas as modifi-
cações que venham a fortalecê-lo. Se não estiver,
continuará diminuído. Se isso ocorrer, o Presi-
dente da República não terá condições de inter-
ferir "a posteriori", porque a emenda constitu-
cional não vai à sanção do Presidente da Repúbli
ca. Se for aprovada, ele não terá como interfe
rir.

PERGUNTA DA SRA. MARCIA MARA DE ARAÚJO ABREU (DA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO) - Sendo o povo
colocado dentro da conceituação que V.Exa. fez,
não seria da responsabilidade dos políticos - a-
queles que falam e fazem em nome do povo - a o-
missão, a ausência da massa popular na vida pú-
blica? Por que os Deputados, Senadores, Prefei-
tos, Vereadores - os representantes do povo -não
o consultam quando desempenham tarefas e de
veres públicos? Por que a distância entre polí-
ticos e quem eles dizem representar?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. JOSÉ AFONSO DA
SILVA) - Quando fizemos aqui algumas observações
históricas, foi exatamente para examinar criti-
camente essa representação, e mostramos esse gra-
ve defeito do sistema de representação política:
a desvinculação entre o representante e o repre-
sentado. E por essa razão que propusemos primei-
ro a conveniência de se lutar para o fortaleci-
mento do sistema partidário, de modo que os par-
tidos tenham programas definidos e que o povo par

ticipe realmente dos partidos, para que, através
deles, se faça essa comunicação e essa convivên-
cia mais estreita entre representantes e repre-
sentados. E mais, para corrigir defeitos da re-
presentação, propusemos a participação direta do
povo no processo político, especialmente nos a-
tos do Governo. Não vamos deixar de ter represen
tantes ruins, porque também no seio do povo exis
tem pessoas de todos os tipos. É até normal que
entre os representantes do povo existam pessoas
de todos os tipos. O que é preciso é corrigir to
dos os mecanismos, porque não é sci' por isso que
a representação é ruim. O próprio sistema possi-
bilita esse tipo de representação. Vamos continuar
a ter representantes ruins, mas vamos ter a pos-
sibilidade de que esses representantes ruins pos
sam ser, inclusive, cassados por via popular. -

PERGUNTA DO SR. MARCELO OTHON PEREIRA (DO
SETOR DE PSICOLOGIA DA FUMEC) - Para que o pro-
cesso democrático brasileiro surta efeito, é con
dição "sine qua non" que o povo tenha cultura p
ra absorvê-lo. Tal fato constitui veto para uma
Democracia a curto prazo. Quando e como podere-
mos chegar lá?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. JOSÉ AFONSO DA
SILVA) - Não participo dessa idéia. Desculpe-me
quem fez essa pergunta, mas essa é uma corrente
de pensamento elitista. Senão, estaríamos numa
situação de nunca conseguir um processo democrá-
tico, porque as ditaduras não têm interesse na
cultura, no desenvolvimento, no conhecimento e
na educação do povo, pois partem da idéia de que
quanto mais conhecimentos ele possui,maior possi
bilidade tem de derrubar a ditadura. Eu mencione—i
isso. Não é preciso que o povo seja perfeito,cul
to, que tenha instrução para que participe, mas
é uma obrigação do sistema democrático atuar no
sentido de proporcionar ao povo o acesso à esco-
la e à educação, porque esses são direitos funda
mentais do homem. Nesse processo dialético vão-
se ap erfeiçoando, lado a lado, a Democracia e o
p róprio povo. À medida que a Democracia propor-
ciona ascensão em relação ao nível de vida,à cul
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tura e à instrução, mais ela tem condições de ser
estável. Fora da Democracia, não vejo como che-
gar a essas conquistas.

PERGUNTA DO SR. ANTON1O FERREIRA DE SANTANA (ESTU-
DANTE DE CIENCIAS CONTABEIS DA PUC-MG) - De que
maneira o senhor vê a influência dos meios de co
municação como formadores de opinião, isto é,
TV e os grandes jornais, que são órgãos regio-
nais, fazendo com que seus posicionamentos se
transformem em forma de pensar da maioria dos
brasileiros?

PERFUNTA DO SR. MARIO AUGUSTO NETO - Entende r
Conferencista que a TV possa influir de maneira
marcante na Constituinte? Se assim for, como fa-
zer para evitar tal distorção?

O SR. CONFERENCISTA (PROF.JOSÉ AFONSO DA
SILVA) - Os meios de comunicação influem e muito
mas não há Democracia sem meios de comunicação
livres, sem imprensa livre. A televisão e o rá-
dio têm uma influência poderosa, mas acredito que
esses meios de comunicação acabam por se adequar
às lutar do povo, quando o povo realmente toma
consciência de um determinado tipo de luta.

Tivemos dois exemplos muito recentemente. Um
foi o da luta pelas diretas-já. Tivemos grandes
jornais contra ou indiferentes naquele momento.
Poderosas emissoras de televisão foram contra e
às vezes nem noticiavam os comícios, mas, à medi
da que o movimento foi crescendo, elas acabaram
assumindo a mesma luta, porque meios de comuni-
cação que ficam contra o povo acabam perdendo a
sua característica de comunicação.

E certo que eles influem poderosamente, mas
é certo também que o povo percebe o problema an-
tes de os meios de comunicação o divulgarem. Al-
guns órgãos de imprensa não ficam a favor da o-
pinião pública, mas não fazem campanha diretamefl
te contra ela, porque isso seria obter o repúdio
do povo. Acho que a Constituinte terá muito mais
importância se os meios de comunicação se enga-
jarem na luta pela Constituinte democrática. Sa-
bemos que há deformações, pois os meios de comu-
nicação estão na dependência de determinados in-

teresses que os impedem de assumir a posição de-
mocrática num sentido popular, mas, à medida que
o povo começa a tomar consciência da necessidade
de lutar por uma causa, esses meios de comunica-
ção acabam aderindo a ela.

PERGUNTA DO SR. JOO JÚLIO DE SOUZA - Em que pe
se o disposto no artigo 153 da Constituição Fede-
ral, o pleno exercício da cidadania pelas mino-
rias - mulheres e negros, por exemplo - é fre-
qüentemente obstado por discriminações noticia-
das diariamente na imprensa. Que poderá fazer a
Constituinte para solucionar o problema? Enquan-
to não o solucionam, são constitucionais as ini-
ciativas dos Estados nessa área - como a lei ca-
rioca que veda discriminação em entradas de edi-
fícios - ou leis de outros Estados que têm pro-
curado punir a inobservância da legislação fede-
ral?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. JOSÉ AFONSO DA
SILVA) - A discriminação é um fato lamentável, e
essa é uma luta muito séria das mulheres, por um
lado, dos negros, por outro, e de outras mino-
rias que estão batalhando ferozmente para que te
nham o seu momento na vida nacional. Acho que a
Constituinte tomará posição importante em rela-
ção a esse problema, se essas categorias, essas
comunidades, essas minorias - mulheres não é mi-
noria, mas são discriminadas - elegerem seus re-
presentantes. Que negros elejam pessoas que es-
tejam afinadas com as lutas dos negros. Através
disso, é que poderão ter oportunidade de inter-
ferir efetivamente para que  Constituição seja
democrática nesse sentido. E claro que a mera
proibição de discriminar raça, cor e religião tem
muito pouca eficácia. A Constituição, hoje, pre-
cisa de um mecanismo efetivo para que tal proibi
ção se torne eficaz. Todo Estado tem obrigação
de fazer cumprir a Constituição, e, dentro da com
petência que cada um tem para legislar, é sua o-
brigação criar leis que impeçam essa discrimina -
ção.
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PERGUNTA DO SR. EDWALDO ALMADA DE ABREU (Es
TUDANTE DA FACULDADE DE DIREITO MÍLTON CAMPOS)
Temos observado nos dias atuais uma tendência de
continuísmo nos cargos executivos; pessoas elei-
tas para exercer cargos de vice que, por obra do
destino, passaram legitimamente a titular.

Há também governantes que foram eleitos pa-
ra titular de cargo executivo e se movimentam fJa
ra concorrer a cargo de vice, a fim de, numa e
ventualidade ou por montagem casuística, se pro-
moverem a titular. Dentro do atual ordenamento
jurídico e momento político, V.Exa. considera es
sas pretensões democráticas? Qual a legitimidad
desses anseios?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. JOSÉ AFONSO DA
SILVA) - A Constituição traz algumas limitações
a esse respeito. Não é o caso de entrarmos em
pormenores casuísticos a respeito de problemas
que a imprensa tem noticiado.

A Constituição distingue claramente o que
é irreelegibilidade e o que é inelegibilidade. A
inelegibilidade possibilita a desincompatibi].j_
zação para se concorrer a outros cargos.

A reeleição por si só não é democrática ou
antidemocrática, desde que realmente não haja
uma usurpação pura e simples do poder. Se o pro-
blema for submetido realmente à votação popular,
a questão democrática estará resolvida. E cabe a
cada país estabelecer ou não normas que possibi.-
litemo retorno ao poder. No México, por exem-
plo, quem já foi Presidente da Repúblca numca
mais pode voltar a sê-lo. O México proíbe a re-
eleição. Isso é bom ou não é? Eu, pessoalmente,
acho que não é bom, porque corta a possibilidade
de se fazer liderança política e perde-se, muitas
vezes, a experiência de políticos. Os senhores po
deriam indagar: e os corruptos? Bem, os corrup-
tos, que não sejam reeleitos, que o povo não os
eleja mais. O último Presidente do México foi
realmente um corrupto da pior espécie. Hoje, vi-
ve em palacete, construído com o dinheiro do Pa-
ís, que levou à dívida externa por causa da cor-
rupção. Quanto ao Brasil, não sei se a situação

foi a mesma. De certa forma, houve um pouco de
abuso. Assim, o último Presidente do México não
volta mais. Já O ex-Presidente mexicano Lázaro
Cárdenas foi um grande estadista, um dos maiores
do mundo, que, lamentavelmente, teve cortadas as
possibilidades de retornar à Presidência ou ao
congresso e influir no destino do seu País. Tam-
bém no México,o Deputado não pode retornar no pe
ríodo subseqüente ao seu mandato. Deputado e Se
nador não podem ser reeleitos, a não ser passado
um certo período. Isso é bom ou não? Pessoalmen-
te, acho que não. Se o Deputado presta um servi -
ço qualificado, não vejo mal na continuidade do
seu mandato. Nos Estados Unidos, permite-se a re
eleição do Presidente da República, e em outro
países ela é proibida. E problema de cada país.

Acho que é legítimo discutir se se deve ad-
mitir ou não a reeleição no Brasil. O assunto de
ve ser bem analisado e, em face do texto da Con
tituição, estabelecer-se se determinado candida
to ou ocupante de cargo público pode ou não plei
tear a sua recondução. -

Qualquer líder importante, esteja ocupando
ou não um cargo público, tem certamente a possi-
bilidade de reassumir esse cargo, pela liderança
que exerce. Então, é possível que um Presidente
da República, também pela liderança que assume,
pela qualidade de administração que tenha exerci
do, tenha a possibilidade de voltar a ser elei
to. Trata-se de problema que vai ser analisado
pela Constituinte.

O SR. COORDENADOR (PROF. CELSO AGRÍCOLA BAR
BI) - Sr. Presidente, senhores participantes, e
virtude de ter-se esgotado o prazo da reunião,in
formo aos participantes que as perguntas não li-
das nesta oportunidade serão respondidas no momen
to próprio e as respostas enviadas aos respecti
vos autores.

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ BONIF4CIO FI-
LHO) - Esgotado o prazo regimental da reunião, a
Pr esidência, antes de encerrá-la, deseja expres-
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sar sua satisfação pela honrosa presença do Sr.
Conferencista, Prof. José Afonso da Silva,do Sr.
Coordenador, Prof. Celso Agrícola Barbi, e dos
Srs. Debatedores, Profs. José Carlos Pimenta, j0
sé Pires de Oliveira e Lauro Antunes de Morais.

Lembro, ainda, os participantes de que a
próxima reunião do Simpósio "Minas Gerais e a Cons
tituinte" será no dia 22, às 9 horas, quando pr
ferirá conferência sobre o tema "Constituinte
Legislativo" o Prof. Eros Grau, da Universidade
de São Paulo.

(-Levanta-se a reunião.)

5 9 SESSÃO DO SIMPÓSIO "MINAS GERAIS E A
CONSTITUINTE"

22 DE ABRIL DE 1986

TEMA: CONSTITUINTE E LEGISLATIVO

Presidência: Deputado Fernando Rainho
Conferencista: Prof. Eros Grau

Debatedores: Prof. José Tarcísio de Almeida
Meio

Prof Carmen Lúcia Antunes Rocha
Coordenador: Prof. Edgard Amorim

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO FERNANDO RAINHO)-
A presidência nomeia os Srs. Deputados João Pe-
dro Gustin e João Navarro, a fim de, em comissão,
introduzirem no recinto do Plenário o Conferen-
cista, os Debatedores e o Coordenador os deba-
tes desta reunião.

COMPOSIÇÃO DA MESA

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO FERNANDO RAINHO)-
Convido a tomarem assento à Mesa dos Exms Srs.:
Prof. Eros Grau, DD. Professor da Universidade
de São Paulo e da Universidade Mackenzje e Con
ferencista do dia; Prof. Edgard Amorim, DD. Pro-
fessor de Direito da Universidade Federal de Mi-
nas Gerais e Coordenador dos Debates; prof.José Tar
cízio de Almeida Meio, DD. Professor da Pontifí-
cia Universidade Católica de Minas Gerais e De-
batedor; Prof Carmen Lúcia Antunes Rocha, DD.
Professora da Pontifícia Unversidade Católica de
Minas Gerais e Debatedora; Prof. Cid Veloso,Mag-
nifico Reitor da Universidade Federal de Minas Ge
rais; Deputado João Pedro Gustin, DD. 22 -Secr-
tarjo da Assembléia Leg!slatjva do Estado de Mi-
nas Gera is;Deputado João Navarro, idealizador da
rea lização deste Simpósio.
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO FERNANDO RAINHO)-
Com a p alavra o Prof. Eros Grau, que Proferirá sua
conferência sobre o tema "Constituinte e Legisla
tivo"

O SR. CON FERENCISTA (PROF. EROS GRAU) - Exmo.
Sr. Presidente, demais p articipantes da Mesa, mi
nhas senhoras, meus senhores. -

Devo dizer, inicialmente, da minha satisfa-
ção em p articipar deste evento, que, lamentavelmen
te, é ímpar no momento que vivemos. E de uma fe-
licidade extrema a promoção destes debates sobre
a Constituinte, porque era seguramente isso que
deveríamos estar, todos nós, brasileiros, a fa-
zer nesta antevéspera da Contituinte. Infelizmente,
são poucas as op ortunidades em que se tem debati
do o tema, de modo que quero dizer no apenas que
me honra muito, mas,sobretudo, quero agradecer i
mensamente a O p ortunidade de p articipar de um dos
poucos eventos que têm sido p romovidos no senti-
do de trazer ao debate o tema da Constituinte Es
te exemplo da Assembléia Legislativa de Minas de
veria ser seguido por todas as entidades que te-
nham ao seu alcance Possibilidade de introduzir,
de promover o debate sobre a Constituinte.

Tentarei p roduzir uma exposição técnica, tan
to quanto p ossível despida de qualquer tom pol—i
tico, mesmo porque, segundo me parece, a minha
missão será a de levantar questões a serem p oli-
ticamente debatidas. Evidente que é muito difí-
cil des p irmo-nos totalmente de nossas convicções
políticas, mas farei um esforço no sentido de a-
penas introduzir algumas observações sob a pers-
pectiva técnica, para que elas possam ser filtra
das p ela rica ótica da consideração política.

Ainda introdutoriamente eu diria, também, que
vou fazer uma suposição. Para que possa desenvol
ver algumas considerações a p ropósito do tema da
Con stituinte e do Legislativo, devo supor, para
arg

umentar,que teremos uma Constituinte legiti-
ma. Não obstante essa seja a minha suposição p a-ra ar gumentar, estou p lenamente convicto de que
ao teremos uma Constituinte legítima. Mas devo
Supor sua le gitimidade, até porque não teria sen
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tido, diante do tema, imaginarmos que a Consti -
tuinte nada vá fazer. Vou supor que ela seja le
gítima, mas gostaria de, desde logo,observar,rj
gorosamente, que isso não ocorrerá.

Nos termos de sua convocação, será segura-
mente ilegítima, porque não será exclusiva.A QonS
tituinte, aquela que expressa o poder constitu-
cional originário, para que fosse efetivamente le-
gítima, teria de ser "livre e exclusiva" e não
"livre e soberana", conforme dispõe a emenda que
a convoca. Aliás, a expressão "livre e soberana"
é seguramente uma manifestação ou de ignorância
ou de má fé. Porque é óbvio que a Assembléia Na-
cional Constituinte não pode ser soberana: quem
é soberano e quem pode ser soberano é o povo. A
Constituinte deve prestar contas ao povo,ela não
é titular de poder suficiente para tomar decisões
contrariamente ao querer do povo. Portanto, ela,
enquanto Assembléia Nacional Constituinte, não é
soberana. Então, se o problema não é de ignorân
cia, será certamente de má fé; quando se designou
a Constituinte como "livre e soberana", ter-se-
ia, então, tentado atribuir-lhe título para per-
mitir-lhe adotar definições, mas não no sentido do
que quer o povo. E isso seguramente é mais grave
do que a mera ignorância. Eu diria, ainda, que a
Constituinte que teremos não será uma Constituin
te legítima, porque há uma terrível dispersão, de
de logo manifesta, em relação aos temas que dev e

rão ser nela considerados. Vejam os senhores que
entre o que se tem debatido a respeito da futura
Constituição, tem-se dado muita ênfase, uma ênfa
se muito grande, ao tema"PresidencialismO ou Par
lamentarismo", o que é totalmente dispersivo. O
que importa, na realidade, para o povo, se tere-
mos Parlamentarismo ou Presidencialismo? E como
falar em Parlamentarismo numa sociedade sem par-
tidos políticos? O Brasil é um país surrealista.
A Constituição brasileira é programática e 05
partidos políticos são pragmáticos, quando deve-
ria ser o inverso: a Constituição deveria ser
pragmática e os partidos políticos, programáti-
cos, para que fossem verdadeiros. Portanto, veri

fica-se que há uma disperso deliberada para que
não se discuta o principal.

Por outro lado, algo que também vai compro-
meter a própria legitimidade da atuação da Consti
tuinte é o impacto causado pelas medidas econômi-
cas recentemente tomadas e que se convencionou chá
ar de "pacote". Não pretendo analisar o "paco-
te", mas sim seus efeitos. Seguramente, do adven
to desse "pacote" o que decorrerá será o amorte
cimento do debate que se haveria de travar em tor
no da questão fundamental que se apresenta à As -
sembléia Nacional Constituinte: a da conformação
de uma nova ordem econômica e social. Esse "paco
te" terá implantado uma nova ordem econômica
social? Isso, seguramente, independente de sua a
valiaÇão mais ampla, em termos imediatos; é cla
ro que esse "pacote" não promove nenhuma transfe
rência de benefício na relação capital/trabalho—.
Ele terá significado alguma ruptura em relação a
alguns critérios jurídicos? Sim, mas teria sido
apenas uma ruptura para se evitar outra,que sur
giria do debate em torno de uma nova ordem econ
mica e social.

Ao povo será dito que a ordem econômica já
foi reconformada e há uma grande probabilidade de
que, com isso, se consiga, de uma vez por todas,
amortecer os debates que se travariam no sentido
da construção do núcleo da nova ordem constitu-
cional, ou seja, os debates em torno da nova or-
dem econômica.

O que é necessário que se diga, ainda sem
valorar imediatamente as consequências do "paco-
te", é que ele apenas significa que o Estado,den
tro da Nova República, retomou o cumprimento do
seu papel objetivo, qual seja o de exercer fun-
ção de integração capitalista, a função de pre-
servação do sistema capitalista.

A minha exposição, senhores, versará alguns
tópicos de maneira desataviada, sem nenhuma sis-
tematização. Pretendo levantar quatro ou cinco
Pontos em torno do tema "Constituinte e Legislati
vo" e o farei, como disse, de maneira desatavia-
da e tópica, porque minha exposição é motivada pe-
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la convocação da Constituinte, embora convocação
feita de modo tal que o povo é deixado à margem.
Portanto, o povo foi excluído. Por isso, no meu
modo de entender, a Constituição será ilegítima.
O povo foi excluído, quem sabe, por muita igno.
rância.Porque quem marca encontro com a História
é justamente o povo. E ele sempre chega •na hora
certa desse encontro que marca com a História.

Embora seja assim, vou supor, para embasar
minha argumentação, que teremos uma Constituinte
legítima. E se a tivermos? Ainda há tempo de re-
cuperar a sua legitimidade. Se a tivermos, cum-
pre que se coloquem no debate aceso, vivo, algu-
mas questões que, aliás, já foram sugeridas na
própria organização do temário e na estipulação
de subitens, dentro deste ternário.

O primeiro tópico que teria a explanar, de mo
do desataviado, é relativo ao Federalismo brasii
leiro e ao papel nele ocupado pelos Parlamentos.
Para no ser prolixo, vou cogitar,fundamentalmen
te, do papel dos Parlamentos estaduais no Feder
lismo brasileiro, da competência legiferante do
Legislativos estaduais.

Eu diria que o quadro que vivemos é desalen
tador. O Federalismo brasileir 'o é, seguramente
fruto de um artificialismo que restou tanto mais
comprometido quanto os vinte anos de autoritaris
mo conduziram a uma centralização injustificável
de poderes nas mãos da União. Isso levou a um es
vaziamento total do Parlamento ou dos Parlamen-
tos estaduais. Se nós nos perguntássemos, hoje,
o que os políticos fazem,o que os deputados fa-
zem, a respeito de que matérias legislam os le-
gislativos estaduais, a resposta seria desalenta
dora; mas isso é, seguramente, uma conseqüência
deste quadro de artificialismo federativo, que é
to grande que conduz a propostas, inteligentes ai
gumas delas, de um Federalismo de regiões.Mas Pa
rece-me que falar em Federalismo de regiões, fa-
lar em região dentro de um Estado federativo e,
de uma forma ou de outra, confessar que o siste-
ma federativo falhou. Se o sistema federativo,e-
fetivamente, funciona de modo eficiente,regular,
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no há que falar em regiões. C olocamo-nos, pois,
diante de um momento em que é necessário tomar
uma decisão fundamental, qual seja a de recupe-
raro Federalismo brasileiro Não sei se ele se-
ria recuperável, Porque nasceu de uma cópia do a-
mericano, nos termos do modelo que propõe, desde
o fim do século p assado, que o que é bom para e-
les é bom para nós. Mas, de qualquer forma, senão for Possível recuperar esse Fe deralismo, é
necessário,pelo menos, construir alguma coisa
que tenha relação com a realidade brasileira.pa
ra essa construção, eu apontaria algumas pautas
não como sugestão, mas como proposta aos deba-
tes. Parece-me que qualquer Federalismo, no Bra-
sil, há de p assar pela adoção do Municipalismo,
mas não como mero modelo de organização. Nds que
remos a Democracia, e pensar nisso é pensar n6
centralismo d emocrático. Seguramente, a constru.
ção do centralismo democrático começa p ela cons-trução do Municipalim0, não como mero modelo de
organização, mas como uma ideologia.

Em segundo lugar, p arece-me que, p ara cons-
truir esse modelo, deveríamos pensar em uma ra-
cional distribuição de competência entre os três
níveis: Município, Estado e União, de modo tal
que tivéssemos p erfeitamente definida uma subs-
tância a ser legislada pelos Parlamentos esta-
duais. E aí eu vejo como imperioso que a Consti -
tuição defina que a União trate das matérias de
interesse pre dominantemente federal; os Municí-
pios, de interesse pre dominantemente municipal;os Es tados-membros, da legislação sobre as maté-
rias de interesse predominantemente estadual.

Se disserem que isso é difuso, estarão afir
mando algo que não p odem sustentar, porque afir-
mar isso é suspeitar de que não existe matéria
de interesse estadual para ser legislada. E ela
existe.

Nesse quadro, o papel do Senado deve ser re
visto, o Senado não deve existir como uma Câmara
Alta, como a frente conservadora do Congresso,no
desempenho do papel, assinalado p or Hamilton, de
freio à ousadia da Câmara.
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É necessário que o Senado exista apenas co-
mo um órgão representativo dos interesses dos Es
tados-membros, e só. Por isso, penso que duas rn
didas seriam salubérrimas: primeiro, situar o s
nado não como Câmara Alta, mas como órgão repre
sentativo dos Estados-membros, no exercício ex-
clusivo do poder de veto; segundo, criar, na Cons
tituição, a restrição de que, para se candidatar
ao Senado, o candidato comprove domicílio eleito
ral há mais de dez ou quinze anos na circunscrição pe-
la qual se candidate. Essa proposta, aliás, está
contida no Anteprojeto de Constituição elaborado
pelo Prof. Fábio. Comparato, e a ela me alinho.

Eu diria, em torno do problema da competên-
cia legiferante dos parlamentos, sobretudo dos
parlamentos estaduais, que o primeiro problema
que se coloca diz respeito a uma reordenação do
Federalismo brasileiro.

De qualquer modo, qualquer que seja o cami-
nho que adotarmos, há que se pensar no Municipalis
mo como postura ideológica e na efetiva outorga
de atribuições substanciais aos Estados-membros.

O segundo tópico a que eu gostaria de me re
ferir, com caráter propedêutico, se me permitis
sem, é relativo às funções do Legislativo. No meu
sentir, o Legislativo desenvolve três funções: a
competência legislativa, da qual falarei em se-
guida; a competência resolutória, que é aquela no
âmbito da qual o Legislativo, muitas vezes, pra-
tica atos administrativos; e a competência fisca
lizadora. -

Nós temos assistido, hoje, a um discurso em
torno da transferência de funções normativas do
Legislativo para o Executivo. Mas é verdade, tam
bém, que há uma transferência de funções do Exe-
cutivo para o Legislativo. É o fenômeno da admi-
nistrativização do Legislativo. E neste momento
que o Legislativo passa a tomar resoluções que
configuram verdadeiras medidas. Ele autoriza
o Presidente da República a viajar para o exte-
rior, ratificar tratados, em suma, desenvolve uma
função administrativa que não se confunde com a
chamada função legislàtiva.

Inda mais, há que se mencionar o p oder fiscal,
que deve ser exercitado pelo Parlamento, no sen-
tido de fiscalizar, em nome do povo, toda a atua
ção da administração. Se hoje, inúmeras vezes,
questionamos qual deva ser o papel do Ministério
público, no sentido de que ele seja autônomo em
relação ao Poder Executivo, para que possa, efe-
tivamente, fiscalizar a atuação da administração;
se hoje questionamos, também, a conveniência ou
a inconveniência da adoção da figura de um defen
sor do povo ou da figura, mais lusitana, de ui
ouvidor, é porque, seguramente, o Poder Legisla-
tivo não vem cumprindo - até porque não tem ins
trumentos adequados para tanto - a terceira da
suas funções, dual seja a de atuar, efetivamen-
te, como agente do povo, fiscalizando a atuação
da administração.

Eu não vou me deter nesse tema, o da fisca-
lização, até porque, penso, com relação a ele,
não há, absolutamente, nenhuma dissensão entre
nós.

Vou dedicar a segunda metade do meu tempo
de exposição a algumas considerações em torno da
função legislativa, enquanto expressiva da compe
tência legislativa. O que é, o que representa, o
que significa a competência legislativa, do
Poder Legislativo, hoje? Tenho a impressão de
que, para que possamos, efetivamente, compreender
o que significa o exercício da função legislati-
va hoje, será necessário tocarmos em três ou qua
tro pontos.

Em primeiro lugar, eu diria que é necessá-
rio que se faça uma distinção entre função norma
tiva e função legislativa, O Poder Legislativo e
xerce a função de produzir leis. Essa é a função
legislativa. Mas a função legislativa é uma par-
cela da função normativa. A função normativa en-
volve, como espécie, a função regimental (que é
de sénvolvida pelos Tribunais, pelo Poder Judiciá
rio) e a função regulamentar (que é desenvolvida
pelo Poder Executivo). A parcela maior, mais subs
tancial da função normativa, atribuida ao Poder
- egislativo, é chamada de função legislativa. É
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preciso que seja feita essa distinção, que fica-
rá nítida mais adiante.

Em segundo lugar, é necessário repensar a
lei como expressão da vontade geral. Será que é?
Eu afirmaria, como provocação do debate, que a
lei não é expressão da vontade geral. A lei tem
sido, meramente, a expressão da vontade de algu-
mas coligações político-partidárias, de algumas
alianças que se unem aqui e se desunem depois.
Ela deixou de ser, efetivamente, uma expressão
da vontade geral, à medida que vivemos uma crise
de representatividade. Essa crise, que se mani-
festa não apenas entre nós, no caso brasileiro é
terrivelmente exacerbada, porque carecemos de par
tidos programáticos. Esse é o nosso drama. N6
gostaria de exemplificar, mas suponhamos que, num
país estranho, numa daquelas terras contadas ou
representadas nos contos orientais, num determi-
nado momento, surgisse um candidato a algum car-
go e dissesse:"Agora vou escolher o partido pelo
qual vou me candidatar'! Se o mesmo fato se desse
em uma nação civilizada, o povo dessa nação reco
nheceria nele um conto de fada, porque não teria
sentido que os dois partidos políticos fossem

pragmáticos. porque não temos partidos progra-
máticos que a crise de representatividade que vi
vemos é simplesmente lamentável. -

Para que possamos compreender o que seja a
função legislativa, parece-me conveniente exami-
narmos como evoluiu o princípio da legalidade.
Com relação à administração, a legalidade evoluiu
no sentido de que a lei não é apenas um limite
negativo à atuação da Administração. Não é que a
Administração não possa fazer o que a lei
lhe proíba. Houve uma evolução no sentido positi
vo: a Administração só pode fazer o que a
lei tenha previsto. Note-se que a lei deve ser
vista, aí, como bloco da legalidade, portanto,
também como regulamento, como norma. Vale dizer,
a Administração está presa à norma jurídica. Ela
só pode fazer aquilo que tenha sido previsto pe-
la mesma, até porque, como afirma Seabra Fagun-
des, administrar é aplicar a lei; mas leia-se lei,

no caso, como expressão de todo o bloco da lega-
lidade, ou seja, de todo o bloco normativo.

Com relação aos particulares, muito mudou a
legalidade. Antes, consistia ela apenas em garan
tia de que um particular não teria sua liberdad
e, sobretudo, a sua propriedade atingida, senão
em virtude de lei. Hoje, não mudou a tônica. Ho-
je, a legalidade é importante não como defesa da
propriedade, mas como exigência de que sejam de-
mocraticamente debatidos os atos do Estado que
dizem respeito à implementação de políticas pú-
blicas, O Estado deixou de ser, em tese, um mero
agente de conservação de interesses e, em tese,
passou a ser um agente de mudança e transforma-
ção social. Em outros termos, o Estado assumiu o
papel de responsável pela conformação da ordem
econômica e social, e o Direito passou a ser um
instrumento de implementação de políticas, O Es-
tado de hoje não é apenas um garantidor de ordem,
de segurança, mas uma entidade que desenvolve de
terminadas políticas. No desenvolvimento dessas
políticas, é necessário definir fins a serem a-
tingidos, assim como é necessário que o Estado,
inúmeras vezes, tome medidas de caráter conjuntu
ral. Esse é o grande problema. Tentarei explicar
melhor.

O Direito esteve, até o final do século pas
sado, voltado para a regulamentação de estruturas, si
tuações estáveis no tempo. De repente, a partir
do início deste século, quando, na sociedade ca-
pitalista, o Estado assume seu papel de defensor
dos interesses dos empresários e da classe capi-
talista, ele, o Estado, passa a atuar sobre situ
ações de natureza conjuntural. Isso reclama uma
atuação muito veloz do Estado. A medida que o Es
tado toma essas atitudes, com um caráter de ur-
gência muito grande, passa a tomar decisões que
não dizem respeito, única e exclusivamente,à pro
priedade e à liberdade imediata de cada um, mas
re ferem-se à qualidade de vida da sociedade. Es-
se é o drama: como, ao mesmo tempo, assegurar o
debate democrático em torno dessas questões e ga
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rantir que essas medidas sejam tomadas a tempo e
a hora.

Sugiro que se procure fazer uma distinção
entre matérias estruturais e matérias conjuntu-
rais. No começo do século, um jurista alemão,
Philip Heck, propôs que se fizesse distinção en-
tre matérias políticas e matérias não-políticas.
Acho isso complicado. Parece que seria mais Opor
tufo distinguirmos matérias estruturais de con
junturais. Seguramente, concluiremos que há de
ser diversa a atuação do Poder Legislativo com
relação às matérias estruturais e às matérias
conjunturais. Precisamos reconhecer essa evidên-
cia, precisamos assumir essa realidade. Ignorar
a realidade é recusar qualquer tipo de relação
com ela. Ignorar a necessidade de o Executivo e-
xercer uma função normativa através de regulamen
tos, decretos-leis, é, sobretudo, reconhecermos
a possibilidade de criação de condições para que
possamos, efetivamente, controlar o exercício des

sa atividade normativa. -
Saímos de um momento de autoritarismo muito

marcado, tão marcado que deixou aí, a tempo e a
hora, afigura do decreto-lei, que voltou a ser
usado. E preciso reconhecer o mal para que se
possa combatê-lo. E se o mal tem parcelas de bon
dade, é preciso reconhecê-las e condicioná-las
para que se possa tirar dele as virtudes. Isso
exige a imperiosidade do controle do exercício
da função regulamentar, ou de outro tipo de fun-
ção normativa, pelo Poder Executivo. Por isso, eu
diria, não é um crime ou um pecado reconhecer a
conveniência da existência do decreto-lei. Esta-
dos democráticos como Portugal, Espanha e Itália
contemplam essa figura, porém e sobretudo, para
regular matéria de natureza conjuntural. E conve
niente o seu uso não como um mecanismo de ratifi
cação tácita, mas com o poder de veto e, ainda, com
a possibilidade de o Poder Legislativo ratificar,
com emenda, o seu texto. Se for tão execrável a
figura do decreto-lei - e ela não é execrável,
ela apenas assumiu o caráter de execrabilidade
porque foi manejada indevidamente durante 20 a-

nos de autoritarismo por um Executivo ilegítimo
- temos o expediente das leis delegadas e das
leis de base. Os dois são mecanismos que permi-
tem tanto a ampliação das funções de caráter re-
gulamentar do Poder Executivo quanto a realiza-
ção de um objetivo aparentemente inatingível,
qual seja o de permitir que o Poder Executi-
vo possa, efetivamente, atuar com presteza, com
velocidade, diante de determinadas matérias de na
tureza conjuntural, assegurando-se, no entanto
o controle democrático deste, a ser exercido pe-
lo Parlamento.

O penúltimo tópico, provocativo, a que me
permitiria referir, é relativo à necessidade de
resgatarmos a importância do Legislativo. E ne-
cessário que, a partir da constituição de parti-
dos políticos programáticos, a opinião pública
gire em torno dos Parlainentos e não contra os
Parlamentos.

O Legislativo tem de funcionar como canal
de captação do sentir social, a partir do qual
ele vai enunciar padrões de legitimidade que de-
vem orientar todo o processo de elaboração norma
tiva. Isso reclama partidos políticos programáti
cos e a possibilidade de cobrança do eleitor ei
relação à atuação dos seus representantes. E isso,
volto a dizer, para que a opinião pública seja
colocada em torno dos Parlamentos e não contra
eles.

Precisamos parar de ver os parlamentares co
mo pessoas privilegiadas, que se alimentam de
"jettons" e não têm nada em comum conosco. Efeti
vamente, a partir de um processo ou sistema que
permita o controle, pelo povo, da atuação parla-
mentar - e volto a repetir que isso passa, ne-
cessariamente, pela constituição de partidos po-
líticos programáticos - precisamos recuperar a
importância do Poder Legislativo, que é, realmen
te, a finca maior na constituição de um sistema
democrático.

E chego ao último tópico da minha exposição.
Recuperada a importância do Legislativo e atribu
indo-se a esse Poder não apenas a competência re
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solutória, mas poder de fiscalização, é necessá -
rio que se instale, até como medida didática, a
distinção fundamental que há entre a legalidade
e a legitimidade.

Legalidade é conceito meramente formal, o
que interessa é o que é legítimo, conceito materi-
al. Muitas vezes o legal no tem nada a ver com
o querer da sociedade, e o que mais importa é v
sualizarmos nos Parlamentos os verdadeiros ca
nais de construção da legitimidade do Direito.

É preciso observar que, muitas vezes, a le-
galidade é manipulada como mecanismo de arbítrio
e de opressão. Corremos o risco de ver a legali-
dade transformada num mero mito, algo semelhante
ao conceito de "Estado de direito". Mas todo Es-
tado é de direito. Se nos limitarmos à condição
tão-só de legalidade, permitiremos que, em nome
dela, se construam os nazismos de Hitler, se cons
truam os fascismos de Mussolini, que, em ver
dade, eram Estados de direito e respeitavam a le
galidade.

O Parlamento deve, antes de mais nada, es-
tar comprometido não somente com a legalidade,

INTERVENÇÂODO19DEBATD
mas com a legitimidade.

Senhores, uma Constituinte legítima será a-
quela capaz de imprimir ao Poder Legislativo as
condições mínimas para a construção no da lega-
lidade, mas da legitimidade. Talvez as minhas ob-
servações tenham sido um pouco ousadas, mas
os senhores me permitirão fazê-las, porque não
merece o privilégio de viver o seu tempo quem
não é capaz de ousar.
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO FERNANDO RAINHO)-
com a palavra o Prof. José Tarcíziode Almeida Me
lo, primero Debatedor de hoje.

O SR. DEBATEDOR (PROF. JOSÉ TARCÍZIO DE AL-
MEIDA MELO) - Sr. Presidente, demais componentes
da Mesa, minhas senhoras, meus senhores.

V. Ex, Prof. Eros Grau,terminou com chave
de ouro sua conferência, ao explicitar que sobre
o aspecto formal da legalidade deve estar aflora
da a questão da legitimidade. O problema básico
de uma verdadeira democracia está na representa-
tividade do povo. E a legitimidade decorre deste
ajuste e adequação, já que,na impossibilidade de
um governo democrático, é um governo representa-
tivo por elites, dentro daquela mentalidade da
escolha dos melhores que está na justificação de
MonteSqUieU. Portanto, a questão dos partidos po
líticos, partidos que devem ser, segundo Orlando
de Carvalho, superclassistas, está em não defen-
derem interesses setoriais de classes, mas esta-
rem acima das classes.

A questão dos partidos políticos e a refor-
mulação da representação nacional devem implicar
novos conceitos. Assim entendendo,proponho a dis
cussão para a criação de instituições, não insti
tuições autoritaristas, mas instituições que vi-
vifiquem interesses, anseios das camadas sociais
e que os transmitam de baixo para cima,visando à
formação de poder legítimo. As instituições de-
vem ser instrumentos a proporem partidos políti-
cos, para que seus componentes, com pensamentos
dirigidos a atitudes mais concretas do que aque-
las que encontramos nos programas partidários,
exercitem o bem em nome do povo.

No que diz respeito à reorganização da Fede
ração, eu me permitiria acrescentar, baseado em
Raul Machado Horta, em sua tese para titular na
nossa Universidade Federal, que haja exatamente
o federalismo cooperativista, de tal modo que o
básico, em um Estado intervencionista, seja que
as unidades detentoras do poder político parti-
lhado tenham suficiência financeira, porque não
adianta que haja uma repartição de competência,
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uma distribuição de atividades, dentro da imagem
de uma federação que, como o Brasil., se impõe pá
rã Estados cujos territórios sejam grandes e d
populações densas, as diversas unidades não pos-
suem suficiência financeira e passam a depender
da unidade central para o exercício das suas fun
ções. A política dos subsídios adotada no Canada
e do cooperativismo são o ponto básico, a viga
mestra da restauração federativa do Brasil.

No que concerne às funções do Legislativo,
V. Ex mencionou a legislação, a atividade reso
lutória, a atividade legislativa e a fiscalizar
ção. Eu me permitiria ampliar o campo hermético
da atividade fiscalizadora para uma atividade de
controle mais amplo, em que o "ombudsman",ou as
outras figuras de controle que dele decorrem e
são uma extensão, é uma atividade do próprio Le-
gislativo,não uma atividade paralela.O •ombudsman"
não se põe como uma criação diante da lerdeza ou
da omissão do Legislativo, mas como uma estrutu-
ra funcional do próprio Legislativo. E, num Esta
do como o nosso, intervencionista do século XX,
princípio da competência, que até agora visava ao
controle dos direitos do cidadão, próprio para o
abstencionismo do século XVIII, o princípio da
competência ceda lugar a uma reformulação concei
tual, pela qual realmente o Legislativo,além de
garantir os direitos individuais, interfira posi
tivamente, corrigindo comportamentos e exigindo
eficiência.

Mas, Prof. Eros Grau, permita-me V. Ex L1 lem
brar aos senhores que a figura tímida do regula-
mento autônomo, previsto na Constituição france-
sa, deve sofrer um avanço no sentido de que haja
um condomínio de atividades legislativas entre o
Poder Legislativo e o Poder Executivo, de tal mo
do que o Executivo cuide das questões conjuntu-
rais e também de todas aquelas cujas diretrizes
foram traçadas pelo Poder Legislativo. Não colo-
co a questão da estrutura e conjuntura com as li
nhas de separação e distinção para o exercido
da atividade legislativa.

Existem certas questões, como a criação de
tributos e de penas que, desde a época de João
Sem-Terra, estão ligadas intimamente à competên-
cia do Legislativo, sem serem necessariamente um
mecanismo estrutural.

O regulamento autônomo é uma palavra tímida.
É necessario que a atividade legislativa seja uma
atividadecomum, sem demérito à separação dos P0
deres, haja vista que os intérpretes de Montesa
quieu, não o Montesquieu em si,quiseram ser mais
realistas do que o próprio Montesquieu, ao afir-
marem a separação com a qual Montesquieu nunca
conviveu.

De outro lado, é importante que o Poder Le-
gislativo recupere efetivamente a sua posição de
núcleo. É o Poder que exprime a soberania do po-
vo. Dizem os autores, e está escrito nas Consti-
tuições, que os poderes são independentes e igua-
is,mas o juiz deve agir segundo a lei.Umgovernan
te deve agir conforme a lei, O Legislativo é o
poder que faz as leis. A relação dos dois outros
Poderes para com o Legislativo está assim como as
partes em relação ao corpo. Portanto, uma refor-
mulação da idéia concernente à posição do Poder
Legislativo, no sentido de que ele deve estar nu
ma posição de superioridade em relação aos outros
poderes, é fundamental para se ajustar, inclusi-
ve, o Estado contemporâneo a uma nova noção de
democracia, que é a democracia social. Assim, o
Legislativo ocupará a sua verdadeira posição,corn
patível com o Estado intervencionista, no momen-
to em que ele possa desfazer atos governativos
que contrariem os interesses nacionais,dos quais
ele é o principal órgão de enunciação. Se o juiz
pode comprometer a aplicação de uma lei por in-
constitucional, ou de um ato normativo ou admi-
nistrativo por ilegalidade, com base no primado
da lei, o Poder Legislativo, que é o autor,em úl
tima análise, da lei, pode decidir sobre sua apli
cação muito mais do que o juiz e com um alcance
muito maior do que aquele estrito de decisão ju-
diciária.
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O Legislativo tem que, realmente, além de
traçar as diretrizes, reparar, sem constrangime0
to, os atos administrativos e as providências g
vernamentais que estejam em desacordo com as as
pirações nacionais.

E, para isto, volto ao início da minha in-
terferência: o que se impõe à matéria de suma im
portncia com que nos defrontamos e uma revisão
do problema relativo à representação nacional, a
fim de que o Legislativo, exprimindo a autêntica
vontade da nação, possa impor o reino da lei,não
no sentido de tornar abstencionista o Governo,as
sistente inativo , ou passivo, mas no sentido d
interferências adequadas, positivas,visando a im
primir rumos e diretrizes, o que é só possível r
diante a sua legitimidade. Muito obrigado.

INTERVENÇÃO DA 2 DEBATEDORA
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO FERNANDO RAINHO)-

Com a palavra a Prof a Carmen Lúcia Antunes Rocha,
segunda debatedora de hoje.

A SRA. DEBATEDORA (PROF CARMEN LÚCIA ANTU-
NES ROCHA) - Exm 9 Sr. Deputado Fernando Rainho
Presidente dos trabalhos desta manhã; Prof. Eros
Grau, ilustre Conferencista; autoridades da Mesa;
senhores participantes do Simpósio.

Na minha condição de debatedora, gostaria de
utilizar o prazo que me foi concedido pela dire-
ção dos trabalhos para fazer algumas observações
a respeito das colocações feitas pelo ilustre Con
ferencista e levantar algumas questões que gosta
ria fossem debatidas com a Mesa e com os partici
pantes do Simpósio.

Em primeiro lugar, gostaria de dizer que par
tilho integralmente da ilação do Prof.Eros Grau,
no que se refere à necessidade de chamar a aten-
ção para o fato de que há questões fundamentais
que precisam ser objeto dos debates que iniciam
esse nosso processo constituinte atual.

Há uma preocupação de algumas pessoas em fa
zer com que questões secundárias sejam levadas a
tona, preferencialmente, de tal forma que ques-
tões primordiais sejam esquecidas.

Na quinta-feira, ouvimos a conferência do
prof. José Afonso da Silva, e um dos pontos polê
micos foi exatamente o tema Parlamentarismo e
Presidencial ismo, O Prof. Eros Grau chamou a a-
tenção para o fato de que essa não é uma questão
fundamental; é questão de relevo, mas ela sozi-
nha não vai transformar o Estado brasileiro como
queremos.

Por outro lado, apesar da preocupação do
p rof. Eros Grau, no sentido de que efetivamente
se corre o risco de haver alteração das questões
fundamentais, parece-me não ser preocupação maior
o fato de a Assembléia Constituinte convocada não
ser legítima.

A convocação não me parece legítima, mas o
debate constituinte, que é a primeira etapa do
processo, apenas começou. Portanto, não há ainda
questões decididas de forma cabal. A medida que
o povo está sendo convocado, ele obtém informa-
ções até vir a ter absoluta consciência de que
ele é efetivamente o titular do Poder Constituin
te. E, nesse ponto, trabalhamos como células mulT
tiplicadoras das informações que levamos ao povo,
quanto a seus direitos constitucionais e a res-
peito de uma postura ativa no processo constitu-
inte.

Parece-me que não há questão decidida. Essa
Assembléia foi convocada de forma realmente pou-
co satisfatória para qualquer um de nós, mas te-
mos consciência de que estamos elegendo represen
tantes, em 15 de novembro, que podem, perfeitamen
te, como meros representantes do povo, que é so-
berano, desvincular-se integralmente da relação
positiva e, inclusive, dos limites impostos pela
emenda convocatória.

Não me parece que a questão esteja definida,
repito. Os debates estão apenas começando. Então,
não tenho maior preocupação com relação à legiti
midade da convocação, porque ela não aperfeiçoa
o processo constituinte. Os trabalhos constituin
tes podem converter-se num processo legítimo.

Por outro lado, num debate sobre Poder Le-
gislativo e Constituinte, parece-me fundamental
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que nós concebamos a Democracia direta como o me
lhor regime para que o povo, convocado, Possa pa'
ticipar da tomada de posição fundamental para j
formação da vontade nacional. E a Democracia di-
reta nunca esteve tão perto de nós como agora, o
Poder Legislativo jamais pôde contar com uma Par-
ticipação popular de forma tão direta como o p
de agora.

Os alunos da Pontifícia Universidade Cató1
ca, aqui presentes, devem lembrar-se de que, h
quinze dias atrás, numa conferência ali feita, o
Prof. Dalmo de Abreu Dailari fez referência ao
processo italiano de apuração da votação de leis
de relevo nacional, através de mecanismos da in-
formática e de procedimentos pelos quais
se apura a vontade do povo; isso para que o Po-
der Legislativo realmente represente e, não, subs-
titua o povo, como tem ocorrido.

Não se há de dizer que as técnicas de Demo-
cracia direta estejam afastadas de nós. Se, para
apurar jogos, a opinião do povo a respeito de da
dos lotéric.os, o Governo dispõe de instrumentail
zação eficiente e, no momento seguinte ao último
dia de apostas, matemáticos ou pessoas especialj
zadas estão aptas para apurar perfeitamente a o:
pinião do povo a respeito de um determinado as-
sunto ou jogo, com muito mais presteza pode-se
fazer uso dessa técnica para se apurar a vontade
do povo, no momento de se elaborarem normas e to
marem decisões políticas, econômicas e sociais
fundamentais. Esse mesmo processamento, que se
faz para medidas de menor importância na vida na
cional, pode ser utilizado pelo Governo para con
vocar o povo, a fim de que ele opine sobre deci-
sões e necessidades fundamentais.

Quando se convocar o Poder Legislativo, não
se fale de Poder Legislativo como substituto do
povo, mas como representante do povo. Somos os
primeiros a ter que tomar consciência disso. Não
adianta pedir que se mude a visão do Legislativo.
Nós temos que nos mudar. E preciso que nós nos
transformemos, para pedir a transformação do le-
gislador, da autoridade, a transformação dos go-

verna ntes. Só por aí é que poderemos realmente
chegar a uma transformação efetiva.

Por outro lado, acho que, durante o proces-
so constituinte, há muitas oportunidades de se u
tiliZare m mecanismos de Democracia direta. Lembr
ria aqui pelo menos três. -

Em primeiro lugar, a Constituinte, tão logo
empossada, poderia formar uma comissão, ou vári-
as, encarregadas de receber toda e qualquer su-
gestão, proposta ou projeto que o próprio povo e
laborasse. A comissão processaria as sugestões
as encaminharia ao Plenário da Constituinte, pa-
ra que esta, então, discutisse as sugestões leva
das diretamente pelo povo. -

Em segundo lugar, gostaria de ponderar que
deveríamos pleitear a obrigatoriedade, decretada
pela Justiça Eleitoral ou pelo Governo, da divul
gação imediata, por todas as cadeias de rádio
televisão, da votação dos artigos do projeto de
Constituição.

Como os debates vão-se passar durante um pe
ríodo que talvez dure de seis meses a um ano, no
momento da votação de um artigo, de uma proposta
articulada, que essa votação, após enunciação do
texto, fosse televisionada, fosse transmitida pe
lo rádio, enfim, divulgada simultaneamente em t6
do o País, para que todo o mundo tivesse oportuni-
dade de saber o que estivesse sendo votado.

Em segundo lugar, acho que seria impossível
essa Constituinte esquivar-se de adotar o "refe-
rendum" popular, depois de elaborado o projeto.
O povo deve ser convocado às urnas, para se mani
festar a respeito da aceitação ou rejeição de
projetos, principalmente se houver matéria polê-
mica destacada pelos Constituintes, quando da
discussão do tema. Que o povo diga, então, se a-
ceita ou não o que foi colocado pelos represen-
tantes. Essa apuração, esse "referendum" popular,
faria com que a Constituinte continuasse seu tra
balho, até que o povo aceitasse o projeto. A Cons-
tituinte não teria prazo definido, mas, sim, a-
p roximado, de duração. O povo seria convocado pa
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rã falar. Quando o povo se desse por satisfeito,
a Constituinte terminaria seus trabalhos.

Quero dizer ao Prof. Eros Grau que acho que
empossada, a Constituinte pode perfeitamente di
zer: "Representamos o soberano e seremos
sivos. Terminados os trabalhos, nos dissolvere
mos". Nada impede que uma Constituinte responsá
vel, representante do povo, faça isso. Não vejo
obstáculo.

A participação popular na Constituinte tem
que ser feita através da adoção de meios e meca-
nismos de participação direta do povo. Deveriam
ser adotados modelos de outras Constituições, c
mo, por exemplo, a italiana, pela qual o povo, po
um número mínimo de eleitores, apresenta proje..
tos para serem apreciados pelas Assembléias e pe
lo Congresso Nacional.

Não vejo como não convocar o povo agora,
como não oferecer à sociedade a iniciativa  de
leis. Isso deveria ser aberto de forma geral.

Não partilho da ilação do Prof. José Tarcí_
zio de que o Poder Legislativo deve estar acima
dos outros Poderes. Se ele é representante do po
vo, o Poder Executivo também o é. E o Judiciário,
quando aplica a lei , verifica se ela é justa
ou não para cumprir uma finalidade da sociedade.
O processo legislativo está integrado, hoje, em
todos os Poderes e, na atuação específica dos
órgãos legislativos, deve contar com o povo. Ai
niciativa de leis deve ser aberta ao povo, bei
como aos juízes. Se os juizes, ao aplicarem uma
lei, verificassem que ela é injusta, deveriam ter o
direito de apresentar anteprojeto no sentido de
modificá-la. Eles deveriam poder encaminhar tal
proposta, diretamente ou através da Associação
dos Magistrados, a fim de que não dependessem
dos Tribunais Superiores para exercer tal inicia
Uva, como hoje ocorre entre nós. Essas mudanças
devem acontecer, ou deveriam, necessariamente, na
próxima Constituição.

Em terceiro lugar, gostaria que a participa
ção popular, a nossa participação, se fizesse a-
través de uma nova visão do Legislativo, pela
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qual fizéssemos uso do "recall", já adotado nos
Estados Unidos, da seguinte maneira: ao final de
um determinado período, após a concessão do manda
to parlamentar, o povo é convocado para ratificá-
lo ou retirá-lo, à medida que o seu representan-
te o esteja representando efetivamente, ou não.

Se alguém que elegemos - nós sempre elege-
mos, levando em consideração determinado discur-
so do candidato - se a atuação do nosso eleito
se distancia do seu discurso, e o mandato que
concedemos não está sendo cumprido, seria inte-
ressante que, ao final de um certo período, nós
tivéssemos condições de retirar o mandato desse
parlamentar.

Com relação às "diretas", por exemplo, se se
fosse convocar o povo, para saber se confirmaria,
ou não, o mandato de muitos parlamentares que vo
taram contra o projeto que as reinstituía no si
tema constitucional, parece provável que as "re
vogações" tivessem sido muitas.

Finalmente, acho que o "referendum" deveria
ser mantido como parte do processo legislativo
quando se tratasse de determinadas matérias, co-
mo, por exemplo, uma emenda constitucional. Que
o povo fosse convocado para referendar a atuação
do Poder Legislativo, com funções constituintes
revisionistas, no caso.

Como hoje foi eleito um Poder Constituinte,
para ser trabalhado por uma Assembléia constituí
da, se não acontecer de a Assembléia eleita re-
solver ser apenas exclusiva, eu perguntaria ao
Prof. Eros Grau: como é que, objetivamente, o senhor
colocaria a situação da fundação simultânea le-
gislativa e constituinte pela mesma Assembléia?

Lembraria que a primeira Assembléia Consti-
tuinte convocada no Brasil, em 1822, antes mesmo
da Independência, e empossada em 1823, chamava-se
Assembléia Geral Brasílica Constituinte Legisla-
tiva. Estamos vivendo, mais ou menos, a mesma si
tuação: uma Assembléia Constituinte Legislativa.
Como poderiam funcionar os dois Poderes: um cons
tituinte, autônomo e inovador e outro, constituído
pelo sistema anterior?
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Gostaria de saber, também, a opinião do Sr.
Conferencista a respeito da participação dos Se-
nadores eleitos em 15 de novembro de 1982 9 repre
sentantes dos Estados-membros e não do povo, qu
é o titular do Poder Constituinte. Como ficaria
a situação desses Senadores de 82 nos trabalhos
da Constituinte?

Com relação ao Poder Legislativo, a ser Pos
to na nova Constituição, eu gostaria de lembrar
que sempre há uma quase unanimidade entre doutri
nadores, estudiosos e legisladores, principa1me
te entre os legisladores norte-americanos, no se
tido de que há uma crise do Poder Legislativo.

Sempre digo que não se conhece, em Direito
Público, nenhuma instituição que, hoje, não se
veja envolvida pela palavra crise.

Seria preciso explicitar o que significa cri
se, mas parece que a crise do Legislativo viria
seguida de uma certa tendência a ser este consi-
derado inapto para oferecer respostas prontas,
necessárias às demandas sociais.

Eu perguntaria ao Prof. Eros Grau se ele a-
cha que o Poder Legislativo está em crise, como é
dito, e se essa crise, de alguma forma, já que
ela contribuiu para o crescimento das competên-
cias do Poder Executivo, comprometeu o princípio
da separação dos Poderes. Perguntaria, ainda, se
é necessário reinterpretar este princípio, que
vem embutido em nossa Constituição atual e que,
seguramente, virá repetido na nova Constituição.

Como fica tal princípio perante as competên
cias, muitas vezes de natureza normativa, que são
atribuídas ao Poder Executivo?

Não acho que o decreto-lei, tal como levan-
tado pelo Prof. Eros Grau, seja execrável, para
usar a mesma expressão empregada pelo Conferen-
cista. Efetivamente, essa é uma figura admitida
em inúmeras Constituições vigentes. O que eu a-
cho é que o decreto-lei brasileiro, a aplicação
do decreto-lei no Brasil, é extremamente
perigosa. Com a nossa história constitucional,
não temos dúvidas de que é um flanco aberto, atra
vês do qual pode passar o arbítrio. E tem passa-
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do, e não apenas nos últimos vinte anos de dita-
dura. Desde que foi ele instituído entre nós, vem
sendo mal-utilizado. O decreto-lei, em abstrato,
não é uma figura an tidemocrática, mas, tal como
foi aplicado no Brasil, tem sido extremamente an
tidemocrático.

Com relação à lei delegada, não tenho dúvi-
da nenhuma. E imprescindível que se dê ao Poder
Executivo alguma forma pela qual ele possa norma
lizar determinadas matérias. Isso, por várias r
zoes. Em primeiro lugar, o Poder Legislativo
uni corpo extremamente pesado. E um corpo muito
complexo; por isso ele precisa de tempo para atu
ar, o que muitas vezes a demanda social não pod
oferecer. E preciso que o Poder Executivo tenha
alguma função normativa. O que me parece, contu-
do, é que é preciso viabilizar, de forma mais
controlada, essa competência para estabelecer nor
mas, do Poder Executivo. Acho que a lei delegada
é uma ótima saída, inclusive de pouca utilização.
Nós, em Minas, a utilizamos pela primeira vez no
ano passado. Penso que a lei delegada poderia
vir com uma nova feição, de tal forma que se es-
pecificassem as matérias que se poderiam nela
conter e que se instituíssem mecanismos de con-
trole para que a delegação fosse responsabilida-
de comum do Poder Legislativo, que concede a de-
legação, e do Poder Executivo, que a exerce, mas
que não ficassem sem controle, inclusive "a pos-
teriori".

Um outro problema que eu gostaria de levan-
tar é relativo ao regulamento. Acho que o regula
mento, entre nós, como o Prof. José Tarcízio aca
bou de dizer, é extremamente tímido. Não me pare
ce tão tímido na Constituição francesa de 1958,
em que, salvo matéria que tenha reserva de lei e
deva, Então, necessariamente, ser tratada atra-
vés de lei formal, emanada do Poder Legislativo,
se Pode fazer uso daquela figura.

Acho que o regulamento autônomo poderia ser
U tilizado entre nós. Aliás, o regulamento tem si
do utilizado, com certa "autonomia", embora não
ins titucionalizado segundo o modelo autônomo, tal
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como o que existe na França. O Governo poderia
instituir normas de conduta através de regulamen
tos autônomos. -

Entre nós, os regulamentos têm sido reconhe
cidos como despojados de força para inovar. Ma
eles inovam, sem terem sido autorizados para isso,
pela Constituição. Isso deveria ser cuidado pela
próxima Constituinte. Gostaria de ouvir o Prof.
Eros Grau a respeito do tema,. principalmente so-
bre o regulamento autônomo.

Gostaria, ainda, de perguntar ao Prof. Eros
Grau como suprir a omissão legislativa, a abdica
ção legislativa que, às vezes, ocorre.

Em conversas que tenho tido a respeito de
Constituinte, vejo a enorme preocupação das pes-
soas, que agora tomam conhecimento da existência
de uma Constituição e dos seus direitos, a dize-
rem que se, até hoje, a Constituição foi tantas
vezes descumprida, como acreditar que, a partir
de agora, será respeitada? Mas, hoje, se a Cons-
tituição é afrontada de forma omissa, temos ins-
trumentos, para rechaçar a afronta, que precisam
ser apenas melhor divulgados; tem-se acesso ao
Poder Judiciário para impugnar-se qualquer ato,
qualquer ação que contrarie a Constituição. O que
acontece, todavia, é que, às vezes, não há atua-
ção. Se a Constituição fixa como direito do tra-
balhador um salário mínimo, e esse não é o sufi-
ciente para supriras necessidades mínimas de ha
bitação, alimentação e educação de uma família,
como fazer quando a Constituição fixa um princí-
pio e o legislador deixa de legislar e, de algu-
ma forma, lesa a Constituição? O que acontece com
a omissão legislativa? Como fazer para que as
próprias instituições possam sanar essa omissão,
que, eventualmente, tem ocorrido no Brasil?

Acho que um novo modelo de Poder Legislati-
vo também poderia ser discutido e, depois, adota
do pela próxima Constituição.

Chamaria a atenção para o fato de que, hoje,
se convocam quinhentas e tantas pessoas ao Con-
gresso Nacional, para votarem, às vezes, leis or
dinárias, que não cuidam de matéria de relevo fl

cional. Excessivos projetos de lei e atuação mo-
rosa têm emperrado a atuação do Legislativo. Ho-
je, as alternativas para se solucionar esse pro-
blema são duas: ou se convoca o Plenário ou se
resolve pelo voto de liderança, pelo qual o Lí-
der vota e compromete a bancada com sua decisão.

Acho que poderíamos adotar outro modelo de
Legislativo no Brasil. Na China há três mil Deputa-
dos, mas eles só se reúnem uma vez por ano, du-
ranté um período de trinta dias,e durante outros pe
ríodos pequenas comissões atuam, elaborando leis
a respeito de questões que permitam o funciona-
mento do Estado, mas que não são relativas a seus
fundamentos.

No Brasil, talvez não pudéssemos chegar a
esse ponto, mas, ao invés de o Plenário se reu-
nir, necessariamente, sempre, o Poder Legislati-
vo poderia ser organizado através de comissões
que tivessem competência para legislar. Teríamos
cinco a seis comissões especializadas, tanto na
Câmara dos Deputados como no Senado, e ao Plená-
rio se deixariam apenas as matérias de relevo na
cional. Vou e xemplificar: se tivéssemos uma Co
missão de Relações Exteriores, a matéria perti-
nente a relações exteriores poderia ser legisla-
da através dessa comissão, somente indo a Plená
rio se o projeto fosse para lá avocado, ou por
decisão da referida Comissão, ou de um número de
congressistas que achasse que isso fosse indis-pensável.

Dessa maneira, teríamos cinco ou seis gran-
de Comissões legislativas, atuando simultanea-
mente. Isso faria com que a argumentação referente à dificuldade da ação do Legislativo ficasse
invalidada.

Gostaria, finalmente, de perguntar ao Prof.
Eros Grau como se faria com os grupos de pressão
na nova Constituição, no âmbito do Poder Legis-
lativo. Se os in stitucionalizamos se acabamos
com eles e como exercer controle para que o Po-
der Le gislativo seja mais representativo do po-
vo, que determina a formação desta Assembléia,
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no se afastando dele sob o influxo da pressão.
Muito obrigada.

INTERVENÇÃO DO SR. COORDENADOR
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO FERNANDO RAINHO)-
Com a palavra, o Sr. Coordenador dos trabalhos
da manhã de hoje, Prof. Edgard Amorim, para pro-
ferir a sua exposição.

O SR. COORDENADOR (PROF. EDGARD AMORIM) -
Sr. Presidente, demais participantes da Mesa,
senhoras e senhores.

Na verdade, minha função é ade Coordenador.
Então, não deveria necessariamente proferir uma
conferência, tampouco suscitar debates. Deveria
fazer um resumo sobre O que o Conferencista e os
Debatedores colocaram. Tantarei fazer isso, mas
não vou- me -privar da oportunidade de colocar al-
gumas observações pessoais, especialmente sobre
o conteúdo da conferência, e, mesmo, de colocar
algumas questões em debate.

Na verdade, se recapitularmos assim a fala
do Conferencista e as questões colocadas pelos
dois Debatedores, iremos verificar um problema
que perpassou por todos eles, que é o da repre
sentatividade do Poder Legislativo, o qual, no
fundo, é o problema da sua legitimidade. Não pos
so, nesta altura, deixar de expressar aqui a mi-
nha opinião: acho que, realmente, o problema da
representatividade, da legitimidade do Legislati
vo passa necessária e obrigatoriamente pela que —
tão dos partidos políticos.

Não desprezo, de forma alguma o mecanismo
sugerido pela Prof Carmen, para facilitar e am-
pliar a participação direta, popular, no proces-
so legislativo; do contrário, toda iniciativa
nesse sentido eu aprovo. Mas não posso, também
deixar de externar o meu pensamento ,segundo o
qual a representativida do Poder Legisaltivo,
passa pelos partidos políticos.

Na verdade, a história dos partidos políticos
no Brasil é muito pobre, porque eles praticamente
não existiram até hoje. Imaginem os senhores que es-
tamos em um momento constituinte, num pleno proces-
so constituinte,e os maiores partidos políticos bra
Su eiras, que terão grande influência na constituin
te, não têm sequer um projeto para a sociedade que se
ja i nspirador de sua proposta constitucional .Alguns
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partidos pequenos têm um projeto para a socieda-
de. Os dois partidos comunistas legalizados,
Partido Comunista Brasileiro e o Partido Comunis
ta do Brasil, têm um projeto para a sociedad
brasileira. Não estou de acordo com eles,mas São
projetos respeitáveis. Enquanto isso, nós temos,
no Brasil, vários partidos grandes que não têm
projeto para a sociedade brasileira. Como, num
processo constituinte, esses partidos podem bus-
car o voto e a representatividade popular? Votar
no constituinte pelo que ele pensa, e não pelo
partido que ele representa? Isso é bomparaa De
mocracia? Isso é bom para o fortalecimento do p
der Legislativo? Não.O bom seria que eu votasse
no partido, escolhendo um candidato que, no meu
entender, seria o mais diligente, o mais operoso
na implantação do programa partidário. Isso é o
ideal. Não posso admitir sequer um Poder Legisla
tivo acima dos partidos.

Questiono a colocação do Prof. Eros Grau.
Ele disse que a lei é o produto da expressão da
vontade de alianças. Evidentemente que é. A lei
é a expressão da vontade da maioria. Tem de ser
a expressão da vontade da maioria. Se, para al-
cançar a maioria, for necessária a aliança, não
vejo como questioná-la. O problema é a represen-
tação desses partidos no Congresso ou no' Parla-
mento, para não falar especificamente sobre Con
gresso. Então, acho que a questão dos partidos
políticos é uma questão que enfrentamos com al-
guns preconceitos. Penso que todos nós, mais ou
menos, a minha geração e as duas gerações que
vieram depois de mim, tivemos uma carga cultural
grande a influenciar, a dizer: a questão do par-
tido político, do Poder Legislativo é para quem
não quer trabalhar. Mais ou menos, todos nós so-
fremos essa influência cultural negativa. Fui
Deputado Federal na legislatura passada. Confes-
so aos senhores que em 1978, quando um grupo de
pessoas postulou e colocou a minha candidatura,
eu quase pedia desculpas às platéias a quem me
dirigia, por ser candidato a Deputado Federal.
Eu tinha vergonha. É preciso resgatar a nobreza
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da função política, que é a mais nobre função hu
mana. O homem ou é político ou não é homem. Ou
ele trata 'da "polis" e larga seu círculo fami-
liar restrito, ou vai cuidar da cidade,da Nação,
da humanidade, ou, então, ele não é homem. É pre
ciso resgatar a nobreza da função política,e, co
mo essa função se exerce, principalmente,no exer
cicio dos diversos poderes,Legislativo inclusi-
ve, precisamos resgatar, como foi dito pelo Prof.
Eros Grau, a nobreza da função legislativa. Como
vamos resgatar essa função? Criticando todos os
erros, todas as mazelas, as impropriedades do Le
gislativo, mas procurando, também, descobrir	a
razão desses erros. A classe	dominante sempre
quis desmoralizar o Legislativo como instrumen-
to de representação do povo, porque, à medida
que se desmoraliza o Poder Legislativo essas
classes tomam conta do Poder.As classes dominan-
tes não prescindem do Poder Legislativo.Basta re
cordar quanto dinheiro gastaram na eleição de
1962, com a criação de IBADS e organização de
campanhas de candidatos comprometidos com o "sta-
tus quo" neste País, quando se levantava a ban-
deira das reformas. Se o Poder Legislativo não
interessasse às classes dominantes, não estaría-
mos a ver nos noticiários dos jornais o empenho
do poder econômico em eleger um número substan-
cial de constituintes em 15 de novembro próximo.
Quem desmoraliza o Poder Legislativo sem procu-
rar mostrar a sua importância está fazendo o jo-
go da classe dominante. Estou absolutamente con-
vencido disso. Da mesma forma, acho que precisa-
mos resgatar a importância da atuação dos parti-
dos políticos como instrumentos capazes de tor-
nar legítima a representação popular.

O Prof. Eros Grau falou,em sua conferência,
que vai partir do pressuposto de que a próxima
Constituinte é legítima, mas que , na verdade,
ela não o é. E disse mais, que ela nunca poderá
ser soberana, desde que a soberania está é com o
Povo. Acho que a Constituinte que for eleita em
15 de novembro vai espelhar o estágio da socieda
de brasileira, inclusive dessa sociedade que aio
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grande influência do poder econ6mi00
de seus representantes. Se ela não
tomaria qualquer providência, que P0
inclusive, um suiãídio coletivo,mas
dominado é dominado enquanto o permj_

Questiono, então, dirigindo-me ao Prof. Eros
Grau, o seguinte: o povo detém, sem dúvida algu-
ma, o Poder Constituinte originário,portanto, so
berano. A soberania e' característica desse po
der originário que é delegado à Constituinte. A
soberania da Constituinte, para mim, existe à me
dida que ela se reúne pela delegação do povo
detém a soberania, no sentido de que não	está
submetida a nenhuma norma prévia, a nenhum condi
cionamento prévio legal. Poder-se-ia dizer qu
essa Constituinte só deve contas aos constituin-
tes, ao povo que detém o poder originário. Ela
Poder Constituinte e, se o povo quiser destituí-
la, que a destitua, apesar de não haver exemplo
disso na História. O povo, que delegou o poder a
um grupo de pessoas para fazer a Constituição,
tem o poder, também, de retirar a sua delegação.
Acho que se pode falar da soberania da Consti-
tuinte, no sentido de que ela recebeu uma delega
ção popular e exerce o poder de constituir o Es
tado, os órgãos do Estado e de regular o poder.

A segunda questão que eu colocaria seria pa
ra a Prof Carmen, quando ela fala da omissão l
gislativa e do acesso ao Poder Judiciário, corn
instrumento e meio de se tornarem efetivos os di
reitos inscritos na Constituição.

Acho que essa visão, "data venha", é uma vi
são muito teórica da questão da efetividade dos
direitos. Não tenho dúvida em afirmar que aos
chamados direitos individuais: o direito de ir e
vir, o direito de reunião, o direito de não me
ser cobrado imposto inconstitucional, o direito
de livre expressão e de inviolabilidade do domi
cílio, todos os chamados direitos individuais,
que vieram da Revolução Francesa e passaram pela
Americana, a todos esses direitos as próprias
Constituições dão, a cada povo, os instrumentos

para torná-los efetivos, que são o mandado de se
graflÇa e o "habeas corpus". Acho que quem é vio
lado no seu direito de ir e vir, porque é preso,
pode impetrar "habeas corpus" por ele próprio ou
por qualquer um do p ovo, em seu nome, e tornar
efetiv o para ele esse direito de ir e vir. Da
mesma forma, qualquer cidadão que recebe da auto
ridade exigência do pagamento de um imposto con
tra a lei, contra a Constituição, pode recorrer
eficazme n te através de mandado de segurança, pa-
ra tornar efetivo o seu direito de no pagar, se
o imposto no é criado por lei, nas condições pre-
vistas na Constituição.

Os chamados direitos sociais, .aqueles direi
tos que começaram a aparecer nas Constituições
do princípio deste século, na Constituição mexi-
cana, na Constituição soviética, na Constituição
de Weimar, e que hoje estão em todas as Constitui
ções, esses direitos sociais, juntamente com os
princí p ios de ordem econômico-social, no seu con
junto, no meu entender, delineiam muito mais um
projeto de sociedade justa, mais igual itária,mais
fraterna e mais democrática, em direção à qual a
sociedade que adota esta Constituição caminha.
No vejo realmente como a Constituição possa
criar instrumentos de acesso ao Poder Judiciário,
para garantir, por exemplo, o salário mínimo su-
ficiente para que o trabalhador mantenha sua fa-
mília dignamente. No vejo. Acho que o direito à
educação gratuita, dos sete aos quatorze anos, é
um direito social impostergável. Como isso pode
ser garantido através do acesso ao Poder Judiciá
rio? Acho que os chamados direitos sociais e a
efetividade desses direitos para um número cada
vez maior de pessoas do povo é resultado da luta
permanente, do caminhar permanente desse povo pa
rã construir a sociedade que ele delineia na sua
Constituição. Hegel dizia que a história da huma
nidade pode ser resumida na história da luta dos
dominados para se libertarem da dominação. Acho
que essa luta popular, constante e organizada, é
que vai tornando efetivos, para um número cada
vez maior de pessoas . , os direitos sociais. No

da permite
na escolha
permitisse,
deria ser,
tomaria. O
te.
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tenho dúvidas de que é maior o número de crian-
ças brasileiras que têm garantido o direito à
educação, em relação a cinquenta anos atrás. Is-
so caiu do céu? Não, é produto da luta do nosso
povo, da reivindicação popular, da presença do
povo nas ruas, nos comícios, é produto do voto
popular. Não podemos desistir do voto popular,
porque ele é o nosso instrumento de caminhar, de
tornar efetivos os direitos sociais. Vou-me per-
mitir dizer que essa pregação que • estou fazendo
aqui não é diferente da pregação da Igreja, que
fala na construção do reino de Deus na Terra, o
que é o reino de Deus na Terra? O reino de Deus
na Terra não é outra coisa senão essa sociedade
mais justa, mais fraterna, mais democrática. Es-
sa sociedade é a estrela guia do caminhar do po-
vo e do seu avançar para a conquista dos direi-
tos sociais que, estou certo, hão de ser alcança
dos, através de todas as organizações populares7
que hão de expressar seus anseios e suas reivin-
dicações, sempre passando, no meu entender, pe-
los partidos políticos. Deixo essa questão para
o Professor e encerro a minha intervenção. Muito	NOVA INTERVENÇÃODA SRA. DEBATEDORA

obrigado.
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O SR.. PRESIDENTE (DEPUTADO FERNANDO RAINHO)-
Considera ndo o questionamento feito pelo Sr. Co-
ordenadordos Trabalhos, a Presidência concede a
palavra à Prof Carmen Lúcia Antunes Rocha, que
a solicitou.

A SRA. DEBATEDORA (PROF CARMEN LÚCIA ANTU-
NES ROCHA) - Acho que a questão que me foi colo-
cada pelo Prof. Edgard foi,de alguma forma, res-
pondida pelo Prof. Eros Grau, quando ele tratou da
inconstitucionalidade por omissão o que gostaría
mos tivesse sido suficientemente debatido.

Eu não disse que haveria mecanismos diretos,
pelos quais o povo, não agindo o Poder Legislati
vo, pudesse fazer valer os seus direitos consti-
tucinaiS diretamente, através do Poder Judiciá-
rio. Eu disse que, para os casos em que haja uma
atuação rápida, eficiente e eficaz no Poder Le-
gislativo, nó sentido de dar prosseguimento, de
dar eficácia aos dispositivos constitucionais
haveria o constituinte de formular alguma ação,
algum mecanismo,no sentido de determinar o supri
mento da inércia. E, no caso, o que se tem assis
tido no Méxicô, em Portugal, na Alemanha, é a
apuração da inconstitucional idade por omissão,pa-
ra que a Constituição não fique desfigurada, dês
cumprida, através de uma atitude omissa do Poder
Legislativo, cuja atuação daria eficiência, atra
vês das leis, ao que foi colocado na Constitui-
ção.

Concordo, integralmente; com o que foi pos-
to pelo Prof. Eros Grau:Constituição não é um me
ro quadro de princípios. Constituição é e pode e
deve ser respeitada e cumprida.Ë por isso que es
peramos que a Constituição seja o resultado do
pensamento do povo brasileiro, que a forma de ser
da sociedade seja manifestada através do documen
to Constituição, e que, então,essa Constituição
seja efetivamente observada, para que a vontade
do povo não seja burlada. Acho que há mecanismos
diretos para se fazer isso. Por outro lado, gos-
taria de dizer ao Prof. Eros que a minha postura
Pode ser teórica, mas não acredito que se consi-
ga resolver todos os problemas através do manda-
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do de segurança, até porque não se conseguiu,aj
da, tirar desse instrumento tudo o que ele pod
oferecer. O mandado de segurança é célere, mas,
na prática, ele não tem atuado tão rapidamente co
mo previsto na letra da lëi. Esse, como outro
mecanismos, têm que ser repensados pela Consti-
tuinte. Acho que os direitos sociais precisam ser
garantidos. Não sei exatamente como! Mas não tem
cabimento uma Constituição dar garantias apenas
no papel.Um exemplo:o direito de emprego. A Con
tituição garante o direito ao emprego,mas atual-
mente, com o desemprego que se assiste, não se
está fazendo nada para garantir esse direito, o
Estado, realmente, não é empregador na medida s
ficiente para garantir a aplicação da	fórmulj
constitucional. Então, que não se coloque na Cons
tituição o que não pode ser feito na prática.
se o povo resolver interpretar a lei, de forma a
exigir que aquilo que está colocado no papel seja
cumprido? Aliomar Baleeiro dizia o seguinte: "o
direito sem a ação que o assegure é uma pistola
sem	

além disso, de fàzer uma pequena	NOVA INTERVENÇÃO DO SR. COORDENADOR

correção, respondendo, ainda, ao Prof.Eros Grau,
quando afirmou ter eu dito que a Constituinte po
de ser soberana. Posso não ter verbalizado bem—.
A Assembléia Nacional Constituinte pode ser ex-
clusivà. o povo é que é soberano. Eu não concor-
do é com os decretos-leis, em virtude dos vícios
do sistema nacional. Não se transforma a consci-
ência nacional de um momento para o outro. Seria
ilusório imaginar tanto. É a sociedade que se es
tá transformando ou querendo se transformar. Es-
sa transformação se passa de uma geração a outra.
Se a nossa não pode pedir o impossível, precisa-
mos que aconteça, e devemos pedir, pelo menos o
possível desejável. Os decretos-leis deixam aber
tos os flancos pelos quais os arbítrios passam.
Os maiores atos de arbítrio têm vindo no bojo dos
decretos-leis. Esses devem ser substituídos por
outras fórmulas constitucionais, a fimde não ser
permitido que o Poder Executivo continue a exer-
cer o poder regulamentar através de decretos,cO-
mo tem acontecido até hoje.
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO FERNANDO RAINHO)
Atendendo à solicitação do Prof. Edgard Amorim,
a Presidência concede-lhe a palavra.

O SR. COORDENADOR (PROF. EDGARD AMORIM) - É
apenas uma questão de ordem. Eu fiz duas pergun-
tas, no final, que foram respondidas mais ou me-
nos da mesma forma pelo Prof. Eros e pela Prof
Carmen. Concordo com a Constituição programática
e, com todo respeito, acho que são importantes
as normas constitucionais garantidoras dos direi
tos sociais e que esses direitos estejam expres
sos na Constituinte para cada pessoa, no momento
em que elas são inseridas na Constituição. Será
que esta declaração de princípios, declaração de
direitos faz com que o processo de conquista des
ses direitos seja retardado, como colocouoprof.
Eros? Será que a Declaração Universal dos Direi-
tos do Homem e do Cidadão da Assembléia france-
sa, que vem garantindo os direitos individuais,
atrasou a conquista para a humanidade desses di-
reitos? Será que essas garantias individuais, in
sendas nas primeiras Emendas da Constituição
americana, logo depois de 89, retardaram a efeti
vação dos direitos individuais para cada america
no? Será que os Direitos Sociais inscritos na
Constituição do México, de 17, Constituição sovi
ética, de 18, estão retardando a conquista pelo
povo dos direitos sociais?

Gostaria de colocar aqui uma questão séria:
será que estamos de acordo em eliminar da nossa
Constituição a garantia da educação gratuita pa-
ra toda criança com idade entre sete e quatorze
anos, só porque hoje não conseguimos tornar a me
dida efetiva para todas as crianças brasileiras?
Será que vamos querer tirar da Constituição a ga
rantia do salário mínimo para que o trabalhador
possa se sustentar e à sua família? São essas as
questões que ficam para debate.

363



CONSIDERAÇÕES DO SR. CONFERENCISTA



O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO FERNANDO RAINHO) -
Esta Presidência retorna a palavra ao Prof. Eros
Grau, para que se manifeste sobre as considera-
ções dos demais expositores.

O SR. CONFERENCISTA (PROF. EROS GRAU)- Mui-
to bem,devo dizer aos senhores que fui tomado por
uma terrível ansiedade e angústia, em razão da
riqueza das questões que foram colocadas, ques-
tões verdadeiramente desafiadoras. Eu tenho opi-
nião e posição em relação a todas elas e, por is
so, me sinto de certa forma embaralhado, ao pro-
curar a todas me referir.

Vou começar pelas observações feitas pelo
prof.Edgard Amorim. Estamos em pleno acordo com
relação à importância dos partidos. Não pode ha-
ver representatividade efetiva da sociedade se-
não com os partidos políticos. É por isso que
pretendo, como todos pretendemos, que o Legisla-
tivo não seja substituto do povo. É fundamental,
seguramente, que os partidos sejam programáticos.

Quanto à segunda questão que o Prof. Edgard
Amorim apontou, alusiva à condenação das alian-
ças, quero dizer que não as condeno, desde que se
iam programáticas. O que não tem sentido é que
essas aliatças sejam feitas hoje por A e E, ama-
nhã por C e D e depois de amanhã por D e A, à me
dida que determinados interesses, que não são os
do povo, condicionem a consumação dessas alian-
ças.

Desde que tenhamos partidos políticos pro-
gramáticos, ser-nos-á possível a adoção do insti
tuto do "recali", com o qual estou plenamente de
acordo. Não há uma condenação, de minha parte, das
alianças, a não ser quando feitas por partidos
políticos sem programas, ao sabor de interesses
que não são os do povo; a maior parte das vezes
são interesses de poucos que as condicionam.

Com relação ao abuso do poder econômico, não
me preocupa só o abuso do poder econômico,mas tam
bém o seu uso. Numa sociedade em que os homens
são apartados de acordo com sua capacidade econô
mica, basta o uso do poder econômico para que se
comprometa a legitimidade de qualquer Assembléia.
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Por esse motivo é que tem havido uma grande preo
cupação em relação à eleição da Assembléia Naci
nal Constituinte, em busca de uma legislação qu
Pretenda coibir não o abuso, mas até mesmo o uso
do p oder econômico.

Há urna p roposta, elaborada p or uma entidade
informal, da qual p articipo, que é su p rapartidá-ria - Plenária-Pr ó-Constituinte - que pretende
regular isso. Não sabemos o sucesso que ela al-
cançará. O que se diz nesse projeto é que cada
candidato fica autorizado a gastar dez centavos
por eleitor, e qualquer despesa de Propaganda e-
leitoral será feita através de comissão de p ro-p aganda eleitoral, instalada p ela Justiça Eleito
ral, Isso não  utópico. Se determinado candida -to p retendesse gastar um bilhão de cruzados, con
tinuaria gastando muito, mas gastaria menos, un
quinhentos milhões de cruzados.

Não tenho a ilusão d:e que se consiga, de um
momento para outro, por um passe de mágica, alte
rar esse quadro. -

O Prof. Edgard Amorim. questiona o problema
da soberania. Entendo que a Assembléia Nacional
Constituinte não é soberana. Soberano é o povo,
Ela deve prestar contas ao povo;não importa como
se dará essa p restação de contas. Temos inúmeros
caminhos a trilhar, até chegarmos ao momento efe-
tivo da Prestação de contas.

A Prof2 Carmen Lúcia considerou o 'referen-
dum" como instrumento p a r a que se apure efetiva-
mente o querer da sociedade. E um dos instrumen-
tos. Insisto, não. obstante, que a Assembléia Na-
cional Constituinte não é soberana. Isso é de fun
darnental i mp ortância; porque, se admitirmos que
ela seja efetivamente soberana, como pretende a
emenda co n vocatória, teremos admitido que tenha
havido uma, delegação de p oderes do povo para os
constituintes. E, no meu entender, isso não se
manifesta., -

Eu daria um p ouco, mais de atenção à questão
derradeira,ievafltada p elo Prof. Edgard Amorim, a
questã.o d,a in co.n sti.tu.cio.n.aiidade, p or omissão, dos
charnado.s direitos sociais. Se me p ermitirem, não
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gastarei mais do que trinta segundos neste tema.E quenós p recisamos nos c onvencer de que a COfl5titu_
ção é um documento jurídico. O que é um documen-
to juridico E um documento que contém normas ju
rídicas. O que é norma j urídica? Norma jurídica
é algo que contempla um direito garantido. Muitobem. A p artir de um determinado momento históri
co, começou_se a construir .a tese de que a Cons-
tituição contém normas j urídicas que contemplamdireitos gar

antidos e também contemplam normas ju
rídicas que afirmam direitos que não são garanti
dos. E aí surgem as normas P rogramátic5 O quenorma p rogramática? E uma p romessa. Isso, então,significaria que na Con stituição há dois tipos denormas:um, p ara valer, outro,não. Isso significa
ria que a Con stituição p assa a ser documento e
que se inscrevem afirmações de boas in tenções. Ea Constituição alude não apenas a q uestões de sa
lário mínimo e outros direitos do trabalhadorS
lêssemos a Carta Con stitucional vigente no Bra-sil, ficaríamos mar avilhados. Há uma série de di
reitos contemplados em favor do tr abalhador. Lse instit ucionalizou uma sociedade raz oavelmentejusta. Mas ali encontramos não normas j urídicas
garantidas, mas apenas declarações de boa inten-
ção. Isso significa que essas normas p rogramáti-cas acabam p or cumprir um papel de instrumentode r etardamento da efetivação das conquistas so-
ciais. A luta p ela conquista desses direitos éterrivelmente ob staculizada p ela in serção,no texto cons titucional, de normas jurídicas que defi-
nem direitos que não são garantidos e que têm e-
xatamente o mesmo valor de uma declaração de boa
vontade das Ligas das Senhoras Católicas ou de
unia Sociedade Vicentina, Porque não obrigam. Is-so, a p onto de um consti tucionalista alemão terd
it0, no que eu suponho tenha sido um ato falho,
que essas normas não garantem nada, mas cumprem
uni Papel fun damental, na medida em que são paraO 
Estado a luz que deve orientar a sua ação. E,Para os admi nistrados, elas funcionam como a luz

de uma vaga esperança de que um dia aqueles di-
reitos sejam efetivamente conq uistados. Só que,
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à medida que essas promessas estão na Constitui -
ção, o que ocorre é que o povo que luta por aque
les direitos deixa de ter por que lutar. As nor
mas constitucionais cumprem o papel de amortecer
a luta social.

A proposta que se coloca é a de que a Cons-
tituição brasileira não seja como a Constituição
portuguesa, que define a figura da inconstitucio
nalidade p or omissão, mas consagra a. praxis qu
foi adotada na Alemanha, que é a seguinte: quan-
do a Constituição define um direito e ele não é
aplicado por omissão do Poder Legislativo, vem o
Poder Judiciário e diz: "Eu supro a omissão do Po
der Legislativo". O que não se admite é que o Legi
lativo acabe por exercer a capacidade de revogar
o preceito constitucional.

Dirão os senhores: "Então não é possível dar
aquele salário mínimo?" Se a Constituição não po
de dar, que ela não prometa. A Constituição não
é um documento de promessas, não é um engodo. o
capítulo dos Direitos Sociais é um capítulo que
deve dar à sociedade instrumento adequado à con-
quista de direitos e não servir como mecanismo de
retardamento dessas conquistas.

Portanto, parece-me fundamental que a omis-
são do Poder Legislativo, que se pratica sempre
ao sabor dos interesses que não são os do povo,
seja efetivamente impedida,através da contempla-
ção da figura da inconstitucionalidade por omis-
são. Isso é fundamental. A Constituição não é um
engodo , não deve continuar a ser um engodo. Deve
ser o documento maior de normas jurídicas da nos
sã sociedade.

Com relação às observações do Prof. José Tar
cízio, não estou de acordo com a sugestão de que
os partidos políticos sejam superclassistas.Eles
devem expressar os interesses e a ideologia da-
queles que se filiam a eles. Devem ser o instru-
mento de separação dos homens segundo suas ideo-
logias. De outra parte, vejo no Federalismo mais
do que uma reformulação financeira. O problema da
distribuição de recursos para a União, Estados e
Municípios é um problema de segundo nível. O prO

blema maior é o de concebermos um modelo de Fede
ralismo que seja compatibilizado com a nossa rea
lidade. Não há nenhum Estado-membro no Brasil que
tenha surgido como produto do ato de conquista
de terra. Não há o "nomos" da terra no surgimen-
to dos Estados-membros brasileiros.

Outra observação do Prof. José Tarcízio foi
relacionada à questão de o Legislativo poder de-
clarar a inconstitucionalidade. Penso que o Le-
gislativo não deve declarar a inconstitucionali-
dade, mas deve ter competência para representar
ao Supremo Tribunal Federal, que, para mim, não
seria mais Supremo Tribunal Federal, mas um Tri-
bunal Constitucional - a propósito da constitu-
cionalidade das leis. Não vejo o Legislativo co-
mo órgão julgador da constitucionalidade das leis
Essa concessão eu faço à Teoria da Separação dos
Poderes.

Com relação aos regulamentos autônomos, não
vejo necessidade de sua ampliação, mas, sim, da
queles que, em Direito, se chamam regulamentos
autorizados ou regulamentos delegados. Isso por
uma razão muito simples: é que a função legisla-
tiva é uma p arcela da função normativa. O Execu-
tivo, quando se dispõe a regulamentar, não legis
ia; perdoe-me, a Prof Carmen Lúcia, a qual fa-
lou assim, tal como o Prof. Tarcízio. A função
normativa se espraia por todo o Estado. Quando o
Executivo exerce a função normativa, define o re
gulamento. Essa é a função regulamentar. Quando
o Poder Judiciário exerce a função normativa, de
fine o regimento. Essa é a função regimental. Quan
do o Legislativo exerce função normativa, exerce
a função legislativa. E ele tem o monopólio só
dessa função legislativa; não tem o monopólio
da função normativa. Este dado, portanto,parece-
me fundamental. Ë necessário reconhecer que, e-
fetivamente, o Poder Executivo exerce função nor-
mativa, para que ele a possa controlar.O que tem
Ocorrido entre nós é que inexiste esse controle
do exercício da função regulamentar p elo Poder E
x ecutivo, porque nós convivemos com uma doutrina
e modo de pensar que afirmam que o Executivo não
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Pode exercer função regulamentar inovadora. Quan
do dizemos isso,não reconhecemos o real. quand
não reconhecemos o real, efetivamente, não con-
trolamos esse real, e o efetivo exercício, pelo
Poder Executivo, dessa capacidade regulamentar.
De pouco adianta ficarmos contra O decreto-lei,
se, na ausência do decreto-lei, virão decretos co-
mo manifestação do p oder regulamentar do Executi
vo, que acabarão por suprir a não_institucionall
zação do decreto-lei. Pelo menos, na figura d
decreto-lei, adequadamente compatibilizado com a
realidade histórica, teremos condições de efeti-
vamente exercer o controle democrático da atua-
ção do Executivo. Essa função cabe ao Legislati-
vo. A Prof Carmen Lúcia mencionou que a Histó-
ria do Brasil compromete o decreto-lei entre nós.
Mas nós somos um produto histórico e p odemos fa-
zer uma nova história. E o que se pretende,a par
tir de uma nova Constituição, desde que esta se-
ja uma Constituição legítima. Se ela não for le-
gítima, efetivamente, não terá havido mudança ne
nhuma. Assim, com ou sem decreto-lei, continuar
mos a viver, não apenas sob o autoritarismo, ma
sob o poder das classes dominantes.

A Prof2 Carmen Lúcia afirmou.- e estou de
p leno acordo - que nós estamos nos p erdendo em de
bater só entre nós. Hoje, aqui, parece que esta -
mos discutindo coisas fundamentais. Mas a maioria
dos debates em torno da convocação da Constituin
te tem sido dispersada - e travado o nosso pensa
mento - em torno de questões que não têm relação
com a mudança da sociedade brasileira. Acho tam-
bém que é possível ainda se recuperar a legitimi
dade da Assembléia Nacional Constituinte. Como?
Através de inúmeros mecanismos, sobretudo atra-
vês da denúncia que eu fiz aqui, no início da mi-
nha exposição, mas que, na verdade, gostaria ti-
vesse sido mais ampla. Ela seria conseguida,tam-
bém, através de um mínimo de institucionalização
dos grupos sociais.

Uma das propostas que me parece deva ser de-
batida é a de que se reúna o povo, em cada Muni-
cípio, e este passe a formular as suas propostas
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à Constituinte. Isso p oderia ser feito através
das Câmaras Municipais, para que O p ovo possa le
var à Assembléia Nacional Constituinte o seu ef
tivo querer. Mecanismos para apuração dessa pró-
posta foram apresentados aqui com uma lucidez i
refutável. -

Existem, hoje, mecanismos que efetivamente
poderiam ser usados não apenas no dinamismo da a
tuação do Poder Legislativo, mas sobretudo agora
no momento em que nos encontramos na antecâmara
da Constituinte, desde os mecanismos dos proces-
sos de informática até o momento do "referendum",
que é, no meu modo de ver, a prova cabal e evi-
dente de que a Constituinte não é soberana. So-
berano é o povo.

Aliás, a Prof Carmen Lúcia disse o seguin-
te: "Nada impede que a Assembléia Nacional Cons-
tituinte se proclame soberana, legítima". Se se
proclamar, não há condição de se exigir "referen
dum". E se nós achamos que é conveniente, adequa
do, plausível e legítimo o "referendum" constit1J
cional, é precisamente, porque reconhecemos que
se a Assembléia Nacional Constituinte se procla-
mar soberana, está indevidamente se proclamando
soberana. Aliáscomo já o fez - e,certamente,não
o fez por ignorancia - a emenda que a convocou.
Tudo isso, eu diria, conduz àquilo que eu pre-
tendi dizer de modo singelo nos seguintes ter-
mos: temos de fazer com que a opinião pública
se manifeste em torno do Poder Legislativo e
que se manifeste não como uma expressão dirigi-
da contra um inimigo; que ela se manifeste não
do modo como as galerias hoje vêm aos Paria-
mentos, para fazer pressão no sentido de impedir
que uma matéria seja votada de um modo ou de ou-
tro; mas que as galerias e o povo todo,que é uma
imensa galeria, se manifestem para dizer o que
Querem.

Percebem a distinção que há entre a opinião
Publica manifestar-se contra o Parlamento e a o-
p inião p ública manifestar-se para dizer ao paria
mentar o que ele deve, efetivamente,decidir e de
liberar?
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Estou de pleno acordocom a participação do
povo na elaboração das leis, no apoio ao Legisla
tivo.

Eu diria mais: ele deve participar da pauta
mínima de programa a ser inserido no modelo de
uma Constituição legítima, em que, sem dúvida ai
guma, o Legislativo é peça que está em harmonia
com o Judiciário e com o Executivo.

Aliás, recorreu-se, mais de uma vez, a Mon
tesquieu, que já afirmava isso, quando mencionar
va que o Poder Executivo participa da função le-
gislativa, com a iniciativa de projetos de lei e
com poder de veto. Assim, não tenho dúvida ne-
nhuma quanto ao fato de que é necessário reveunos
determinadas teorias inúmeras vezes hoje em dia
usadas por grupos que sabem perfeitamente o que
querem - não por ignorância, mas também por má
fé - à medida que essas teorias acabem por invia
bilizar a fluência efetiva das manifestações d6
povo.

Precisamos repensar a Teoria da Separação
dos Poderes, de acordo com a realidade de hoje,
porque, ainda que isso seja doloroso, para cer-
tas mentes, no conflito entre a realidade e a teo-
ria, muda-se a teoria e não a realidade.

Portanto, é necessário reierms e - mais do
que isso - reelaborarmos a Teoria da Separação dos
Poderes.

A Prof Carmen Lúcia indagou-me sobre o que
penso da atuação simultânea do Poder Constituinte
e do Poder Legislativo por um mesmo grupo de ho-
mens. Acho isso uma contradição. Essa Assembléia
Nacional Constituinte Congressual que aí vem, em
termos um pouco caricaturados, vai funcionar as-
sim: de manhã se reúne como Congresso, sob a égi
de da Constituição vigente, porque faz parte do
Poder constituído, enquanto Congresso. E oque f'a
ré ela? Defenderá a ordem constitucional vigen-
te. Mas, à tarde, eia se reunirá para substituir
aquela ordem vigente que defendeu pela manhã. Por
que se substitui uma ordem constitucional por OU

tra? Porque a anterior não presta. Há, então, ai
go tremendamente contraditório.

De manhã vai-se defender o que, à tarde, vai-
se combater. Falei em Montesquieu e agora vou fa
lar do Padre Sieyes, que dizia que há no coração.
dos homens, quando se reúnem em assembléia, três
tipos de interesses. Há o interesse individual,
que deve ser proscrito, mas há, além disso,o in-
teresse de corpo; e é no seu bojo que se forjam
os inimigos públicos mais temíveis. Trata-se, em
outros termas, do seguinte:os constituintes con-
gressistas vão constituir em causa própria. Pode
ser que sejam anjos, mas não terão, seguramente,
autonomia, independência, sequer pureza d'alma
para, efetivamente, constituírem o que deve ser
constituído, sem distorções, devido ao interes-
se de corpo. Os Senadores não representam o povo.
Não se trata de questionar a figura do Senador
biônico. Os Senadores eleitos em 82 são represen
tantes do quê? Dos Estados-membros. O Poder Con
tituinte originário tudo pode, só não pode proi
bir-se de querer. Pode acabar com a federação?Sim,
mas não precisa. Não precisa acabar com a federa
ção para estar comprometida a presença dos Sen a

dores na Assembléia Nacional Constituinte.Qual i
competência que deve ser atribuída aos Estados?
Como os Senadores poderão ter independência para
votar? Não há absolutamente nenhuma justificação
racional para .a presença dos Senadores na Consti
tuinte. Em primeiro lugar, porque não representam
o povo, mas os Estados-membros. Em segundo lugar,
porque têm compromisso assumido com a ordem cons
titucionai vigente, que, evidentemente, não pode
turbar a elaboração da nova Constituição.

Volto, ainda, à questão do "recali" e vou
mais além. Sou extremamente simpatizante do voto
vinculado. Isso não é obra do arbítrio.Parece-me
profundamente democrático. Se há um partido poli
tico com programa, no momento em que um membro
desse partido votar contra esse programa, estará
quebrando uma regra fundamental. Essa regra é uma
garantia não para o Partido, mas para o eleitor.
Porque devo escolher os meus candidatos não pelo
que eles pensam, mas, sim, pelos programas aos
quais estão atrelados. Ë uma garantia mínima que
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devo e p osso ter. Nesse sentido, é extremamente
democrático o mecanismo do voto vinculado, ainda
que tenha sido manipulado pelo autoritarismo, em
termos não-democráticos.

Apenas diria que essa garantia, a que me re
feri, do voto vinculado evidentemente só será p1
na à medida que houver não apenas uma mudança d
comportamento do Poder Legislativo, mas aquela nu
dança a que se referiu a Prof Cármen Lúcia: "
mudança que deve ser operada em nós". Porque, no
momento em que tivermos instrumentos que p ermi-
tam o controle democrático da atuação do Poder
Legislativo, será imperioso que saibamos exercer,
de modo coerente e racional, esse controle. De na-
da adiantará recuperar a nobreza e a importância
da função legislativa, se nós não nos fizermos e
leitores dignos dessa nobreza.

Não vejo uma crise no Legislativo - no sen-
tido de crise - em relação à Teoria da Separação
dos Poderes, por uma razão muito simples: Porque
eu acho que a Teoria da Separação dos Poderes, co-
mo qualquer outra teoria, tem que vir ao encon-
tro da realidade. Não é a realidade que vai ao en
contro dela. O problema que se coloca, no meu m
do de ver, em relação à chamada crise do Legisla
tivo no Brasil, é uma decorrência das práticas qu
foram desenvolvidas entre nós, durante vinte a-
nos de autoritarismo

Há uma questão: a do "lobby" no Legislativo.
Os efeitos deletérios da atuação "lobística" só
serão controlados,ainda que seja ela institucio-
nalizada a médio prazo, no momento em que todos
nós assumirmos o nosso papel em relação ao con-
trole da função legislativa. Não tenho dúvida ne
nhuma de que, no momento em que o Poder Legisla-
tivo efetivamente for cobrado pela sociedade enos
forem oferecidos mecanismos que permitam essa co
brança, estaremos livres da atuação "lobística".

DEBATES

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO FERNANDO RAINHO) -
Com a palavra, novamente, o Prof. Edgard Amorirn,
para a coordenação dos debates.
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O.SR. COORDENADOR (PROF. EDCARD AMORIM)
Passarei, agora, à função de co ordenador, encaminhandO aos exp ositores as p erguntas formuladas pelos participantes.-

PERGUNTA DA SRA. ISABELA PINTO (DA PUC-MG) -
o Senhor crê que o novo "pacote econômico", que
é inconstitucional, esteja sendo usado como um veí
culo de agrado do povo, como fez Vargas, que, d
início, agradou à massa e depois se estabeleceu
como ditador, e o povo, satisfeito com algumas
de sua realizações, o aceitou?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. EROS GRAU) - Eu
entendo que nós estamos diante de um fenômeno
muito peculiar. Há uma série de inconstituciona
lidades nesse "pacote » , mas seria uma verdadeira
loucura levantá-las no momento, Porque há um con
senso do povo em relação à conveniência do "pa-
cote". Esse consenso, para mim, é a expressão de
um ato de legitimidade, porém, não racional.

O que ocorreu flO Brasil? O Presidente Tan-
credo foi eleito por um Colégio Eleitoral que,na
quele momento, era espúrio e - eu diria - ile-
gal; mais do que ilegal, inconstitucional;porém,
legítimo.E T ancredo Neves hauriu uma legitimida-
de que era do tipo carismático. Max Webber fala-
va em três tipos de legitimidade: a tradicional,
a racional e a carismática. Tancredo Neves rea-
lizou todos os lances da legitimidade carismáti-
ca. Era dotado da confiança nacional, praticou um
ato de heroismo (porque a morte de Tancredo foi
um ato de heroismo) e ficou como um exemplo, que
é a terceira exigência da legitimidade carismá-
tica.

Foi sucedido por um Vi ce-Presidente que te-
ve o azar de ter, como ante cessor,alguém que era
dotado de legitimidade carismática. Azar, porque
a le gitimidade carismática é a única que não se
t ransfere A tradicional se transfere por defi-
nição: é a l egitimidade do Papa e darei; a ra-
cional pode se transferir, mas a legitimidade ca
ri smática é estritamente pessoal.

Então, é necessário que o Presidente SarneyP rocure construir a sua própria le gitimidade. Ele
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o tentou através da reforma agrária,tentou-o,ta
bérn, através da distribuição do leite - não dej
certo. Então, veio com o "pacote" o qual cria um
momento de legitimidade carismática, totalmente
irracional. Nesse sentido, acho que a pergunta é
muito lúcida. Esse pacote é muito parecido com
aquelas coisas de Vargas. Eu diria, apenas, que
é uma pena que o germe do carisma do Presidente
Sarney não seja tão puro quanto o foi o de Tan-
credo Neves, que saiu dos braços do povo.Esse ou
tro, eu não sei. Daqui a dois meses, vou-me de
finir a respeito do que penso dele.

PERGUNTA DOS SRS. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS
(MINAS ARTES GERAIS); HELEN MASSOTE (PUC-MG)E AN
TÕNIO CARLOS AZEVEDO DOS REIS (FACULDADE DE DI
REITO DA UFMG) - O povo pode fazer alguma coisa,
não para conquistar uma legitimidade para a Cons
tituinte, mas para que a futura Constituinte ga
nhe um pouco mais de legitimidade?

A SRA. DEBATEDORA (PROF CARMEN LÚCIA ANTU
NES ROCHA) - Penso que, em primeiro lugar, o po
vo não tem que fazer nada para adquirir legitimi
dade. O povo é o titular do Poder Constituinte—.
Ele tem, por si, a legitimidade. Quem tem que fa
zer alguma coisa para adquirir a legitimidade
a Assembléia Constituinte.

Em relação à Constituinte, eu diria que te-
mos que fazer valer essa nossa legitimidade, mu-
dando a nossa postura neste período de eleições,
fazendo com que deixemos de continuar sendo ou-
vintes dos palanques, mas que façamos com que os
palanques nos ouçam, porque estão aí os eleitos,
hoje candidatos a candidatos, depois candidatos
à Constituinte, para que possam nos representar
e, legitimamente, colocar as posturas a serem de
fendidas. O povo, repito, apenas tem que fazer
valer a sua legitimidade.

O SR. CONFERENCISTA (PROF. EROS GRAU) - Es-
tou de pleno acordo com a Prof Carmen Lúcia.Pefl
so, apenas, que devemos fazer um esforço no sen-
tido de, efetivamente, participarmos do processo
de elaboração da Constituinte, a fim de que pos-
samos ser ouvidos nos comícios. A figura é esta.
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Referi-me a isso na minha exposição. Quem
tem um encontro marcado com a História é o 

p ovo.
Acho que essa não vai ser a Constituinte da minha
geração, mas, acho que Virá, ainda durante o meu
tempo de vida, o momento de Participar da comu-
nhão da legitimidade de uma outra Constituinte
que há de vir e que Possa, efetivamente, ser uma
Constituinte legítima, O que é necessário fazer,
sobretudo, é falar, debater e denunciar, Porque
esse é o caminho que haveremos de trilhar para
que a Constituinte seja legítima. Quero apenas,
aproveitando o embalo, e em trinta minutos mencionar
duas coisas: longe de mim imaginar que Declara-
ções Universais dos Direitos do Homem funcionem
como obstáculo. Aquelas declarações que foram es
critas na Constituição é que funcionam como re-
tardadoras das conquistas sociais. A questão da
Declaração dos Direitos Un iversais diz respeito
aos direitos individuais. Mas eu me refiro aos
direitos sociais. O que p recisamos definir é o
seguinte: qual é o modelo social brasileiro?

Vamos à educação das crianças de sete a qua
torze anos. Tomou-se a decisão de dar a tais crianças
esse direito? Se se tomou, então, deve-se escre-
vê-lo na Constituição. Se não se tomou, não se
escreve; isso porque, em primeiro lugar, preci-
samos tirar as máscaras e, em segundo lugar, se
for esse direito escrito para não se cumprir, o
efeito desta inserção meramente deletéria na Cons
tituição terá ido o de retirar das mãos do 

p ovoa conquista da educação dos sete até os quatorze anos.
A Constituição tem que ter alguma relação

com o que se pretende, sobretudo porque é uma
Constituição da sociedade brasileira e não de um
Estado. Se o povo é capaz de conquistar aqui, a-
gora, a educação dos sete aos quatorze anos - e
isso não se vai negar ao povo -, então, escreva-
se isso na Constituição para ser cumprido e não
apenas p ara se convencer de que pretende fazê-lo.
O que não se pode é enganar o Povo como se enga-
nou até agora.

PERGUNTA DO SR. JOSE VNIO OLIVEIRA SENA (ES
TUDANTE DE CIENCIAS CONT4BEIS DA PUC-MG)- O Proi
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fessor disse que os partidos políticos devem ser
supraclasses. Como efetivar esta brilhante idéia,
já que industriais, empresários e outros grupos
dominantes já começaram a organizar caixinha para
financiar candidatos à Constituinte? E o Povo?
Por que não se faz uma lei criando recursos para
candidatos pobres através da Justiça Eleitoral?

O SR. DEBATEDOR (PROF. JOSÉ TARCIZIO DE AL-
MEIDA MELO) - Devo mencionar que a referência fei
ta na minha intervenção partiu do Prof. Orland
de Carvalho, que eu citei nominalmente. Ele diz
que os partidos devem ser superclassistas e que
a alusão ao partido político através do cumprimen
to de decisões tomadas pela oligarquia das dire
ções partidárias não satisfaz a uma verdadeira
Democracia. Pior do que autoritarismo é uma Demo
cracia de máscara ou de fachada, porque ela não
atua através de convenções, através de progra-
mas, mas através da influência de seus membros.
Os partidos políticos devem ser supraclasses no
sentido de que eles deverão ser representativos
das tendências da sociedade, e,não, representa-
tivos de interesses pessoais, partidários ou o-
ligárquicos dos grupos dominantes nos partidos.
Todo trabalho que se faz para permitir ao povo
uma participação maior e mais adequada coaduna-
se com a legitimidade.

A Constituinte será soberana à medida que se
adote a Democracia representativa se a posição
for de Platão ou de Rousseau, o que o próprio Rous
seau achou impraticável. No momento em que se a-
dota a Democracia representativa, a Assembléia
Constituinte é soberana,no sentido de não ser ju
ridicamente condicionada,ou ela se perde no va-
zio. Colocou-se o problema dos regulamentos au-
tônomos, que classifiquei de tímido na França,
pelo seu sentido elementar de regulamento porque,
na técnica do Direito Constitucional, regulamen-
tação é aquilo que detalha a lei, é aquilo que
exige a regulamentação do detalhamento da lei.
Então, permita-me V.Ex, Prof. Eros Grau, dizer
que a atividade do Poder Executivo é normativa e
não legislativa, quando não se admite, como na

França, a possibilidade de o Executivo legislar.
Quando a Constituição prevê a atividade legisla-
tiva para o Executivo, "data venia" a posição de
v.Ex, há a atividade do Poder Executivo e o
que chamei indevidamente de regulamento autônomo
e que deveria chamar de lei emanada do Executivo. A
timidez está em não se dotar o domínio típico da
lei a ambos os Poderes no momento em que se ad-
mite a formulação de leis, que V.Ex 2 chama de
,, conjunturas", por força emanada da própria cons
tituição do Poder Executivo, quando teremos lo-
calizada a atividade legislativa no Executivo.

Dentro da colocação clássica brasileira, do
constitucionalismo brasileiro, teríamos de fazer
essa separação de poder normativo da atividade
materialmente legislativa emanada do Poder Exe-
cutivo.

O aspecto relativo a normas programáticas
da Constituição é bem abordado por Raul Machado
Horta, que trata desse tema com propriedade, di-
zendo que não se trata de inconstitucionalidade;
inconstitucionalidade é o conflito positivo de
normas, quando existe a omissão, o que há é uma
fraude à Constituição, no lúcido dizer de Macha-
do Horta. E, neste caso, temos o "ombudsman" que não 
apenas um reclamador, é um protetor, já que pode
ir aos õrgãos competentes, não apenas ao Judiciá
rio, para proteger os direitos difusos da socie
dade, que são os interesses sociais.

O Judiciário, evidentemente,avança além dos
princípios processuais, segundo os quais o Judi-
ciário pode criar leis na ausência de leis, para
poder resolver a situação e, não, prejudicar. No
sentido de haver delegação, o Judiciário, entre-
tanto, não poderia, correndo a sociedade um sé-
rio risco, tornar-se legislador.

O que proponho não é o Legislativo decretar
a inconstitucionalidade de qualquer ato. O que
disse é que, se o Poder Judiciário, dentro do rim
delo americano, pode decretar a inconstituciofla-
lidadde, o Legislativo, sendo muito mais abran-
ciente e próximo da soberania popular, poderia re
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vogar atos que fossem manifestamente contrários
ao interesse público, ao interesse do povo, que
ele, muito mais que o Executivo, representa.

Além da iniciativa articulada, temos também
o "recali", instrumento de ativação democrática
porque o mais importante é que haja predomíni
da vontade popular e que as instituições se or-
ganizem adequadamente para proporem a iniciati-
va, inclusive para disporem de manifestação de
vontade. Trata-se de um instrumento muito mais a
dequado, muito mais organizado do que manifestar
ções esporádicas, eventuais ou episódicas de gru
pos desarticulados.

São essas as observações que gostaria de fa
zer e me perdoe o Sr. Presidente, pOrque,além d
pergunta que a mim foi feita, julguei-me no de-
ver de, a bem da exposição que fiz e dos concei-
tos que expendi, alongar minha explanação, para
melhor colocar meu pensamento.

PERGUNTA DO SR. JOSÉ GERALDO MENDONÇA JÚNIOR (DA
SECRETARIA DE ESTADO DO ABASTECIMENTO)- O que o
senhor acha de se adotar o voto distrital? Ele é
democrático? Justifique-se.

O SR. COORDENADOR (PROF. EDGARD AMORIM) - O
voto distrital,como vigora em alguns países da
Europa, é democrático, porque há um melhor contro-
le dos gastos com as eleições. Eu estou conven-
cido, "data venia", de que, em nosso processo po
lítico, a influência que o poder econômico exer-
ce ainda nas eleições não está a aconselhar a a-
doção do voto distrital no Brasil. Acho que as
forças do progresso, como dizia Tancredo Neves,
as forças de pensamento mais avançadas não se
fortaleceriam com a adoção do voto distrital.

PERGUNTA DO SR. JOSEVNIO OLIVEIRA SENA (ESTU-
DANTE DE CIENCIAS CONTBEIS DA PUC-MG) - No Bra-
sil não existem partidos políticos. O que existe
são partidos de aluguel. Hoje, o PCB, o PC do B
e o MR-8 estão trabalhando para o Governo em tro
ca de alguns cargos inexpressivos. O que o Le-
gislativo tem feito para criar uma lei que possa
moralizar a questão dos partidos em nosso País?

Na minha opinião, em um Estado democrático só há
espaço para três partidos: o partido de centro
(independe n te), o da extrema direita e o da ex-
trema esquerda. E uma simples questão ideológica.

O SR. CONFERENCISTA (PROF. EROS GRAU) - De-
mocraci a é a arte de compatibilizar, mas não mui
to, só até certo ponto. Eu vou compatibilizar me
horário para fazer ligeira referência ao que men
COflO U o Dr. José Tarcízio. Existem três tipos d
regulamentos: autônomo, o executivo e o autoriza
do ou delegado. O que detalha a lei é o executi
vo. O autônomo representa a própria existência da
Administração. Quando o Poder Executivo dispõe de
regula mento , ele não faz lei. Não há "lei do Exe
cutiVO"• E um erro afirmar sua existência. Nós nã
podemos pensar nas funções da Administração em
torno da postulação ou do critério organizacio-
nal, porque este critério - que usou, por exem-
plo, Montesquieu - divide as funções segundo o a
gente que as exercita. Montesquieu foi um grande
organizador. Ele disse das funções: O Legislati-
vo legisla, o Executivo exerce funções executi-
vas e o Judiciário exerce funções jurisdicionais.
Mas a função normativa quem a exerce são os três
Poderes. Quem faz a lei é o Legislativo. Portan-
to, não se pode falar em lei do Executivo. O que
há é o exercício da função normativa pelos três
Poderes.

A segunda observação é a seguinte: da déca-
da de 60 para cá, o constitucionalismo tem evo-
luído e tem tomado um novo caminho. Há obras mo-
dernas de jurisprudência do Tratado Constitucio-
nal da Alemanha e da Iustria que vêm fazendo re-
ferências ao fato de o Poder Judiciário suprir a
omissão do Legislativo, visto tratar-se de uma in
constitucionalidade. Não há nada de gravoso à teo
ria da separação dos Poderes até porque, no meu
modo de ver, o instituto da inconstitucionalida-
de por omissão já está escrito no Direito Positi
vo brasileiro desde a lei de introdução do Códi-
go Civil, que diz: na omissão da lei, o Juiz de
cidirá de acordo com a analogia e os princípios
gerais do Direito. Ora, se eu tenho uma norma na
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Constituição que não posso aplicar porque há o -
missão de lei, acho que o Poder Judiciário tem o
dever de fazer com que seja aplicada aquela nor-
ma constitucional, porque ela é um princípio COflS
titucional, porque ela é um princípio constitu:
cionalizado, no mínimo.

Assim, não há no fato incompatibilidade al-
guma. Isto já está no Direito Positivo brasilei-
ro há mais de 40 anos. Apenas a partir da deáada
de 60 é que a doutrina moderna se desenvolveu a
ponto de reconhecer que, quando o Poder L egisla-
tivo se omite, ele está cometendo uma fraude tão
grave quanto aquela que comete quando ele contra
ria, por ação, a Constituição. -

Aprendi, no primeiro ano da faculdade, que
toda omissão é uma ação. Apenas um jogo de pala-
vras conduziria ao artifício de deixar que a o-
missão do legislativo conduzisse à revogação do tex
to constitucional.

Com relação ao problema dos partidos polí-
ticos, não tenho visto, efetivamente, nesta le-
gislatura, algo de concreto no sentido de se de-
finir uma nova organização político-partidária no
Brasil. Acho que esta reforma feita recentemente
é muito tíbia e,seguramente,parece-me que esse
é um dos pontos fundamentais a serem definidos
nos debates sobre a Constituição.

Quer eu veja a sociedade como urna sociedade
de confronto e antagonismo, quer eu a veja como
uma sociedade pluralista, não resta a menor dúvi
da de que o critério para a formação dos parti-
dos políticos é o critério dos programas. Podem
ser mais do que três. Eu seria até capaz de con-
cordar em que, no fim da linha, depois de um cer
to tempo de "praxis", haveria uma tendência em
se resumirem os partidos a dois. Mas, de qual-
quer modo, para que a sociedade possa se organi-
zar, será necessário, durante determinado tempo,
que ela conviva com determinado número de parti-
dos, até que estes possam ser depurados.

Quanto ao partido de aluguel, diria que mu-
da, às vezes, a forma do aluguel que se paga,mas
que há muita locação nos partidos por aí. Quando

não dos partidos, dos membros dos partidos.

PERGUNTA DO SR. GERALDO Q. MARQUES (ESTUDAN
TE DA FACULDADE MILTON CAMPOS) - V.Exa. não ach
aue se os Constituintes votassem normas gerais de
justa conduta, iguais para todos e aplicáveis a
um número indeterminado de casos futuros, fica-
ria resolvido o problema de remendos à Constitui-
ção, excluindo-se, portanto, o "referendum" popU
lar, preso a circunstâncias momentâneas?

A SRA. DEBATEDORA (PROFA. CARMEN LUCIA ANTUNES
ROCHA) - Não. Acho que o fundamento que coloquei
a respeito • do "referendum", por exemplo, para as
emendas constitucionais, é a eliminação de qual-
quer possibilidade de vir a ser desnaturada a von
tade do povo. O "referendum" é uma forma de par-
ticipação mais direta, e, portanto, nenhuma nor-
ma que a Constituinte agora colocasse seria es-
tranha à sociedade, à vida do brasileiro.

São sempre necessárias novas emendas às Cons
tituiçes, contudo. E essas novas emendas, po
exemplo, sobre matérias correspondentes aos di-
reitos individuais e sociais, referendadas, enca
recem a participação popular direta. -

Acho que o "referendum" não se substitui por
nenhuma outra forma de conduta indireta.

PERGUNTA DO SR. JOSÉ VANIO OLIVEIRA SENA (ESTU-
DANTE DE CIENCIAS CONTABEIS DA PUC-MG) - O Profes-
sor disse que somente com a participação do povo,
através dos comícios, do voto, é que a nossa so-
ciedade se transformará. O que tem a nos dizer do
voto obrigatório, já que grande parte da popula-
ção não tem consciência crítica e política?

O SR. COORDENADOR - (PROF. EDGARD AMORIM)- A
primeira parte contém uma afirmação. Acho real-
mente oue a sociedade se transforma portrês vias.
A via revolucionária armada, a do movimento da não-
violência e a do voto. Na índia houve uma modifi
cação com Gandhi, com o chamado movimento da não-
violência, quer dizer, uma ação não violenta, mas
ativa, que não está ainda difundida no mundo. Es
se movimento foi liderado por Gandhi e levou a in
dependência à India.
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Não vejo eficácia imediata numa transformação
pelo movimento da não-violência, embora seja adep-
to disso. Resta-nos apenas o voto como instrumen
to de transformação da sociedade, mesmo porque
a via armada, quando nada, deveríamos exclui-la
porque seria ineficaz e implicaria um confronto
mundial, um verdadeiro genocídio. Vou pelo voto.
Acho que o voto é um instrumento transformador,
se bem usado. Como ele vai ser usado, o Povo
é que vai saber. Não acho que o voto deva ser obri
gatório. Depende da consciência política do povÕ.
Entretanto, isto não pode, no meu entender, fa-
zer com que nos omitamos. Aqueles que têm cons-
ciência de que a transformação há de se fazer via
voto têm obrigação de se empenhar junto a cada
eleitor, para que ele vote, mesmu não sendo obri
gatório o voto. Acho que, no processo constitui
te, todos nós, que estamos convencidos da sua
importância, temos obrigação de debater
e discutir, com o maior numero de pessoas possí-
vel, não apenas a questão da legitimidade da Cons
tituinte, mas a questão dos temas constitucionais—.
Acho que a luta para que a influência do poder eco
nômico seja diminuída será através de um proces
so de conscientização de um número cada vez maior
de pessoas. Exerci o mandato parlamentar e não me
candidatei à reeleição. Nem por isso me exonerei
do dever de participação política. Tenho, tanto quan
to possível, dispensado meu tempo a falar de te:
mas constitucionais, buscando esclarecer o
povo para que ele possa escolher melhor o seu Cons
tituinte.

PERGUNTA DO SR. ANTONIO CARLOS GOMES - Con-
siderando o público e notório conhecimento que a
sociedade tem da ausência dos Srs. Deputados em
plenário para votação de matérias de relevante im-
portância, mesmo sem fazerem parte de comissões
técnicas, o que justificaria ausência, e ainda,
sem estarem gozendo de licença para tratar de as
suntos particulares ou de saúde, questiono: como
V. Exa. vê a tese da cassação automática de par-
lamentares que não comparecem em plenário por mais
de 60 dias em cada ano legislativo, desde que não

estejam acometidos de doença devidamente justifi.
cada?

O SR. CONFERENCISTA (PROE EROS GRAU) - Vejo
como correta. Apenas estamos diante, mais uma vez,
de uma daquelas normas que não funcionam por cau
sa do interesse de um corpo. Por esta razão, é que
foi dito, neste plenário, que a mudança que se im
põe não apenas se manifesta no Poder LegislatJ
vo, mss também na sociedade. Temos que nos cons-
cientizar, nos politizar, diria ao Prof. Edgard
Amorim - temos de exercer o controle da efetivi-
dade da aplicação dessa norma, que me parece ex-
tremamente legítima.

PERGUNTA DO SR. RENE ZEFERINO (DA BIBLIOTE-
CA ESTADUAL PROF. LUIZ BESSA) - Não haverá trans
formação da ilegítima estrutura distributiva da
renda e da propriedade do país, se não se souber
impor aos futuros parlamentares constituintes as
diretrizes essenciais neste sentido. Na opinião
da professora, qual a dinâmica jurídica que, na
prática, poderá tornar possível a recuperação da
oportunidade constituinte, no sentido de voltá-
la para os interesses legitimamente populares?

A SRA. DEBATEDORA (PROFA. CARMEN LIICIA ANTUNES
ROCHA) - E exatamente o que coloquei aqui. A me-
dida que o povo souber destacar quais são suas
questões fundamentais, quais são suas aspirações,
quais são suas necessidades, e se fizer ouvir,es
ta transformação estrutural virá.

No início da República, quando Ministro da
Justiça do Governo Provisório, Campos Sales di-
zia: "Nosso objetivo não é revisar,é transformar."

Realmente, houve uma transformação de Monar
qula em República, e não apenas a transformação do
regime de governo, mas também da sociedade brasi
leira, ainda que a queda da Monarquia fosse só o
momento final do processo evolutivo.

O que ocorre é que as transformações, espe-
cialmente no campo da ordem econômica e social,
precisam ser amadurecidas e divulgadas, para que
o povo tenha consciência nítida de sua realidade,
p ara que, então, isso passe aos Constituintes, in
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clusive através do p rocesso de "referendum".
No acho inviável a transformação social.Acho

viável e necessário que haja essa transformação e
que ela seja estrutural. Como fazer para que che
guemos a isso? É preciso que nos reunamos, deba
tamos as questões,coloquemos os problemas de for
ma clara, para que sejam apurados e levados
Constituinte, para que nós nos transformemos. Acho
imprescindível que no percamos a oportunidadede
fazer as modificações de base, as mudanças estru
turais.

Lembro a chamada do Prof. Eros Grau,no sen-
tido de que é nosso dever, nós que somos p rofes-
sores universitários, estudantes e funcionários pú
blicos, e que temos acesso a um grande número d'
informações, que sejamos células multiplicadoras
destas transformações e promovamos debates antes
de chegarmos ao resultado de nossas aspirações, an
selos e necessidades. Isto, a nível de estrutura
da sociedade estatal brasileira. Acho imprescin-
dível que hão percamos esta oportunidade, Porque
no sabemos o que virá no futuro. Temos que p ro-
duzir nossa História de acordo com nossas neces-
sidades.

APARTE DA SRA. DOMINGAS JORGE (DO MOVIMENTO
LIBERDADE DEMOCRÁTICA) - Para nós, do Movimento
das Mulheres da Barragem Santa Lúcia, o qual es-
tá surgindo agora, com o nome de Liberdade Demo-
crática, estas questões de Jegalidade do exercí-
cio do poder são todas ilegais, pois, somente quem
está no poder é proprietário do mesmo,enquanto o
povo que nomeou estas personalidades para ocupa-
rem o poder, para lhe garantir direitos, nada ob
têm. A lei favorece a quem tem dinheiro, ao pas-
so que um pobre coitado mofa na cadeia,portanto,
as leis são indústrias de marginais. A Consti-
tuinte poderá fazer mover o cérebro desta pode-
rosa massa, o povo, e fazer surgir vários países
em cada bairro, dentro deste grandioso Brasil.E-
xemplo: O comunismo está aí. O povo no pode ser
enganado nesta Constituinte.

O SR. CONFERENCISTA (PROF. EROS GRAU) - Estou
de pleno acordo. É necessário que o povo tome cons

ciência do que é o Poder Constituinte, para que
ele possa tomar esse poder e efetivamente exercê-
lo. Para que isso no ocorra é que nós estamos
assistindo a toda essa enxurrada de medidas que
assume as diversas conformações. A convocação é
ilegítima. Discutem-se coisas que nada têm a ver
com o interesse do povo. Vêm com medidas que, e-
fetivamente, acabam funcionando no sentido do di
jsionismo do interesse do povo.

É contra tudo isso que aqueles que, no meu
entender pensam democraticamente, se rebelam, pa
ra que o povo possa conscientizar-se e assumir o
seu poder. A contribuição que é dada aqui é uma
contribuição efetiva para isso.

PERGUNTA DA SRA. MARIA DAS MERCÊS - Consi-
derei de real importância a retomada do tema Cons
tituinte, através deste Simpósio. No entanto,
gostaria de saber como se dará a efetiva repre-
sentatividade dos anseios populares. Já existem
diversas leis que muitas vezes no são cumpridas
leis que dizem respeito aos direitos humanos,aos
direitos dd criança e de outros. Acordos são as-
sinados, como, por exemplo, a Declaração Univer-
sal dos Direitos da Criança. Outros precisam ser
incorporados (já são fatos e necessidades reais)
Que os chamados "candidatos-constituintes" se cons
cientizem disto, pela construço'de uma nova so-
ciedade.

O SR. COORDENADOR (PROF. EDGARD AMORIM) -
Estou absolutamente convencido de que ó a luta
do povo, organizada, transforma a sociedade, con
quista direitos sociais e os torna efetivos para
um número cada vez maior de pessoas. No obstan-
te, acho que a inserção desses direitos sociais
nas Constituições no prejudica, ao contrário, a
juda esta luta. Agora, estou absolutamente con
vencido,também, de que esta luta do povo é uma
luta que no está começando agora. E uma luta que
vem desde que a humanidade é humanidade, desde que
existe a sociedade política na face da terra. En
tão, substancialmente  resumindô, eu diria que
no meu entender, é importante que cada um parti-
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cipe, no seu setor, da atividade política. É im-
portante que discutamos temas políticos que in-
teressem não apenas a cada um individualmente, mas
à sociedade de modo geral, porque esta é uma for
ma de conscientizar as pessoas e fazê-las partj
cipar do processo político.

PERGUNTA DA SRA. SANDRA RIOS (ESTUDANTE)
O que é e qual a função desses falsos órgaõs que
os senhores chamam de partidos políticos?

O SR. CONFERENCISTA PROF. EROS GRAU - Os par
tidos políticos são, no meu entender, antes de mag
nada, um mecanismo que deve permitir a mobiliza-
ção das aspirações do povo. Mas, entre nós, cum-
prindo essa função. Tanto isto é verdade que,a par
tir de um determinado instante na história polí
tica brasileira, a igreja, os sindicatos e a im-
prensa acabaram por funcionar como veículo de ar
ticulação e mobilização do povo.

Em segundo lugar, entendo que os partidos po
líticos não são instrumentos para a conquista d6
poder por indivíduos, mas são mecanismos para a
conquista e manutenção de poder numa sociedade
pluralista por um grupo que faça vingar seu pro-
grama, que seja capaz de conseguir a adoção do
seu programa pela maior parte do todo social. E,
no fim da linha, quando divisarmos aqueles três
ou dois partidos que foram referidos numa inda-
gação anterior, os partidos políticos servirão
para dividir os homens, segundo programas ideolá
gicos perfeitamente definidos. Este, no meu sen-
tir, deve ser o papel desenvolvido pelos parti-
dos políticos. Elas devem levar à conquista do
poder e à sua preservação por quem o conquistou.
Naturalmente, com o apoio daqueles que foram os
construtores dessa conquista como eleitores, e
que compõem a própria substância do partido po-
lítico.

O SR. COORDENADOR (PROF. EDGARD AMORIM) -
Volto a direção dos trabalhos ao Sr. Deputado Fer-
nando Rainho, passando a S.Exa. as perguntas que,
por falta de tempo, serão respondidas aos inte-
ressados posteriormente, segundo informações já
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prestadas aos participantes do Simpósio.

PERGUNTA DA SRA. MARIA REJANE PIMENTA GO
DINHO (ESTUDANTE) - Se a Constituição é por defi
nição um conjunto de normas de organização, pode
ela ser confundida com uma lei, no sentido do ver-
dadeiro estado de direito, pois não é uma norma de
conduta individual?

A SRA. DEBATEDORA (PROFA. C4RMEN LOCIA ANTU-
NES ROCHA) - Constituição não é apenas uma norma
de conduta individual. Constituição é um doc'men
to jurídico para o Prof. Eros Grau e, para mim, u
documento jurídico dotado de enorme potencialida
de política e que diz respeito a toda a socieda-
de brasileira. Portanto, é feita para direcionar
a conduta de toda a sociedade brasileira e tem
que se fazer valer para toda a sociedade, para
que a idéia de justiça prevaleça e se realize. Não
me parece haver nenhuma individualização na nor
ma constitucional. Constituição é diploma norma-
tivo que constitui a forma de ser de toda a so-.
ciedade estatal.

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO FERNANDO RAINHO)
Esta Presidência, antes de encerrar os traba-

lhos, sente-se na obrigação, sobretudo em fun-
ção de nossa formação democrática, de prestar
ainda alguns breves esclarecimentos ao Plenário.
Dezenas e dezenas de perguntas não foram respon-
didas por absoluta falta de tempo, p osto que nos
so prazo regimental realmente está no fim. Excep
cionalmente, foi com muita satisfação, assistin-
do ao que vem acontecendo nas palestras anterio-
res, que também esta Presidência, na manhã de
hoje, recebeu diversas perguntas, especificamen-
te dirigidas ao Sr. Deputado que preside a pre-
sente sessão.

Evidentemente, tal fenômeno pode ser entendi-
do pelo fato de o tema de hoje "O Poder Legis
lativo e a Constituinte",ser um tema específico
ou de interesse muito direto do Poder Legislati-
vo, e p ela nossa condição de parlamentar. Estas
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perguntas que são dirigidas a mim, de forma gené
rica, me fazem tão-somente instrumento, porqu
na realidade elas têm uma tônica de questionamen
to ao Poder Legislativo no só mineiro, como a6
Poder Legislativo nacional. Genericamente criti -
cam a carência e as deficiências do Poder Legis-
lativo, criticam a posição de alguns ou de vá-
rios reoresentantes do povo, colocam indagaçe5
acerca de como diminuir a distância entre o povo e seus
representantes; condenam, de forma até muito en-
fática, a grande vergonha que é o Poder Legisla-
tivo no Brasil; protestam pela melhoria do nível
dos nossos legisladores e, dentro desta linha,
como disse de início, tecem um trabalho crítico
ao Poder Legislativo.

evidente que as respostas, de forma gené-
rica, foram aqui apresentadas pelo ilustre Confe
rencista e p elos Debatedores, que, de forma mui
to clara, muito feliz, ao longo de suas palavras,
estabeleceram diferenças para mim, e creio que
para toda a assistência, muito nítidas entre o
que é o p arlamentar, o que é o Deputado, o que é
a pessoa do Deputado, do parlamentar, e acima de
tudo, o que é realmente o Poder Legislativo, a ins
tituição. Creio que essas perguntas estão respo
didas por quem de competência e no tenho dúvida
nenhuma de que nós todos, ao deixarmos este audi
tório, sairemos daqui conscientes da importância
e do significado do Poder Legislativo, com todas
as suas mazelas e carências.

Ai de nós, se, ao longo da história republi
cana do Brasil, no fosse o Poder Legislativo.
Se o Poder Legislativo pode ser responsabiliza-
do por muitas incompetências, também hão de lhe
ser creditados momentos gloriosos de sua partici
paço ao longo da Democracia brasileira. No fos
se este trabalho desenvolvido p elo Poder Legisla
tivo, certamente tantas e tantas conquistas, ao
longo destes anos e sobretudo nesses últimos me-
ses, nesses últimos doze ou vinte meses, no te-
riam sido alcançadas. O sacrifício para todas
essas conquistas veio das lutas populares, mas
também, como no poderia deixar de ser, veio com
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a efetiva participação dos parlamentares, ou de
muitos parlamentares brasileiros. No há que se
confundir o mau parlamentar com aquele que é
consciente.

Finalmente, no poderíamos deixar de trans-
mitir ao Prof. Eros Grau, Conferencista de hoje,
ao Prof. Edgard Amorim, Coordenador dos debates,
e aos Profs. José Tarcízio de Almeida Melo e Cár
men Lúcia Antunes Rocha, Debatedores, os nossos
agradecimentos pela rica participação nos traba-
lhos da presente reunião que, infelizmente, te-
mos de encerrar agora, por estar esgotado o seu
prazo regimental.

Amanha, dia 23, às 9 horas, terá sequência
o Simpósio "Minas Gerais e a Constituinte", com
a conferência do Prof. Miguel Reale Júnior, da
Universidade de São Paulo, sobre o tema "Medidas
de Proteção ao Estado Democrático".

(Levanta-se a reunião.)
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6 SESSÃO DO SIMPÓSIO "MINAS GERAIS E A
CONSTITUINTE"

23 DE ABRIL DE 1986

TEMA: MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO ESTADO DEMOCRÁTICO

Presidência: Deputado José Maria Chaves

Conferencista: Prof. Miguel Reale Júnior

Debatedores: Prof. Honório Silveira Neto

Prof. Élcio Reis

Coordenador: Prof. Orlando de Carvalho

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ MARIA CHA-
VES) - A Presidência nomeia os Srs.Deputados Fer
nando Rainho, João Navarro e Eurípedes Craide, a
fim de, em comissão, introduzirem no recinto do
plenário o Conferencista, os Debatedores e o Co-
ordenador dos debates desta reunião.

COMPOSIÇÃO DA MESA

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ MARIA CHA-
VES) - Convido a tomarem assento à Mesa os Exm2s
Srs.: Prof. Miguel Reale Júnior,DD.Professor da
Universidade de São Paulo e Conferencista do dia;
Prof. Orlando Magalhães Carvalho, DD. Professor
da Universidade Federal de Minas Gerais e Coorde
nador dos debates; Prof. Honório Silveira Neto,
DD. Professor da Universidade Federal de Minas
Gerais e Debatedor; Prof. Élcio Reis, DD. Profes
sor da Faculdade de Direito Mílton Campos e Deba
tedor; Deputado João Pedro Gustin, DD. 22-Secre-
tário da Assembléia Legislativa de Minas Gerais;
Deputado Fernando Rainho, DD. 32-Secretário da
Assembléia de Minas Gerais e Presidente da Comis
são Organizadora deste Simpósio; Deputado Mário
Pacheco, DD. Vice-Líder do PDS nesta Assembléia;
Deputado João Navarro, idealizador da realização
deste Simpósio.
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ MARIA CHA-
VES) - A Presidência passa a palavra ao Prof. Mi
guel Reale Júnior, que proferirá conferência so-
bre o tema "Medidas de Proteção ao Estado Demo-
crático".

O SR. CONFERENCISTA (PROF. MIGUEL REALE JÚ-
NIOR) - Exmo. Sr. Presidente, ilustres participan
tes da Mesa, Srs. Deputados, Senhoras e Senhore

Gostaria de ressaltar a importância do Sim-
pósio que se realiza nesta Casa de Leis, no mo-
mento em que o Brasil vive um processo de renova
ção e crescimento, tomando consciência mais vivi
e mais presente da sua cidadania. Este panorama
de civismo, que se percebe e no qual o País mer-
gulha, é a condição primeira para que a Constitu
inte possa traduzir as aspirações e as necessidi
des da nossa gente. E fundamental que a Casa do
povo, a Assembléia Legislativa, tenha tido a sen
sibilidade de promover esses debates, como mais
um instrumento de reprodução de idéias, mais um
ponto de partida para o aprofundamento das ques-
tões, visando permitir que toda a população ve-
nha a se inteirar das questões de ordem constitu
cional e que todos possam vislumbrar como sei
destino será decidido.

Elaborar a Constituição não é tarefa, como
dizia o saudoso Tancredo Neves, própria dos sá-
bios, dos juristas e dos políticos, porque, na
verdade, a questão constitucional diz respeito
ao homem comum, e é através de simpósios desta
natureza que se sensibiliza o nosso homem, mos-
trando que a Constituinte diz respeito ao seu
dia-a-dia.

Nesse sentido, cumprimento a Assembléia Le-
gislativa de Minas Gerais por esta iniciativa
tão valiosa, que trará, sem dúvida, uma contri-
buição importante para o povo de Minas, que pode
rã tomar decisões válidas e legítimas quanto à-
queles que deverão representá-lo na Assembléia
Nacional Constituinte.

Gostaria de saudar, de forma especial, o pre
zadíssimo Prof. Orlando de Carvalho. O Prof. Or-
lando de Carvalho, na verdade, deixa marcas de
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sua valiosa participação na Comissão de Estudos
Constitucionais. Todos o conhecem, e o fato de
ele integrar a Comissão de Estudos Constitucio-
nais era, e é, garantia da seriedade, da profici
ência com que essa Comissão irá desenvolver o
seus trabalhos. O Prof. Orlando de Carvalho é um
monumento da Ciência Política brasileira. Todos
devemos a ele e à sua "Revista de Estudos POlÍt
cos" um manancial de informações, de debates 1
de críticas. Hoje, não é possível pensar-se em
Direito Constitucional e em Ciência Política sem
se pensar no Prof. Orlando de Carvalho, em sua o
bra. Tais palavras não são uma mera resposta à 1
presentação que foi feita: são apenas e tão-soa
mente a constatação obrigatória do papel que ele
representa na história política brasileira.

Quanto ao nosso tema, vem ele a ser um dos
temas essenciais na elaboração da nova Constitui
ção, porque, na verdade, vivemos algemados à i
deologia da segurança nacional, vítimas de um
processo de asfixia, que foi lentamente sendo
desfeito, graças à sociedade civil.

A sociedade civil brasileira cresceu, na é-
poca do autoritarismo, mormente através de insti
tuições tais como a OAB, CUT, CONCLAT e outras
e foram-se criando janelas e portas na prisão on
de se encarcerava o povo brasileiro. E essa quel
tão, dos mecanismos de defesa da Democracia, re-
vela-se, desse modo, miolo do poder, o desafio
mais evidente.

Ora, esse processo de asfixia à prudência
teve início no próprio Ato Institucional n0 1 e
no Ato Institucional nQ 2, após o que houve libe
ralização incipiente, com a Constituição de 1967
Posteriormente, esse processo de asfixia ganhou
imensa força, com o Ato Institucional n g 5, de
1968 e atingiu o ápice com a Emenda Constitucio-
nal de 1969. Vamos examinar, então, qual é a es-
trutura de poder que se encontra instalada na
Constituição atual, na Emenda n 2 1, de 1969, pa-
ra verificarmos qual a proposta melhor, no senti
do de se estabelecerem formas de defesa da Demo-
cracia, mas com a garantia dos direitos mdlvi-

duais.
Ora, creio que há um ponto a ser destacado,

importantíssimo, na Constituição de 1969, o qual
está vigendo, que é a ideologia da segurança na-
cional. Todo um arcabouço de poder instalou-se,
cOffl base nessa ideologia. Há alguns aspectos im-
portantíssimos, relativos a esse assunto, que são
s seguintes: a segurança nacional está instala-
da como ideologia no texto constitucional, na me
dida em que se atribui ao Conselho de Segurança
Nacional a tarefa de empreender estudos e fixar
os objetivos nacionais permanentes, bem como a
política de segurança nacional. A ideologia da
segurança nacional expressa-se por meio da fixa-
ção de conceitos simples, que banalizam a idéia
de Estado e de Nação. Parte-se da idéia do cará-
ter nacional brasileiro para se atribuírem res-
ponsabilidades ao Estado, no sentido de proteger
o nosso povo, que se reputa infantil e incapaz,
na sua cordialidade de perceber os malefícios e
os males de doutrinas alienígenas, que poderiam
vitimar a nossa tradição ocidental cristã. Sob a
escusa de que constituímos uma unanimidade cen-
trada em torno de determinados objetivos, objeti
vos esses necessários à consecução da felicidade,
é que se molda o regime. Esses objetivos devem
ser percebidos pelo Conselho de Segurança Nacio-
nal, que dita o que somos, o que queremos e sere
MOS.

Com base nessa idéia, tão maléfica, tão dia
bólica quanto ingênua, de que seria possível im-
por à sociedade brasileira o que ela é e deveria
ser, faz-se o Conselho de Segurança Nacional com
petente para declarar quais são os objetivos da
Nação e para fixar a política nacional, entendi-
da como a arte de descobrir os objetivos nacio-
nais permanentes. Nessa visão totalitária ou to-
taljzante e envolvente da sociedade, estabelece-
se maquiavelismo: de um lado, os que se sujeitam
ou se enquadram no revelado espírito nacional, e
de outro, os desobedientes. A legitimidade do po
der decorreria de forma espontânea, para se atri
buir ao governante a tarefa de proteger e ditar
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a vida do País. De um lado, os representantes fj
éis do espírito nacional e, de outro lado, os dj
sidentes, numa visão funcionalista da sociedade —
acreditando-se ser a sociedade brasileira harmô...
nica e orgânica. Aos que se antepunham à consecj
ção dos objetivos nacionais permanentes, caberij
a qualificação de inimigos que deveriam ser eli-
minados ou que deveriam ser, de forma profiláti-
ca, afastados, para que a sociedade prosseguisse,
na sua calma, até a grande meta que seria o de-
senvolvimento nacional.

Dividiu-se o País em dois mundos: o mundo
dos que se submetem ou dos submetidos, o daque-
les que estão de acordo com os objetivos nacio-
nais permanentes, e o mundo dos dissidentes. Es-
tabelecida a política de segurança nacional, cou
be a execução dessa política, consistente na es:
tratégia e nas medidas necessárias a garantir a
consecução dos objetivos nacionais permanentes,
afastando-se todos os antagonismos que pudessem
manifestar-se por ação, crítica ou opinião.

Dividiu-se, então, o País. De um lado, aque
les que auxiliam à consecução dos objetivos na
cionais permanentes; de outro lado, os que não
estão de acordo com as regras ditadas de cima pa
ra baixo. -

Amarrava-se, num processo de asfixia, a ca-
misa-de-torça em que estávamos envolvidos. É ex-
tremamente importante verificarmos que, no texto
constitucional de 1969, se outorga às Forças Ar-
madas um papel que jamais ela teve anteriormente,
ou seja, a tarefa de serem essenciais à execução
da política de segurança nacional. Ao Conselho
de Segurança Nacional e, principalmente, à Secre
taria desse Conselho, criado por um Decreto-lei
de 1970, dá-se a tarefa não só de colher os obje
tivos nacionais permanentes, mas de ditar a poli
tica de segurança nacional. Ou seja, de um lado,
a política nacional que significa fixar os obje-
tivos nacionais permanentes e, de outro lado, co
mo mecanismos, como instrumento dessa política,
a estratégia para garantir a consecução dos obje
tivos nacionais, sendo responsáveis pela políti-

ca e sua execução as Forças Armadas e o Conselho
de Segurança Nacional, principalmente a Secreta-
ria do Conselho de Segurança Nacional.

Toda essa estrutura e arcabouço não se en-
contra exclusivamente na Lei de Segurança Nacio-
nal, por isso, pouco importa que se modifique a
Lei de Segurança Nacional, como foi ela modifica
da, para melhor, sem dúvida alguma, em 83, se e
se arcabouço da ideologia da segurança nacional
se encontra no nosso texto constitucional

Ora, as Forças Armadas foram desvirtuadas
das funções primaciais, para se transformarem em
instrumento de uma ideologia, de um pensamento,
de uma linha de idéias. Seu papel, contudo, há
de ser a fiel e digna defesa da Pátria, de sua
integridade, independência e soberania.

Assim, é necessário desvestir a Constitui-
ção desse arcabouço da ideologia da segurança na
cional, e esse é um trabalho que está sendo pro-
posto pelo Comitê n g 10 da Comissão de Estudos
Constitucionais, Comitê do qual eu sou o Relator.
Devo destacar a contribuição que foi dada a esse
Comitê pelos próprios representantes das Forças
Armadas que, chamados para prestar depoimentos à
Comissão, lá estiveram, por intermédio do Almi-
rante Flores, fazendo um relato sobre a posição
das Forças Armadas perante o novo quadro consti-
tucional e revelando-se concordes no sentido de
retirar da Constituição a ideologia da segurança
nacional.

A fixação dos objetivos da Nação, do povo
brasileiro - e muitas vezes não se pode dizer
quais os objetivos da Nação que sejam permanen-
tes, obrigatórios - não cabe a um Conselho de Se
gurança Nacional e muito menos a uma Secretaria
do Conselho de Segurança nacional: cabe à Casa
do Povo, aos Parlamentos, à Câmara dos Deputados,
ao Congresso Nacional.

Vale salientar que hoje, com a sociedade ci
vil viva e participante, por meio das suas diver-
sas entidades, os objetivos da Nação devem ser
fixados por ela própria e, não, pelos seus cura-
dores.
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Assim, atribui-se às Forças Armadas papel
que lhe é tradicional: defesa da Pátria, da sua
integridade, soberania e independência; mas, ao
mesmo tempo, a obsessão que havia da segurança
interna não pode levar à aversão por segurança
interna. Creio que há necessidade de prudência
de um momento de reflexão, porque cabe também à
Forças Armadas a defesa das instituiçes democrá
ticas. Entendo que, no Estado democrático, as Fo
ças Armadas são o último recurso, o ponto final
para a garantia dos poderes constitucionais.

Assim, não se pode deixar de atribuir às
Forças Armadas o seu papel de garantidora dos P0
deres e da ordem constitucional, ao contrário d
que diziam os textos 67 e 69 dos Poderes consti-
tuídos, porque Poder constituído pode ser inter-
pretado como o poder de fato - deve-se atribuir
às Forças Armadas o papel de garantidora da or-
dem e dos poderes constitucionais, ou seja, dos
poderes legítimos.

Ora, dentro dessa perspectiva nova, em que
não se afasta um papel residual das Forças.Arma-
das, como último recurso para garantia das insti
tuições democráticas, mas eliminam-se resquício
da ideologia da segurança nacional, abrimos a
grande janela e saímos da camisa-de-torça na
qual estávamos vivendo, para a consolidação efe-
tiva da Democracia no nosso País, para que o pro
cesso democrático se instale no miolo, no centro
de decisão. Destarte o poder estará novamente
nas mãos do Parlamento e do Presidente da Repú-
blica ou de um Primeiro-Ministro legítimos.

No momento em que, na Comissão de Estudos
Constitucionais, houve a manifestação de concor-
dância dos representantes das Forças Armadas, com
aidéia de que são garantidoras dos poderes cons
titucionais, apenas e tão-somente, creio que foi
nesse instante, ainda duvidando da Nova Repúbli-
ca, que, a meu ver, se instalava a Nova Repúbli-
ca. Foi nesse instanteque percebi que a Nova Re
pública podia prosperar.

Recordemos que, as medidas de emergência e O
estado de emergência surgiram na Emenda Constit

cion- n g 11, de 1978, quando foi revogado o Ato
Institucional nQ 5. No momento em que se estabe-
leceu pequena abertura política, em contraparti-
da, fecharam-se outras portas. Revogava-se o Ato
Institucional n Q 5 e, no mesmo instante, criavam
-se medidas excepcionais que ficavam na exclusi-
va dependência do poder de império do Presidente
da República, ou seja, a decretação do estado de
emergência e das medidas de emergência.

Na Conferência Nacional da Ordem dos Advoga
dos, em Curitiba, em 1978, que reputo ter sido
grande congresso brasileiro da desobediência ci-
vil, apresentou-se a tese do gradualismo. P épo-
ca, houve no País longa discussão sobre a ques-
tão da Democracia possível, da Democracia relati
va e do gradualismo. Ou seja, já era o enfraque-
cimento do poder do regime autoritário, diante da
força da sociedade civil e da força dos partidos
de oposição que exigiam a abertura e a Democra-
cia e que levavam à tese do gradualismo e da De-
mocracia relativa, instância de recuo do autori-
tarismo.

Nesse Congresso, em 1978, algumas teses fo-
ram apresentadas no sentido da adoção do gradua-
lismo e das medidas de emergência e do estado de
emergência. Houve oposição ferrenha, por parte da
maioria dos advogados e foi rejeitada a tese en-
tão apresentada, de adoção das medidas e do esta
do de emergência, que seriam a consolidação da
Democracia relativa. Estávamos, então, com a es-
pada de Dâmocles sobre a cabeça.

Revogava-se o AI-5, mas criavam-se, em con-
trapartida, o estado de emergência e as medidas
de emergência, que são, na realidade, a possibi-
lidade da decretação de medidas excepcionais que
suspendem o exercício das garantias individuais,
independentemente de qualquer exame da necessida
de e da legitimidade dessas medidas pelo Congres
so Nacional, sendo a abrangência dessas medidas
bastante ampla. O exercício de direitos pode ser
suspenso, de igual modo, nas medidas de emergên-
cia e no estado de emergência, na mesma extensão
que ocorre no estado de sítio. A edição das medi
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das de emergência sequer passava pela apreciação
do Conselho Constitucional, como acontece num es
tado de emergência.

Vimos, então, o que aconteceu quando da vo-
tação do projeto das eleições diretas em Brasj...
lia, com a decretação das medidas de emergência
como forma de intimidação do Poder Legislativo,
para que a independência desse Poder fosse vio
lentada no momento em que se decidia um dos fa-
tos mais importantes da vida brasileira, a deci-
são por eleições diretas. Mais do que isso, era
a exigência de mudanças, era a exigência da Demo
cracia. Não era apenas o efêmero desejo de vota—r
para Presidente da República; na verdade, votar
para Presidente da República significava quebrar,
pela base, o sistema de poder e o regime totali-
tário, baseado na ideologia da segurança nacio-
nal. Era a liberdade de decidir, seja com os dis
sidentes ou não, era a liberdade de ser antagôni
co ao que lá estava, através do voto. Não era ui
desejo infantil de ir às urnas eleger o Presiden
te, mas, sim, de quebrar o sistema, o arcabouç
da ideologia da segurança nacional.

Foi necessária a habilidade da política de
Minas Gerais, foi necessária a arte da conquista
do poder pela persuasão, pela formação de consen
so, através da figura de Tancredo Neves, para que
se rompesse definitivamente esse sistema. Foi a-
través da persuasão, foi por meio da escolha de
atalhos e caminhos novos, bem como de concessões,
que se chegou ao rompimento do sistema de poder.

Vejam os senhores como vivíamos sob um regi
me de camisa-de-força. Revogava-se o AI-5, ma
deixava-se um instrumento totalitário nas mãos
do Presidente da República, para que ele o usas-
se quando achasse conveniente.
• Foi necessário dar 'a volta e, pela persua-
são, pela habilidade de Tancredo Neves, romper o
sistema de poder.

Rompido esse sistema de poder, nós precisa
mos imaginar que um Estado democrático não é um
Estado fraco. Estamos diante da necessidade de
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instalação de uma nova Democracia, ou melhor, da

Democrac ia no País. Isso não pode significar a

fragilidade, o pudor do poder, o receio do uso
da autoridade, porque a Democracia significa res
ponsabilidade e responsabilidade significa usar
da autoridade quando ela se faz necessária. Se-
ria ingênuo imaginar que o Estado democrático
fosse um Estado desarmado para defender-se a si
próprio. Por outro lado, devem-se criar medidas
de contenção da utilização dessas medidas excep-
cionais; deve-se adotar um critério para o uso
da excepcionalidade e deve-se submeter a adoção
dessas medidas à principal instituição que repre
senta a Nação, que é o Congresso Nacional. -

Se, por um lado, alcançamos uma Democracia
plena, por outro, não poderemos ter receio de me
didaS de exceção que venham a ser utilizadas de
forma excepcional, de forma inevitável, em deter
minadas circunstâncias, para preservação e para
defesa das próprias instituições democráticas. E
por isso que o próprio Comitê n g 10 da Comissão
de Estudos Constitucionais já não designa o tema
como segurança nacional, mas já mostra, na sua
designação, um novo sentido, um novo significa-
do, denominando-o defesa das instituições demo-
cráticas e da sociedade civil. A própria denomi-
nação já significa uma mudança de mentalidade.

Ora, se é necessário que haja mecanismos de
defesa do Estado democrático, devem-se, por ou-
tro lado, criar mecanismos de controle de decre-
tação dessas medidas excepcionais. Duas medidas
são sugeridas: a primeira delas seria o estado
de alarme; a segunda, o estado de sítio. E conve
niente que não se use a denominação de estado de
emergência, simplesmente porque, quando se fala
em emergência, imediatamente vem à nossa mente o
cavalo branco de Newton Cruz. Tenho medo das pa-
lavras e do significado que elas assumem e dos
desenhos que elas fixam na nossa mente. Sugere-
se, então, essa denominação estado de alarme e
uma graduação: o estado de alarme como o estado
excepcional de menor gravidade, como medida limi
tada no tempo, no espaço, nas restriçes impos-

407



tas, e o estado de sítio, a ser aplicado na hipó
tese de guerra externa ou na hipótese de o esta
do de alarme ser uma medida insuficiente para
conter, para debelar grave perturbação que inter
fira no funcionamento das instituições democrátT
cas. A primeira condição essencial para se decr
tar o estado de alarme ou o estado de sítio é
inevitabilidade de sua aplicação. A decretação
do estado de alarme deverá submeter-se ao crivo
do Conselho de Defesa Nacional, que deverá ser
misto, com participação de representantes do Po-
der Legislativo e, não, dos próprios Ministros
de Estado, que teriam obrigatoriedade de concor-
dância com o Presidente da República. O estado
de alarme seria uma medida inicial, limitada no
tempo, no espaço, mas limitada, principalmente,
nas restrições que possam ser impostas. Apenas
três restrições, a nosso ver, devem ser impos-
tas, quando da decretação de estado de alarme:
ao direito de reunião, à inviolabilidade da cor-
respondência e à inviolabilidade do domicílio,
como medidas suficientemente fortes para conten
ção do estado de Derturbação grave da ordem qu
venha a prejudicar a segurança dos cidadãos ou o
funcionamento das instituições democráticas. Ao
lado da possibilidade de o Presidente da Repúbli
ca decretar estado de alarme, impõe-se a necessl
dade de ouvir um Conselho de Defesa Nacional, composto
pelos Ministros da Justiça, das Relações Exterio
res, por um representante das Forças Armadas ou
pélos Ministros que representam as Forças Arma-
das e por representantes do Poder Legislativo:
Presidente da Câmara ou Presidente do Senado Fe-
deral e os Líderes da Maioria e da Minoria. Há
que se constituir um Conselho de Defesa Nacional
bastante amplo, com maior número de representan-
tes do Poder Legislativo, ou indicados pelo Po-
der Legislativo, do que do Poder Executivo.

Além da passagem pelo crivo desse Conselho,
que deve ser, a meu ver, um Conselho misto, é im
prescindível que, decretado, o estado de alarme,
no prazo de dez dias, seja ele apreciado pelo
Congresso Nacional, o qual deverá'' decidir sobre

a sua manutenção ou não. Portanto, fica sob o
crivo do Congresso Nacional a manutenção do esta
do de alarme, ressalvado que os atos praticados
nos dias anteriores à decisão do Congresso Nado
nal são considerados válidos. Fica, destarte,
sob o crivo do Congresso Nacional a decretação
de situações de urgência, que exijam a tomada de
uma decisão em defesa da Democracia, sem, contu-
do, tornar a defesa da Democracia um processo
lento. E, além do mais, como um contrapeso à a-
doção de medidas excepcionais, atribui-se ao Con
gresso Nacional a indicação de pessoas que ve
nham a acompanhar a execução das medidas excep-
cionais, bem como fiscalizá-las.

Ao mesmo tempo em que se garante ao Executi
vo um instrumento ágil de defesa das institui-
ções, por outro lado, o Congresso Nacional torna
-se o grande fiscalizador e garantidor da Demo-
cracia. Cria-se, assim, um regime de co-responsa
bilidade, que visa à defesa da Democracia e à de
fesa da segurança do cidadão, para que essas me-
didas não venham a ser extrapoladas, para que
não se instale um ato de injustiça.

Eu lembraria, aqui, um pensamento de Martin
Luther King: "Quando houver uma pequena injusti-
ça, na verdade, toda a justiça será prejudicada".
Ora, nós devemos evitar a prática de uma injusti
ça, porque a prática de uma injustiça se espa-
lha e contamina toda a justiça.

Ao lado do estado de alarme, que substitui
o estado de emergência, mantém-se o estado de si
tio, que deve ser decretado pelo Congresso Nacio
nal, exceto se houver guerra externa, quando o
decreto será presidencial, mas, também, submeti-
do ao Congresso Nacional. Em caso de ameaça de
guerra, pode haver urgência na decretação de es-
tado de sítio, razão porque admitimos que seja
ele decretado pelo Presidente da República, "ad
referendum" do Congresso Nacional.

Quanto à decretação do estado de sítio por
razões de segurança das instituições, há um gra-
dualismo: inicialmente, há o estado de alarme e
depois, se necessário, o estado de sítio, que de
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verá ser decretado pelo • Congresso Nacional, Por
solicitação do Presidente da República, ouvido j
Conselho de Defesa Nacional.

Portanto, o estado de sítio deve ser decre-
tado pelo próprio Congresso Nacional, uma vez que
podem ser tomadas medidas excepcionais mais arn-
plas, de maiores restrições às garantias dos di-
reitos dos indivíduos, porque se trata de um pe-
ríodo mais grave, em que se exigem medidas de in
tervenção em entidades públicas, em empresas p(
blicas, em associações.

No entanto, não deve haver censura à impren
sã. Deve haver, sim, medidas na legislação ordi
nária no sentido da criminação de atos pratica-
dos por meio da imprensa, que venham a tornar
mais grave a situação de conflito já existente.
A medida que se deve entender que há uma respon-
sabilidade da imprensa e que a informação, o di-
reito de todo cidadão de ser informado,, não pode
ser proibida, nem mesmo em situação excepcional,
deve-se, sim, estabelecer que a legislação ordi-
nária venha a cuidar da incriminação de atos pra
ticados por meio da imprensa, que aumentem o ri—s
co de perturbação da ordem.	-

Não se atribuià imprensa o papel que se po
deria entender de disseminar a perturbação da of
dem. A imprensa, que tem direitos, deve ter res-
ponsabilidades. A imprensa livre é a imprensa
responsábel. Dentro do princípio de direito à in
formação, da imprensa livre e responsável, nã
se acredita que ,a censura deva ser estabelecida,
nem mesmo nos instantes de medidas excepcionais.

Assim, creio que demos um quadro aos senho-
res daquilo que se pensa sobre o miolo do poder
e sobre as formas de garantia do exercício do p0
der democrático, necessárias a um País que se li
berta da camisa-de-força.

Ao lado disso, para finalizar essa nossa ex
posição, gostaria de destacar que no projeto da
Constituição há todo um capítulo destinado à se-
gurança pública. Não me vou delongar no estudo
dessa questão, mas gostaria de destacar, sim, que
é preciso se libertar a Polícia Militar, que cha

mamos Força Pública, do guante das Forças Arma-
das.

Tivemos um grande prejuízo e aí está uma de
onstração de como a Constituição interfere no
nOSSO cotidiano. A segurança pública alcançou,
em São Paulo e no Rio de Janeiro, mais do que em
Minas Gerais, um colorido preocupante, com índi-
ces elevadíssimos de criminalidade. Uma das cau-
sas determinantes dessa crise de segurança públi
ca decorre da intervenção direta do Exército na
condução .dos destinos da nossa tradicional força
pública.

Minas Gerais não sofreu este prejuízo, por-
que em Minas Gerais o Comandante da Polícia Mili
tar era um Coronel da PM. Sempre foi. Em São Pau
lo, no entanto, tivemos no comando da FM, até 5
Governo Franco Montoro, Generais e Coronéis do E
xércitO, que tinham visão de segurança interna,
mas não tinham visão de segurança pública. Pre-
ponderava, na formação da oficialidade e na for-
mação dos próprios soldados, cabos e sargentos,
a idéia de que era a segurança interna o objeti-
vo principal, sendo a segurança pública relegada
a segundo plano.

Preparava-se o homem para a luta contra o
terrorismo ou para ser a força auxiliar, do Exér-
cito. Não era ele preparado para lutar contra a
criminalidade urbana. E aí está a crise da segu-
rança pública e a demonstração de como -a Consti-
tuinte interfere •no cotidiano. Quem sofre mais
com a crise de segurança pública não é o rico,
mas o pobre, maior vítima da criminalidade urba-
na. Pretende-se separar a força pública da orien
tação do Exército e das Forças Armadas. Nem por
isso podemos deixar de entender que existe uma
relação da força pública com armamento. Mas o ar
mamenti das forças públicas tem de ser controla-
do pelas Forças Federais, pela União, para que
não se criem exércitos locais, com armamentos
que nada digam quanto à segurança pública. E ne-
cessário sempre ter prudência. Libertar a Força
Pública das Forças Armadas não significa deixar
de estabelecer controle sobre efetivo e armamen-
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to. Eu creio que, neste instante de renovação e
de construção, o exercício da prudência é uma o-
brigatoriedade, para que no se vá nem tanto à
terra, nem tanto ao mar.

Tenho encontrado junto à sociedade civil o
sentimento de que temos de construir uma Democra
cia renovadora. Temos que fazer com que as no
sas instituições sejam queridas e amadas. Tenh
muito receio de que as pessoas criem, com a pers
pectiva da Constituinte, idéias falsas, idéias
de que uma varinha de condão curará todos os ma-
les, que a pobreza e a ignorância serão aboli-.
das, com a nova Constituição.

Desse modo, é nosso dever conscientizar o
povo brasileiro da importância da Constituinte.
Temos a alta responsabilidade de dizer a esse po
vo que Constituinte é ponto de partida e, não-
ponto de chegada, para no criarmos mais ilusão'

INTERVENÇÃO DO 19 DEBATEDOR
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ MARIA CHA
VES) - Com a palavra o Prof. Honório Silveira N
to, primeiro debatedor desta reunião. -

O SR. DEBATEDOR (PROF. HONÓRIO SILVEIRA NE-
TO) - Exmo. Sr. Presidente dos nossos trabalhos,
demais membros da Mesa, minhas senhoras, meus se
nhOres.

Depois das brilhantes palavras do Prof. Mi-
guel Reale, queremos, apenas, manifestar a nossa mo-
desta opinião de Professor de Teoria do Estado
sobre o assunto objeto deste Simpósio.

Preliminarmente, gostaríamos de dizer que
consideramos louvável todo esforço dirigido no
sentido de fazer o povo entender o que é Consti
tuição e Poder Constituinte, assim como qualquer
outro assunto de interesse nacional. Como o ho-
mem não vive isolado, mas sempre em algum grupo,
natural ou artificial, como a família ou a nação,
e é educado para viver e conviver nesses grupos,
é preciso cuidar da formação do homem cívico. Sa
ber o que é Constituição, Lei, Estado, Coverno
Direito, é importante para o homem, em suas legí
timas aspirações de justiça, bem-estar e desen-
volvimento.

Com isso, contudo, não temos o mito de a-
char que o fato de escrever belos dispositivos em
forma de lei seja o suficiente para resolver to-
dos os assuntos. Já sobre a Constituição de 1891,
Oliveira Viana, em "O Idealismo da Constituição",
mostrava, há muitos anos, o idealismo utópico
dos constituintes, que pensavam tudo resolver se
tudo fosse escrito numa lei ou numa Constituição.
Temos excesso de leis, essas é que não nos fal-
tam; o que nos falta é maturidade cultural para
pô-las em prática. A Constituição de 1946 foi
uma excelente peça quanto ao aspecto formal e à
técnica legislativa; continha dispositivos para
reformas sociais abrangentes e, entretanto, não
durou maisque duas décadas.

Outro ponto sobre o qual gostaríamos de opi
nar é que não consideramos a Constituição um re-
gulamento ou uma resolução, cheia de pormenores
e casuísmos. Entendemos que uma Constituição de-
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ve ser simples, precisa e sintética; deve conter
apenas matéria constitucional e não matérias de
outros ramos do Direito; deve conter a estrutu -
ra do Estado, a organização nacional (a rep arti-
ção de competências da União e dos Estados-
mem-bros), as atribuições dos poderes, os direitos
individuais e sociais e pouco mais do que isso.
Fazer uma Constituição casuística é torná-la ve-
lha, de saída, dado o dinamismo de nossa época.
A técnica de elaboração de uma Constituição obe-
dece a cânones já consagrados, que certamente se
rão levados em conta. A não ser que se faça umj
mudança radical no regime, que sejam abolidos os
direitos individuais e sociais que inspiram anos
sã Democracia, a Constituição não poderá aprese
tar tantas novidades como, ilusoriamente, algun
apregoam. Quanto a isso, só o futuro poderá di-
zer o que acontecerá, pois vai depender da vonta
de, da ideologia, da inspiração dos constituin
tes.

Quanto ao tema enfocado pelo ilustre Prof.
Miguel Reale Júnior, a nossa opinião,-num esfor-
ço de síntese, é que se refere a as-sunto que de-
ve ser tratado pelos constituintes, naturalmen-
te, em moldes diferentes da atual Constituição.
Não importa a mudança de nomes: segurança nacio-
nal ou defesa do Estado democrático, medidas de
emergência, estado de alarme ou de sítio.

Assim como o nosso organismo biológico pre-
cisa de defesas contra as doenças, também o Esta
do requer instrumentos excepcionais contra a a-
gressão estrangeira e a desordem interna. E ques
tão fundamental de sua sobrevivência. E evidente
não concordarmos com o atual conceito de seguran
ça nacional, pela sua abrangência, pelo seu mani
queísmo, pois achamos mesmo que a responsabilida
de pela segurança não é do cidadão propriamente
dito, mas do próprio Estado. A propósito, lembra
mos aquele belo livro de formação cívica de nos-
sa infância, de autoria do grande poeta Olavo 31
lac, intitulado "Contos Pátrios". Em seu primei-
ro conto, "A Fronteira", o escritor narra que um
cavaleiro, alta noite, chegou a galope a um povo

ado, perto de uma fronteira, e acordou todos os
homens válidos. E que a sua terra estava sendo
invadida pelos estrangeiros. Então todos se arma
ram e foram para a fronteira, defender os seu
lares e as suas propriedades contra o invasor. A
pesar da beleza lírica da narrativa, não podemo
aceitar que os cidadãos sejam os responsáveis pe
los problemas de segurança e ordem pública: o
tado moderno, detentor do monopólio de coação o
ganizada, é que deve ter os órgãos e instrumen
tos necessários para realizar esse objetivo.

Outro ponto que nos parece importante é não
confundir segurança nacional ou do povo com defe
sã de certos regimes; estes são transitórios, en
quanto o Estado é permanente. Por isso mesmo, i
nossa opinião, que expusemos, no ano passado, num
debate da Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara dos Deputados, e coincidente com a do i-
lustre expositor Prof. Miguel Reale Júnior, éque
os atos de excepcionalidade do Poder Executivo,
ao deflagrar as medidas de defesa do Estado, se-
jam referendados pelo Congresso Nacional, o mais
alto Poder da República e o mais representativo
do povo.

Como o nosso tempo é muito exíguo para um
tema tão vasto e tão polêmico, confessamos não
ter pejo de afirmar, posto seja hoje quase líri-
co ou utópico, ou mesmo resquício de um libera-
lismo ultrapassado, que precisamos mudar a nossa
mentalidade em relação ao Estado: não esperar tu
do dele, como o Grande Pai ou o Grande Irmão, mas
resolver os problemas, tanto quanto possível,
por nós mesmos. O ideal, para a Democracia, acre
ditamos, é a menor interferência do Estado na só
ciedade, ou seja, o mínimo de Estado e o máximo
de cidadania.
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INTERVENÇÃO DO 29 DEBATEDOR



O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ MARIA CHA-
VES) - A Presidência concede a palavra ao segun-
do debatedor, o Prof. Êlcio Reis.

O SR. DEBATEDOR (PROF. ÉLCIO REIS) - Exmo.
S r . Presidente, ilustres componentes da Mesa,meus
caros alunos e ex-alunos aqui presentes, senho-
res e senhoras participantes deste Simpósio.

Ouvimos, com atenção, a brilhante conferên-
cia do emérito Professor Miguel Reale Júnior,Re
lator do Comitê 10, da Comissão para elaborar e
tudos para a futura Constituição deste País. -

Ouso, dentro da minha modéstia e dos meus
precários conhecimentos jurídicos, divergir tan-
to do Conferencista como do Debatedor que me an-
tecedeu, e convidar todos a meditar sobre os ta-
bus arraigados na cultura jurídica brasileira.

Em primeiro lugar, entendemos que o Estado
não é permanente. O que é permanente é a socieda
de da qual participamos. Nós entendemos que o Es
tado deve estruturar-se para garantir não só a
estrutura institucional, mas também os direitos
fundamentais da pessoa humana. Dentre estes es-
tão os seguintes: o direito à habitação, ao tra-
balho, à educação e à saúde. O Estado,sem que se
organize para garantir esses direitos e o exerci
cio desses direitos a cada cidadão, estará fada-
do a não realizar a sua função jurídica e a sua
história perante a humanidade. E é dentro disso
que entendemos que o direito há de ser, seja ele
posto em nível constitucional ou não, a essência
da sociedade civil que integra a nação.

Vejam os senhores: na Constituição se esta-
belecem princípios garantidores dos direitos fun
damentais de cada cidadão. Mas há que se estabe-
lecerem também princípios garantidores da mani-
festação política, do pensamento, das idéias,das
convicções ideológicas e filosóficas. E,nesse as
pecto, nesta hora, é que se configura a ruptura
do Estado, da manifestação política de uma socie
dade civil. O estado de sítio, o estado de emer-
gência, quer queiram ou não, representam,na ver-
dade, a ruptura das manifestações políticas dos
direitos que deve ter cada cidadão numa socieda-
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de civil.
Nós entendemos que, se eu não quero para mim

não quero também para os meus filhos e, p or cer-
to, vocês não quererão que haja ruptura do Poder
estatal organizado, seja ele qual for.

Nesse ponto, então, entendemos que o Estado
deve organizar-se, deve ter o Poder Legislativo,
o Judiciário e o Executivo. Mas temos que que-
brar o tabu. Desde 1891, temos vivido num Estado
de opressão, num Estado chantagista,quer na exe-
cução dos direitos individuais ou. dos direitos
políticos, que cada cidadão deve ter assegurados,
numa sociedade civil. Por isso,entendemos que te
mos de avançar. Se Montesquieu deu um passo pari
organizar o Estado, temos que quebrar tabus, a-
vançar mais um pouco. Só assim teremos uma socie
dade verdadeiramente democrática, um Estado qui
responderá realmente pelo cumprimento daquilo que
está escrito como princípio básico e fundamental
de uma Constituição, quando a sociedade civil ti
ver força e deixar de ser omissa e puder exercei
o direito de se organizar em defesa dos seus di-
reitos, quer sejam políticos, filosóficos ou ide
ológicos. Não pode o Estado chamar a si o direi
to de representar aquilo que nós pensamos.

Só haverá uma evolução democrática não ape-
nas formal, mas de fato, quando houver princípio
e 'ação que assegurem a cada cidadão os seus di-
reitos. Mesmo no Estado onde vivemos, desde 1891
se, assegura ao Poder Judiciário a solução dos
conflitos individuais e a solução de alguns con-
flitos de natureza social.

£ necessário que, na Constituição que se vai
elaborar, se amplie o direito da sociedade civil,
quer coletivamente, através de facilidades de or
ganização, quer individualmente, para que possa
ser ampliado o direito da ação popular, da, ação
civil pública, ou sejam criados outros tipos de
ação questionadores do próprio representante do
Poder, seja do Executivo ou do Legislativo, que
representa a manifestação legítima de direitos
políticos de uma sociedade que se organiza.E não
é novidade a constatação de que, hoje,no Brasil,

temos duas realidades jurídicas, uma Constitui-
ção que in stitucionaliza formas, maneiras de e-
xercer o Poder e a sociedade civil, organizando-
se de outra maneira. Estão aí organizadas asso-
ciações de bairros ou sindicatos, as comunidades
de base, que são mais de oitenta mil neste País.

Então, temos realmente no Brasil uma orga-
nização de fato e uma Organização institucionali
zada. E, p or mais ampla que seja a Constituição
que se elabore p ara o País, haverá sempre direi-
tos políticos in stitucionalizados em nível cons-
titucional, direitos políticos in stitucionaliza-
dos em nível infraconstitucional e direitos po-
líticos não ins titucionalizados, que haverão de
ser resolvidos em cada uma das associações de bair
ros, sindicatos ou clubes culturais.

Então vejam, quando se coloca na Constitui-
ção a necessidade de haver medidas de defesa no
Estado que se diz democrático, através da decre-
tação do estado de sítio ou estado de emergência,
na verdade está-se atribuindo ao Poder Executivo
o direito de romper com os direitos políticos,que
devem sempre ser legítimos, na organização da so
ciedade civil. Essa é uma ruptura do princípio
que fere, frontalmente, um estado de direito demo
crático. Por que permitir que o Poder Executivo
faça essa ruptura e impedir que determinadas cor-
rentes da opinião p ública manifestem sua opinião,
como aconteceu com a aplicação da medida de emer-
gência que impediu que fosse aprovada, no Con-
gresso Nacional, legitimamente, a manifestação
de um povo, de milhões de brasileiros, que foram
às ruas e quëriam a aprovação da emenda constitu
cional que garantia a eleição do Presidente da
República diretamente? Essa medida de emergência
rompeu, na verdade, com o direito fundamental
Político, manifestado por toda a Nação, em praça
Pública.

O que se tem de cogitar é de medidas que de
fendam a sociedade civil contra . a ruptura p olí-
tica, que o Poder Executivo quer exercitar, vã-
l endo-se do p oder da força para fazer prevalecer
o p ensamento p olítico de quem está no exercício
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do Poder, como se o seu pensamento fosse também
o de toda a sociedade. Por isso, divergimos do e
mérito Conferencista, quando, no seu grupo de trj
balho, propõe criar o Conselho de Defesa Nacio
nal e decretar,através do Poder Executivo, o es-
tado de alarme, substituindo o estado de emergên
cia. Depois o grupo de trabalho reconhece que
estado de sítio tem que ser aprovado pelo Con-
gresso Nacional.

Deixo aqui uma pergunta ao Conferencista,
para explicar a contradição de se admitir que,
para a decretação do estado de alarme, seja ou-
vido o Conselho de Defesa Nacional, do qual são
integrantes os três Ministros das Forças Armadas
e, para a decretação do estado de sítio, seja ou
vido tão-somente o Congresso Nacional.Chamamos
atenção inicialmente para a quebra de tabus.

Entendemos que as Forças Armadas têm papel
importante a desempenhar. Por isso devem ser pro
fissionais que cuidem da segurança nacional,a ni
vel de atuação externa. Mas, a nível de segurança
civil, convidamos todos a meditar sobre a propos
ta de avançarmos na construção de uma Democracia
em que sejam respeitados não só os direitos for-
malizados, mas também os direitos que nasçam e
sejam a essência da sociedade. Para a solução
dos conflitos desses direitos, deverá ser chama-
do o Poder Judiciário.

Entendemos que a segurança interna não deve
caber somente ao Poder Executivo. Por que deve
haver uma Secretaria de Segurança Pública e não
uma Secretaria de Defesa dos Direitos do Homem,
da Mulher e da Justiça? Por que a Polícia Ci-
vil tem que integrar o Poder Executivo e não o
Poder Judiciário? Vejam a contradição: o depoi-
mento de alguém na Polícia não tem valor algum
junto ao Poder Judiciário. A pessoa pode decla-
rar o que quiser na Polícia e dizer o contrário
junto ao Poder Judiciário. Seu depoimento da Po-
lícia fica anulado. Não há necessidade de haver
essa vinculação da Polícia Civil com o Poder Ex
cutivo, mas, sim, com o Poder Judià4ário. Se e-
xistem as Forças Armadas, para garantir a segurança da
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Nação, se somos República Federativa, em que os municí-
pios e osEstados são autônomos, por que existir, a nível
estadual, polícia estadual para garantir a ordem interna?
Que a ordem interna seja atribuída à Polícia Civil e su-
bordinada ao Poder Judiciário. Vejam que com isso avança-
remos. O que tem ocorrido no Brasil - perdoem-me a cons-
tatação - é o Poder Executivo utilizar a força que tem
de sua Polícia C,ivil de todo esse aoarato estatal pa-
ra violar as manifestações legítimas do direito
do cidadão brasileiro. Em qualquer Estado isso o
corre. Vejam, nem mesmo nas questões dos parti-
dos políticos, que são considerados instituições
de direito público interno, respeitam-se os di-
reitos. Vejam que, em Minas Gerais, em todo o Es
tado, um partido político que quiser manifestar le
gitimamente seus programas tem que dar ciência ao
Secretário de Segurança e solicitar autorização
para fazer a manifestação, se ela for pública.

Na Constituição da Itália, é garantido o di
reito de reuniões, públicas ou fechadas,sem qual
quer comunicação ao Poder Executivo. Se quiserem
limitar a manifestação, que seja esta limitada
pelo Poder Judiciário, não pelo Poder Executivo.
O Poder Executivo, na verdade, no Brasil, tem-se
utilizado do poder estatal, do aparato militar,
para coagir a sociedade e impedir sua manifesta-
ção legítima.

A Constituição do Estado, desde 1891, garan
te a livre manifestação do pensamento, entretan-
to, na semana passada, um delegado instaurou in-
quérito contra militante de um sindicato, que é
candidato da oposição, só por ouvir dizer que e-
le professa ideologia socialista. Vejam como é u
tilizada,a força militar neste País, cerceando sem
pre os direitos da manifestação política.

Na vinda do Papa ao Brasil, a Delegacia de
Polícia foi chamada para impedir que pessoas que
defendem o pensamento consagrado pela Igreja Ca-
tólica de Minas Gerais fizessem legítima propa-
ganda da vinda do Papa: instauraram-se inquéri-
tos, acusaram-se pessoas. Vejam como têm sido a-
tingidos os cidadãos neste País, desde 46, sem
exceção, por todos os Governos que por aqui pas-
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saram. Então, entendemos que, neste avanço par
consolidação de uma Democracia, é preciso ga ran-
tir na Contituição instrumentos que favoreçam
defesa da livre manifestação do pensamento p olí-
tico daqueles que integram esta Nação. É preciso
garantir o poder constituído: Legislativo, Exe-
cutivo e Judiciário, porque entendemos que o Es-
tado não é permanente, mas a sociedade é que é
permanente, devendo organizar-se da forma como
desejar. E a manifestação desse pensamento da so
ciedade civil fará avançar uma Democracia efetçj
va, não uma Democracia formal, na qual o Poder E
xecutivo utilize o poder para cercear o direito
político, que deve ser livremente manifestado De
los cidadãos brasileiros. Entendemos que soment
com a evolução cultural, que deve o Estado asse-
gurar a todo o povo, a toda a Nação, é que p ode-
mos evoluir, para atingirmos efetivamente a De-
mocracia.

Por isso, discordamos fundamentalmente do
fato de se incluírem na atual Constituição medi-
das que venham romper unilateralmente,através do
Executivo, o estado de direito. Admitimos que es
sas medidas possam ser aplicadas, ouvido o Podei
Judiciário, que é o órgão competente para diri-
mir todos os conflitos de direito. Aí, sim, é que
podemos admitir c estado de sítio, em duas hipóte-
ses: quando em guerra civil ou em caso de inva-
são do território nacional por forças alieníge-
nas.

Dirigindo-nos ao ilustre Conferencista, re-
lativamente à necessidade de se criar o Conse-
lho de Defesa Nacional, vimos que ele deverá ser cons-
tituído de dez membros: o Presidente da Repúbli-
ca, o Presidente do Conselho (na conferência não
ouvi explicação sobre quem seria o Presidente do
Conselho, gostaria de tê-la), os três Ministros
das Forças Armadas, o Ministro da .Justiça, o Mi-
nistro das Relações Exteriores, o Presidente do
Senado, o Presidente da Câmara dos Deputados, os
Líderes da Maioria e da Minoria da Câmara dos De
putados. Mas, no regime pluralista de partidos,
em que haverá, por certo, vários partidos mino-

rit'', quais serão os Lideres da Minoria que
participarão desse Conselho? Todos os líderes de
partidos constituídos no Brasil?

E questionamos: se as Forças Armadas devem
ter um papel profissional de defesa da Nação pe-
rante as forças extfernas alienígenas, por que a

i ntegração nesse Conselho, proposta pelo Comitê,
de três Ministros das Forças Armadas? Isso não
seria uma forma de pressão?

Deixo estas perguntas e conclamo todos a
meditar e a quebrar tabus, para organizarmos re-
almente uma sociedade civil, porque somente ela
é capaz de garantir a manutenção de uma Democra-
cia autêntica neste País.
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INTERVENÇÃO DO SR. COORDENADOR



4

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ MARIA CHA-
VES) - A Presidência concede a palavra ao Sr. Co
ordenador, Prof. Orlando Magalhães de Carvalho
para sua exposição.

O SR. COORDENADOR (PROF. ORLANDO DE CARVA
LHO) - Exmo. Sr. Presidente, eminentes membros da
Mesa, minhas senhoras, meus senhores. A função
do Coordenador, nessa fase do Seminário, seria a
de resumir e tecer um ligeiro comentário, coorde
nando as várias contribuições que acabamos de oU
vir.

A primeira delas, do Prof. Miguel Reale ir.,
representa bem a prudência política do eminente
Conferencista, ao tratar de um assunto tão deli-
cado como O da defesa do Estado democrático.

E verdade que a tese central do seu traba-
lho é a luta que se estabeleceu no Brasil, não
no momento, mas de anos, não só contra o regime
militar tecnocrático, mas, sobretudo, contra as
suas ramificações. E verificação banal de Ciên-
cia Política no Brasil que não basta eliminar a
instituição básica, porque ela já se ramificou
nas instituições secundárias. Se fizermos a re-
formulação constitucional, sem examinarmos as
conseqüências que o regime deixou, talvez não te
nhamos no novo órgão as possibilidades de ação
que ele teria, se fosse um órgão novo em toda a
sua extensão, que pudesse atuar nas áreas secun
dárias.

Nesse ponto, lembro a dificuldade encontra-
da em alguns setores das Forças Armadas para re-
cuperar os cassados. Já estamos no novo regime e
muitos dos cassados, que eram representantes das
três Forças Armadas, não tiveram a sua readmis-
são no seu respectivo setor de trabalho. Ainda
há pouco, a televisão anunciou a volta dos mem-
bros da SUDENE, que é um órgão civil, mas que só
agora promoveu a reintegração dos cassados. E
nesse sentido que acho que a tese central do Prof.
Miguel Reale ir. merece o maior respeito, mas de
ve também coincidir com uma reformulação interna
das chamadas ramificações.

Na verdade, a tese do Prof. Miguel Reale Jr.,

431



exposta com perfeita clareza e tom pedagógico ex
celente, sugere uma série de medidas práticas
como a criação de novos órgãos e instituições,
não dando apenas uma contribuição teórica.

Lembro aqui o exemplo da Constituição de
Weimar, alemã, de 1919, elaborada tecnicamente
pelos melhores professores de Direito Público a-
lemão da época: é uma obra perfeita. Tornou-se
um marco no Constitucionalismo contemporâneo,
com a chamada "racionalização do poder", mas, a-
pesar de todas as suas perfeições técnicas, não
impediu que Hitler assumisse o poder totalitário
na Alemanha.

Não basta a execução da parte mais alta, que
é a Constituição. E necessário que teçamos as rã
mificações, a estrutura que vai fazer cumprir e
sã Constituição. Esse é um trabalho de estadis
ta, e eu não sei se a Comissão que está estudan
do esse subsídio, a ser levado ao Sr. President
da República, terá suas sugestões seguidas pela
estrutura burocrática do Estado brasileiro. Te-
nho minhas dúvidas. A burocracia brasileira não
está aparelhada para executar algumas novidades,
que são necessárias, no momento, para a consti-
tuição de um novo Estado no Brasil. A primeira
delas seria a adéquação do sistema parlamentar -
que tem uma burocracia diferente da atual - à
necessidade de um grupo de administradores, do
mais alto nível, para pôr em andamento uma nova
forma de governo.

O Ministro Rafael de Almeida Magalhães, que
faz parte da Comissão e é mineiro - e assim o
sendo, pode-se falar dele - é muito categórico e
disse que o seu modelo é o da França. Para azar,
falou isso antes das eleições francesas, em que
a oposição ganhou a maioria e Miterrand, ao in-
vés de demitir-se, o que seria a solução mais vi
ável, porque não representava mais a maioria,
convidou, após as eleições, o representante mais
qualificado dos grupos oposicionistas, que é Chi
rac, o qual não tem familiaridade com a política
francesa, mas tem nela um apelido: "bulldozer",
porque, por onde passa, destrói tudo. Assim, já

começaram os conflitos entre o Presidente e o
primeiro-Ministro.

São problemas do regime parlamentar, aos
quais se associaria a instabilidade dos partidos
políticos em nosso País. Já estamos com vinte e
cinco partidos registrados no Tribunal Superior
Eleitoral. Há partidos de todos os modos, cores
e feitios. Como adequar isso ao sistema parlamen
tar? E necessário que haja uma burocracia adequa
damente preparada. Na França, esse problema foT
resolvido, até agora, com a presença da "Ecole
NatiOnal d'Administration - ENA". Quase todos os
membros do Governo foram antigos alunos da ENA,
que preparava esses jovens para atuar nos servi-
ços públicos. No Brasil, não há nada disso. Esta
mos criando coisas novas, mas a burocracia conti
nua a mesma.

O Conferencista demonstrou, na sua palestra,
a necessidade de se prolongar a luta contra as i
deologias anteriores, definidoras da política
brasileira e em favor da participação direta do
povo na execução da política nacional, o que é
desejo de todos nós.

Quanto aos debatedores, o Prof. Honório Sil
veira Neto concordou com a posição do Prof. Mi-
guel Reale Júnior, mas procurou alargar as pers-
pectivas, sugerindo a manutenção dos fins precí-
puas do Estado, porém separando "segurança do Es
tado" e "segurança dos detentores do poder". E
isso está, de certo modo, implícito na exposição
do Prof. Reale Júnior: deixa ao Congresso Nado
nal a decretação das medidas de defesa do Estado
democrático. Esse é o ponto que pode ser consi-
derado de maneira diferente, mas, politicamente,
tem seus fundamentos. Ele acha, sobretudo nas suas
considerações finais, que se deve eliminar o paternalismo
do Estado na nossa vida normal. Nós dependemos
demasiadamente do Estado e apelamos para o Esta-
do a todo instante. Não sei se os senhores se
lembram de que Pero Vaz de Caminha termina a sua
carta pedindo ao Rei de Portugal emprego para um
parente. Quer dizer, a primeira peça literária
da História do Brasil é um pedido de emprego. E-
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le confiava em que o Estado daria emprego para
um parente seu. Isso é normal. Até os e strangei-
ros que vêm para o Brasil aderem a esta concep-
ção de que o Estado deve prover a todas as neces
sidades financeiras que possamos ter.

Fiquei assustado, quando Reitor da UFOP, ao
ler a biografia de Gorceix e ver, em uma carta
sua, que ele pedia a uma autoridade brasileira em
prego para um parente. Disso, nem o francês esc
pá.

A proposta do Prof. Silveira Neto é razoá-
vel. Devemos reagir contra isso. Quero saber se
é possível chegarmos a uma solução desse proble
ma, quando nós estamos francamente. habituados a
isso. A pessoa perde o emprego e logo telefona
para um Deputado, pedindo que lhe arranje outro.
Todos nós fazemos isso. Eu também faço. Eu sou
brasileiro. O azar é que o Deputado não arranja,
e a gente fica na fila. Mas a tendência é essa.
São problemas da nossa vida diária, que eu não
sei se poderemos resolver com conferências.

Quanto ao Prof. Elcio Reis, nosso ilustre
colega da Faculdade de Direito Mílton Campos, nós
encontramos um homem agressivo, que diverge fun-
damentalmente das exposições anteriores, e enten
de, por seu lado, que o Estado não é permanente
posto que p ermanente é a sociedade. Este é um ve
lho debate teórico que não sei se terá fim, mas
no momento, fala-se muito que a sociedade e o Es
tado estão em conflito e devem ser ajustados. Te
ricamente isso é muito bonito, mas não sei sg
chegaremos a um acordo. O Estado deve apenas ga-
rantir os direitos da sociedade, fazer a defesa
dos direitos individuais.

Aqui vem uma pergunta, ou melhor, um comen-
tário: "E se o Estado não se defende?" Acontece
o que aconteceu na Alemanha, em que Hitler assu-
miu o poder através de um mecanismo democrático,
o mais perfeito que a Europa produziu depois da
1 2 Grande Guerra. E um dos grandes problemas. A-
té onde o Estado deve defender-se e evitar a sua
entrega, como Democracia, a um regime que não S

já democrático? E um problema delicado, é um pro

biema politicamente muito difícil de ser 'resolvi
do numa sociedade pluralista como é a sociedad
brasileira.

"Podemos nós permitir que os comunistas, que
não são democráticos, trabalhem no sentido de
derrubar o Estado democrático?" Isso é uma tese
bastante difícil e bastante perigosa, mas que es
tá contida na manifestação do Prof. Êlcio Reis
de que o Estado deve garantir ao indivíduo, como
elemento da sociedade, que ele se manifeste, que
manifeste, o que quiser. O Estado garante essa ma
nifestação. Não sou administrador, sou apenas ui
velho aposentado, que pode falar o que quiser,
porque ninguém pode tirar mais nada de mim.

Na entrada da Universidade de Berkeley, nos
Estados Unidos, verifiquei que existe um jardim
com bancos, à sombra'das árvores, que imita o Hy
de Park, em Londres. Naquela entrada os senhore
poderão encontrar qualquer pessoa expressando o
que quiser. E um direito que elas têm de expor
as suas idéias e sempre há quem as ouça e as de-
bata com o orador. Daí eu pergunto: e se esses
grupos que tiveram a liberdade de expor suas i-
déias saírem dali para destruir a universidade?
No fundo, aqui entre nós, era a idéia de Marcuse,
que era alemão, mas, só achou ambiente para ex-
por suas idéias nos Estados Unidos, onde as i-
déias são livres. Sentado à sombra, debaixo de
uma árvore, rodeado de rapazes e moças da univer
sidade, ele expunha suas idéias revolucionárias.
Achava que a universidade já se havia aburguesa-
do como os operários, que não eram mais o elemen
to da transformação social na futura sociedade
pós-industrial e apelava para os "hippies", por-
que eles não tinham mais respeito por nenhum va-
lor. Achava que a juventude "hippie" merecia a
denominação de "revolucionários do futuro". Uma
idéia altamente transformadora da sociedade. Na
verdade, o movimento "hippie" acabou; às vezes,
em Belo Horizonte, encontramos um sujeito de ca-
belo comprido, fumando maconha, e fumar maconha
SO aqui é que é anormal. Nos Estados Unidos, cer
ta ocasião, ouvi um professor dizendo aos seus
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lunos que fumavam maconha na sala o seguinte
"Esperem um pouco, porque, depois da aula, flÓ
todos vamos fumar".

O mundo está mudando, há coisas novas por
todo lado. Quando a gente está discutindo uma re
formulação constitucional, essas idéias são boa
e devemos ouvi-las. Mas vamos verificar, na hora
de redigir, que não é tão fácil redigir um texto
constitucional. Isso é matéria de experiência e,
sobretudo, de experiência de Direito Público.

Na Comissão em que estamos trabalhando, e-
xistem elementos da mais variada formação. Há ho
mens de categoria intelectual a mais elevada.
atual Presidente da República já retirou nela
quatro ministros: o Brossard, que é uma simpatia,
com toda aquela gordura, tirou o Saulo Ramos,
Consultor-Geral da República, tirou o Rafael Ma-
galhães, atual Ministro da Previdência,e o Celso
Furtado, representante de uma esquerda que in-
fluiu bastante na juventude brasileira, e que ho
je é Ministro da Cultura, na qual parece não a
creditar muito, pela entrevista que deu ontem ao
"Jornal do Brasil". Lá está ele, como membro do
Governo. A Comissão tem as mais elevadas expres-
sões da cultura brasileira. Ela está fazendo um
trabalho, não está fazendo uma Constituição. Es-
tá apresentando sugestões ao Presidente da Repú-
blica, que fará delas o uso que julgar convenien
te. Não devemos ir além disso e supor que estar
mos elaborando a Constituição. Nem ternos mandato
do povo para isso. Nosso mandato é burocrático,
um decreto em que o Presidente da República nos
pede que apresentemos sugestões. Estamos apresen
tando e acredito que se produzirá um trabalho de
grande expressão, um pouco contraditório nas vá-
rias comissões, por relatórios que tenho lido. Es
ses relatórios não acordam perfeitamente uma coi
sa com a outra. Por exemplo, no caso dos índios.
índio agora é moda no Brasil. São duzentos mil índios no
Brasil, incluindo Darcy Ribeiro, duzentos mil e um, que
estão perturbando os cento e quarenta milhões de brasilei
ros. Vão para os hotéis em Brasília e temos que
pagar. Deveriam ficar nos seus luares, na tribo

onde produzem, ao invés de ficar tomando café
nos hotéis às nossas custas. Eles criam proble-
mas e, depois, se queixam de que estão sendo per
seguidos. Quanto à questão da propriedade, temo
dois relatórios já apresentados, em que os ín-
dios São proprietários do solo e do subsolo. Is-
so é contra a legislação brasileira. O dono do
solo não é dono do subsolo. O subsolo pertence
ao Estado. Uma comissão propõe que o subsolo se-
ja dos índios. A outra está propondo que o subso
lo esteja sujeito à legislação específica, qu
corresponde à situação atual. A exploração do
subsolo não é a mesma exploração do proprietário
do solo, precisa de uma concessão do Estado; ele
tem preferência, mas não é ele o proprietário do
subsolo. São problemas que a comissão apresenta.

Não é fácil redigir um trabalho dessa natu-
reza, exige muita prudência, muito cuidado e, so
bretudo, muita paciência para ouvir as divergên-
cias, tentando conciliá-las, porque política é
a arte de conciliar divergências. Resolve-se uma
crise agora para se poder resolver a próxima. A
Constituição não é mais do que isso: 

-
é uma etapa

para resolver uma crise para reformulação das
instituições brasileiras. Assim que ela for vota
da, aparecerão outras crises, mas isso é obra d
estadista, tendo em vista a instabilidade da a-
ção política.

Para encerrar, lembro Gustavo Capanema, quan
do dizia que "os desmoronamentos naturais são
quase sempre súbitos e que os estadistas impaci-
entes deverão ter sempre em vista essa tendência
da natureza". De repente, pode desmoronar tudo.
Em política, o desmoronamento é súbito e terrí-
vel. O sujeito sai do cenário político e isso po
de acontecer facilmente na vida política brasi-
leira, nesta hora de reformulação de institui-
ções.

São esses os comentários que tinha a fazer.
Agradeço a todos pela atenção que me deram. Mui-
to obrigado.
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CONSIDERAÇÕES DO SR. CONFERENCISTA



O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ MARIA CHA-
VES) - A Presidência vai conceder a palavra ao
prof. Miguel Reale Júnior, para suas explicações
em relação ao que foi colocado pelos debatedores
e pelo Sr. Coordenador.

O SR. CONFERENCISTA (PROF. MIGUEL REALE JÚ-
NIOR) - Sr. Presidente, quanto à exposição do i-
lustre Prof. Honório Silveira Neto, na parte que
me parece a mais essencial e que diz respeito à
questão de se esperar tudo do Estado - o mínimo
do Estado, o máximo da cidadania - é evidente que
a sociedade brasileira tem-se revelado madura e
tem desacreditado o próprio Estado por todos os
mecanismos burocráticos e tem reivindicado e mui
tas vezes ela mesma realizado, independente das
instâncias administrativas e burocráticas.

Em alguns campos, não se p ode deixar de en-
tender que a atividade do particular venha a se
realizar de forma direta, sem, no entanto, desco-
nhecer a importância da força propulsora do Esta
do no sentido do atendimento à exigência da or-
dem social. Por outro lado, diante do retrato do
Brasil de hoje, que é um Brasil conflitante, é o
Brasil da sociedade pós-industrial de Belo Hori-
zonte, de São Paulo, do Rio de Janeiro,e é o Bra
sil da pobreza, da insuficiência alimentar, da
falta de assistência médico-hospitalar, assistên-
cia à saúde,o Brasil da mortalidade infantil, o
Brasil da fome, não podemos deixar de entender
que há necessidade de um assistencialimo, inicial
mente, para tentar recuperar essa massa da popu-
lação brasileira condenada à miséria no seu sen-
tido amplo e, ao lado disso, um planejamento que
não seja só impositivo, mas também sugestivo, pá
ra direcionar a vida brasileira, no sentido de
Promover a justiça social, a reforma agrária, o
favorecimento da empresa nacional, a distribui-
ção de renda e o acesso de massas imensas da po-
Pulação brasileira aos bens materiais próprios
da sociedade pós-indust!jal. Não podemos deixar
de reconhecer que a iniciativa particular é mui-
tas vezes mais eficiente. A eficiência pode ser
alcançada através da iniciativa particular, mas
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o direcionamento no sentido do social deve 1vir
do Estado, porque ele não ocorrerá através da es
pontaneidade e do bom coração dos homens brasii
leiros.

O Prol'. Elcio Reis se diz em oposição fron-
tal a minha opinião. Primeiro, eu contesto que
nos estejamos em posições antagônicas. A garan-
tia dos direitos, a garantia da manifestação, a
garantia da participação política, eu creio
que foi um dos pontos que timbrei na mi-
nha exposição e que timbro na minha atuação,
seja como advogado nos órgãos de classe, seja na
própria Comissão, nos outros Comitês nos quais
participo e mesmo neste Simpósio. O que não se
pode é adotar, sem a devida prudência, o crité-
rio de Paris, de 1968, de que "é proibido p roi-
bir". Se vamos estabelecer que é proibido proi-
bir, vamos estabelecer não o Estado, mas a anar-
quia. Ninguém quer a anarquia, a anarquia é con-
tra o direito individual. A anarquia é contra a
garantia do exercício dos direitos individuais.
A anarquia é a prepotência de um em prejuízo de
todos, e o que se deve ter é prudência, porque é
a Constituição democrática, a exemplo da Consti-
tuição espanhola, da Constituição portuguesa, da
Constituição grega, que são reconhecidamente de-
mocráticas, da última década, que tem mecanismos
de defesa.

Atribuir ao Poder Judiciário .o ajuizamento
Político e a necessidade política de tomada de
medidas de defesa do Estado é mudá-las do seio
do Parlamento, onde está a Nação - porque o Par-
lamento é a caixa de ressonância da Nação - para
os elitistas, colocando-se nas mãos de magistra-
dos as decisões políticas. Estaremos assim cri-
ando a ditadura da magistratura, que é a pior de
todas. Prefiro atribuir ao Parlamento a capacida
de de decisão a imaginar que estaremos seguros
se entregarmos ao Poder Judiciário decisões poli
ticas. A decisão não é jurídica, á decisão é . P0-
lítica. As soluções não são - com pretensão à luz do
Direito, mas são soluções políticas de conveniêf!

cia, e têm de ser do Parlamento, dos Deputa-
dos, sob pena de criarmos a p ior de todas as di-
taduras, que é a ditadura dos elitistas, que se
coloca como julgadora, sempre, e, p or outro lado,
no caso de o estado de alarme ser decretado pelo
Presidente da República e submetido ao Conciresso
Nacional, que se dê a este o prazo de cinco dias Pa
rã se manifestar, aceitar ou rejeitar esse esta-
do de alarme, e, em caso de rejeição, que o faça
cessar im ediatamente. Apenas p retendemos que se
dê ao Executivo o poder de ação imediata,para im
pedir que a perturbação da ordem sofra um proces-
so de desgaste, de espera, até que o Congresso
Nacional, muitas vezes em recesso, tenha a possi
bilidade de aprovar uma medida excepcional. E ne
cessário criar uma medida de controle das medi-
das ex ce p cionais. Toda Constituição tem medidas
excepcionais. Deve-se ter prudência, sem receio.
Esse Conselho de Defesa Nacional misto é quevai
opinar sobre a Participação dos membros. No Par-
lamentarismo existe a r e p resentação da Minoria.
Existe um, indep endentemente da multiplicidade
de partidos, que fala pela Minoria. E um Conse-
lho misto que vai opinar. Portanto, não é o Con-
selho do "oui, oui", de balançar a cabeça. Nãodevemos ter medo de defender a Democracia,senão estaremos p re p arando-nos para viver muitolonge dela.

Quanto à exposição do Prof. Orlando de Car-
valho, queria dizer do gosto de ouvi-lo, de ou-
vir o mestre que discorre com facilidade sobre
todos os assuntos e dá p inceladas de ilustratj_vidade e de ve rsatilidade Eu vim a Minas Gerais
Para ouvir uma aula do Prof. Orlando de Carvalho.
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ MARIA CHA-
VES) - A Presidência devolve a palavra ao Prof.
Orlando de Carvalho para a coordenação dos deba-
tes.

O SR. COORDENADOR (PROF. ORLANDO DE CARVA-
LHO) - Temos numerosas perguntas de participan-
tes, as quais passaremos a ler.

PERGUNTA DO SR. ANTÔNIO CARLOS COMES (ADVOGADO) -
Diante do tão falado entulho autoritário, que a-
vassalou todos os cantos do Brasil, com suas sa-
lientes marcas, e que ganhou campo tanto na le-
gislação constitucional como na legislação ordi-
nária, pergunto quais são as primeiras medidas
que deverão ser tomadas, na visão de V.Exa., pa-
ra que se proteja o Brasil de possíveis ataques
ao estado de direito?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. MIGUEL REALE JÓ-
NIOR) - Creio que não é p ossível pensar-se nu
ma reformulação da lei ordinária, sem a reformu-
lação da nossa Constituição. De que importa mu-
dar a legislação ordinária tão-somente, se nós
temos ainda todo o arcabouço autoritário presen-
te na nossa Constituição? Sem dúvida, há algumas
leis que precisariam ser modificadas, e breve-
mente, a começar pela Lei de Greve.

A Lei de Segurança Nacional já foi depura-
da, em grande parte, da ideologia de Segurança
Nacional. E uma lei que foi votada pelo meu par-
tido, que era o partido da oposição - PMDB- ten-
do recebido o número 83. Há, no entanto, na le-
gislação de Segurança Nacional, resquícios graves
de autoritarismo, decorrentes de medidas de or-
dem processual, como a prisão para averiguação,
que perdura pelo prazo excessivo de sessenta dias
A Lei de Imprensa tem um ou outro dispositivo
que pede rápida modificação. Não acho que ela de
va ser modificada em grande parte. Querer colo-
car a Lei de Imprensa em código penal comum é não
ter p restado muita atenção a ela. O grande pro-
blema, que vem desde o Estado Novo, está na le-
gislação trabalhista. Nós temos todo um sistema
de p oder que tira a autonomia sindical. Acho que
abásico seria naturalmente um código de traba-
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lho.

PERGUNTA DO SR. JOSE GERALDO MENDONÇA jÚ...
NIOR (DA SECRETARIA DE ESTADO DO ABASTECIMENTO)
No bojo da nova Constituição deverá vir uma re-
forma do Código Penal e das leis brasileiras. o
senhor é a favor da renovação da Lei de Seguran-
ça Nacional? Justifique-se.

O SR. CONFERENCISTA (PROF. MIGUEL REALE JÚ-
NIOR)- No campo da garantia de direitos indivi-
duais, há a consagração dos direitos dos presos.
Creio que o Código Penal, de cuja elaboração par
ticipei, se coloca numa linha extremamente demo
crática. A crítica que se faz é a de que ele hu-
maniza demais a repressão penal. Mas a Lei de Se
gurança Nacional precisa ser modificada. Acho e
tremamente interessante o projeto elaborado pelo
Conselho Nacional de Política Penitenciária,à é-
poca de Fernando Lyra: um projeto a ser tomado
como ponto de partida, como projeto de defesa do
Estado democrático. Não podemos deixar de ter
uma lei de defesa do Estado democrático. Se ana-
lisarmos os países democráticos onde houve ter-
rorismo, encontraremos uma legislaçãÓ draconiana,
como é o caso da Alemanha e da Itália. Mas é pre
ciso mesmohaver uma lei de defesa do Estado demo-

crático.
PERGUNTA DO SR. V&TER DIAS - Dentro do atual

quadro constitucional e tendo em vista o
caráter vago da legislação que assegura o direi
tos e garantias individuais, podem os Estados fé
derados, objetivando defender a segurança do ci-
dadão, tomar, por exemplo, iniciativas para se coibi
rem discriminações contra os cidadãos,cOmO a lei
carioca que proíbe discriminação em entradas de
edifícios? Como está sendo enfocado -o tema pelos
membros do Comitê que está examinando as normas
de defesa do cidadão?

• O SR. CONFERENCISTA (PROF. MIGUEL REALE JL1-
NIOR) - Creio que o Comitê nQ 1 examinou um lar-
go elenco de direitos e garantias individuais,

principalmente no que diz respeito 'a proibição

de qualquer discriminação de ordem social e ra-

dai. O elenco é numerosíssimo. Creio que,se al-
gum pecado há, é o pecado do excesso. O que im-
porta é a criação de mecanismos que dêem eficá-
cia a essa lista de direitos. São cerca de oi-
tenta e um direitos e garantias individuais enun-
ciados na Constituição, que se inicia pela decla
ração dos direitos e das garantias individuais.
Acho que se devem destacar alguns dos direitos so
dais, como a criação de algumas tutelas espe-
ciais, na elaboração de uma Constituição que vi-
se a proporcionar uma aproximação de igualdades
e oportunidades, relativas a direitos fundamen
tais como educação e saúde. Esses direitos, que
são essenciais, como a proteção 'a maternidade, a
assistência aos adolescentes, 'a juventude e aos
deficientes, constituem um imenso rol, que a-
caba asfixiado, em virtude de inúmeras tarefas
que cabe ao Estado executar,-para o bem da socie-
dade. A tônica do projeto é voltar a executar-se
a justiça social. Alguns fatos abjetos, como a
tortura e a discriminação racial, são nele tra-
tados. Um crime como a tortura é considerado im-
prescritível no próprio texto constitucional.

PERGUNTA DO SR. CARLOS A. DE MORAIS (ENGE-
NHEIRO SANITARISTA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÜ
DE) - Há poucos dias,a Deputada Ruth Escobar foi
condenada pela Justiça Militar. A Justiça Mili-
tar tem legitimidade (e não legalidade) para tal
julgamento? Pergunto ainda mais: até que ponto
as Forças Armadas, hoje, se submeteriam ao poder
civil? Qual a correlação de forças existente e
qual a influência específica das Forças Armadas
no quadro geral do País? Caso o PT ganhe o gover
no de São Paulo, o que significará isso para as
Forças Armadas? Estão elas, ou não,submetidas ho
je à Presidência da República? -

O SR. CONFERENCISTA (PROF. MIGUEL REALE JÚ-
NIOR) - Acho essas perguntas muito importantes.
Não tenho condições de dar uma resposta certa e
segura. Há um documento entregue à Comissão por re-
p resentante das Forças Armadas que expõe a sub-
missão dessas ao poder civil. E isso que está no
texto proposto; mas não posso falar sobre fatos
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que irão acontecer. A sociedade brasileira de ho
je é de tal forma consciente que, ganhando a
leição o PT ou qualquer outro partido,duvido que
haja condições práticas e políticas para evitar-
se a instauração do poder legítimo. Não há 'condi
ções para isso, de forma alguma, numa sociedacÏ
tão viva, tão presente, que tem hoje marcado a
sua participação nos assuntos de interesse da Na
ção, inclusive agora, na própria Constituinte.
quadro político brasileiro, hoje, está muito mo-
dificado. Os partidos políticos estão verifican-
do que a sociedade se organiza através de várias
entidades. Essa sociedade não vai permitir a vio
lação das regras do jogo democrático. Essa é uma
opinião de analista. Se isso vai ou não aconte-
cer realmente, não posso garantir, mas, no depoi-
mento dos representantes das Forças Armadas, sen
ti, de forma muito clara, a intenção precisa d
resguardarem suas funções e de se submeterem ao
poder civil. Sou obrigado a dar esse depoimento,
pelo que senti e vi; não posso colocar a má fé
e a dúvida acima da verificação objetiva do que
presenciei.

PERGUNTA DO SR. ALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS
FILHO (CONSTITUINTE DE 1947) - Todos falam so-
bre as Forças Armadas e as Polícias Militares.
Gostaríamos de ouvir alguma coisa sobre as
"guardas particulares armadas", que estão à dis
posição e sob o comando de seus respectivos pa
trões. V. Ex, que é um dos mais notáveis pena
listas brasileiros, não entende que o teto de de
zoito anos para a responsabilidade penal deveria
ser baixado para dezesseis anos?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. MIGUEL REALE JÚ
NIOR) - Primeiramente, o problema das guardas
civis particulares é grave. Creio que elas devem
existir sob o controle absoluto da polícia esta-
dual. A polícia estadual deve ter controle do
treinamento e da colocação dessas guardas parti-
culares. Quanto às guardas municipais, nós, na
proposta sobre o controle da segurança pública,
admitimos sua existência, mas submetidas aos pri
cípios de hierarquia e disciplina. Não é poss

vel termos guardas municipais que se vão espa-
lhar por este País como guardas pretorianas, da
mesma forma que as particulares, constituídas de
homens armados em número extremamente elevado,li
gados às empresas onde trabalham apenas por uii
vínculo trabalhista. Com essa síndrome da segu-
rança, acabamos criando verdadeiros pequenos exér
citos incontroláveis. Não é possível deixar de te—r
controle sobre eles. Esse controle é uma garan-
tia da nossa própria segurança, inclusive para
que tenhamos guardas particulares e guardas mu-
nicipais aptas, suficientemente treinadas, obedi
entes e submetidas a uma disciplina. -

Quanto à indagação referente à responsabili
dade criminal, devo assinalar que há proposta d
Comitê nQ 1 de estender o direito político ao me
nor, que passaria, assim, a partir de dezesseis
anos, a ter responsabilidade política. No momen-
to em que se atribui a ele responsabilidade polí-
tica de definir a vida do País, não se pode dei-
xar de atribuir-lhe, também,responsabilidade cri
minal. Hoje eu estou,de certa forma,mudando mi-
nhas convicções quanto ao limite d-e idade para se
atribuir responsabilidade criminal, por entender
que, diante do Sistema Globo de Televisão e de
outros sistemas, o nível de consciência crítica,
de desenvolvimento mental, de capacidade de ob-
servação, de resistência a sugestões está permi-
tindo que se atribua responsabilidae criminal ao
menor, a partir de dezesseis anos.

PERGUNTA DO SR. MAURrCIO DANESE (COORDENA-
DOR DO PROJETO OURO PRETO CONSTITUINTE) - Como
medida de proteção ao Estado democrático,pressu-
p õe-se que as leis são para todos, mesmo que e-
las sejam arbitrárias. Assim sendo, pergunta-se:

1 - As medidas econômicas do "pacote cruza-
do" isentam a classe política ou o "pacote" é pa-
ra todos? 2 - Como ficam os salários ou subsídios
dos Srs. Vereadores, Prefeitos, Deputados, etc.,
após o "pacote"? 3 - Se a classe política não se
fizer incluir no "pacote econômico" do Governo,
que medidas o povo pode e deve tomar para que a
aplicação das leis seja de fato democrática?
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O SR. CONFERENCISTA (PROF. MIGUEL REALE JÚ-.
NIOR) - Bem, ao Coordenador do Projeto Ouro Pre-
to, gostaria de dizer que sou Secretário e Re
lator dos Comitês ns 3 e 4. O Comite nQ 3 te
por assunto o Poder Legislativo, e uma das p ro-
postas apresentadas - que, aliás, coincide em par
te com a proposta feita pelo Deputado Cássio Go
çalves, Relator da Comissão interpartidária,é n
sentido de acabar com o ttjetton" e estabelecer um
subsídio mensal fixo. Ao se estabelecer um subsj
dio mensal fixo, pode-se imaginar que se esteja
criando uma injustiça, pois, com ou sem compare-
cimento às sessões, o parlamentar terá igual di-
reito de remuneração, mas, ao mesmo tempo, cria-
se uma ação popular, bastante legítima, que qual
quer eleitor poderá propor, no sentido da perda
do mandato do parlamentar que deixar de compare-
cer a um terço das sessões, no Plenário ou nas
Comissões. Vejam que, na realidade, a Comissão
Constitucional avançou muito mais do que se pode
ria imaginar. Há um subsídio, mas, ao mesmo tem:
p0, há um mecanismo para seu controle. E sempre
um jogo de freios e contrapesos para se alcançar
o equilíbrio.

PERGUNTA DO SR. JOSE ANTONIO GOMES (ADVOGA
DO) - V. Exa. acredita que devemos repetir inter
qralmente, a extinta Constituição de 46?

O SR. DEBATEDOR (PROF. HONÚRIO SILVEIRA NE-
TO) - Eu disse, apenas a título de exemplifica-
ção, que aquela foi uma Constituição excelente,
tanto no fundo quanto na forma. Tenho, de cor,al
guns de seus dispositivos, mas seria impossível
lembrar pormenores. De maneira geral, acho que,
com algumas alterações, ela poderia ser perfei-
tamente adaptada à realidade do nosso tempo. A
minha modesta opinião é a de que uma Constitui-
ção não é um regulamento, não é uma resolução.

Muita gente está pensando que a Constitui-
ção resolverá todos os problemas e conte-
rá todas as normas que vão reaular o Pais.
Então, para que vamos precisar dos Códigos penal
e Civil, de leis ordinárias e do Poder Legisla-
tivo? Para que Assembléia Legislativa, se a Con

tituição vai ter tudo? Esta não é resolução. Tra
ça apenas a estrutura básica do Estdo,a competên
cia da União, dos Estados-membros, dos Poderes e
os direitos já consagrados. A Constituição de 46
tinha elementos para atender às necessidades do
País, mas nunca foi cumprida. Durante vinte
anos, vários projetos de reforma agrária foram
votados, sem que se resolvesse o problema da dis
tribuição de terras. Penso que aquela Constitui-
ção seria excelente, desde que adaptada ao momen
to atual. Uma Constituição obedece a uma técnica
para ser elaborada, a não ser que façamos aqui
uma Revolução Russa, mudando o sistema econômico,
a forma dos Estados - ao invés de Estado Federal,
passaríamos a ter Estado unitário. A questão de
Presidencialismo e Parlamentarismo pode ser tra-
tada na Constituição. Então, a não ser que se fa
ça, realmente, uma revolução, no sentido exato
do termo, uma mudança substancial no regime poli
tico, no sistema econômico, na distribuição dos
poderes e na distribuição de rendas, acho que a
Constituição de 46 seria somente um bom modelo,
que terá de ser adaptado à realiddde.

PERGUNTA DO SR. JOSÉ GERALDO MENDONÇA JÚNIOR (DA
SECRETARIA DE ESTADO DO ABASTECIMENTO) - Como o
senhor vê o papel desempenhado pelos sindicatos,
associações de moradores e comunidades de base?
Qual a importância dessas entidades, no atual mo
mento político brasileiro, na execução dos pro-
gramas sociais da Nova República?

O SR. DEBATEDOR( pROF. ELCIO REIS) - E preciso levar
em consideração que a necessidade que teve a po-
Pulação de se organizar em associações de morado
res de bairro e em comunidades de base é decorren
te de não existirem no Brasil partidos políticos
Programáticos, que p ossam conter todos os dese-
jos de manifestação das pessoas que representam.
Nós entendemos que, mesmo existindo partidos p o-l íticos, é necessário que se amplie, cada vez
mais, a participação da sociedade civil e se en-
contrem formas de ela se auto-organizar, quer atra-
vés de sindicatos, quer através de associações,
qu aisquer que sejam elas, de bairros, de morado-
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res, de unidades de base, porque essa é a vivifj
cação não só da manifestação política, como d
direito que deve ser criado pela própria socieda
de. Nós entendemos que, para que a sociedade ci:
vil não seja omissa, ela tem que se auto-organizar.

Quanto 'a segunda parte da pergunta, quanto 'a

atuação que têm aquelas entidades na execução dos
programas sociais da Nova República, desde que
seja conduzida de maneira democrática e decidida
pela própria associação ou organização, sem in-
terferência do Poder Executivo, de maneira políti
ca, nós entendemos que ela é válida.

PERGUNTA DO SR. RENÉ ZEFERINO (DA BIBLIOTECA Pú
BLICA ESTADUAL PROF. LUIZ DE BESSA) - De acordo
com o estabelecido, a partir da implantação da
política de Segurança Nacional, dividiu-se a Na-
ção entre dissidentes e integrados, ou ainda, "a
pocalípticos" e cooptados. Situação que prevaleceu pelo
menos durante dez anos no País. Qual a vincula-
ção, de fato, entre a doutrina de Segurança Na-
cional brasileira e a norte-americana? Qual a re
lação entre isso e a guerra no Vietnã?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. MIGUEL REALE JÚ-
NIOR) - A ideologia da Segurança Nacional surge
após a Primeira Guerra Mundial. O termo ideolo-
gia da Segurança Nacional surge, pela primeira
vez, na Constituição de 34, porém destituído de
todo aparato ideológico. O aparato ideológicotTI
sua origem na Escola Pan-Americana de Defesa, no
Panamá, e na formação de alguns institutos mili-
tares americanos, que visaram à criação de uma
ideologia, principalmente para os povos do Tercei
ro Mundo e para a América Latina, como um sucedi
neo às ideologias socialistas. Era a tentativa
de se dar substância e conteúdo a uma luta que
se colocava no plano das idéias. Evidentemente,
respondendo à questão, há uma clara vinculação
entre a ideologia da Segurança Nacional e o pen-
samento da Escola Pan_Americana.

Portanto, a ideologia da Segurança Nacional
é um modelo que deve ser preenchido em cada pais
pela criação do mito dos objetivos nacionais per
manentes, por essa discussão entre submissos e

dissidentes. Ao mesmo tempo, essa ideologia
procura estabelecer um binômio para mostrar sua
direção aos países do Terceiro Mundo, o binômio
desenvolvimento e segurança, diria mesmo segu-
rança e desenvolvimento, porquanto se dá mais ên
fase ao elemento segurança, em prejuízo do ele -
mento desenvolvimento. Esse binômio mostra bem o
interesse marcado por essa linha de pensamento
norte-americano dirigido aos países do Terceiro
mundo .

PERGUNTA DA SR/. MARTA NAIR MONTEIRO (DA
ASSOCIAÇO DOS SERVIDORES APOSENTADOS EM MINAS)-
A próxima Constituição deverá voltar-se para as
questões sociais, prioritariamente. O princípio
da paridade entre o aposentado e o servidor da a
tiva poderá ser nela inserido?

O SR. COORDENADOR (PROF. ORLANDO DE CARVA-
LHO) Eu sou aposentado como a senhora. Posso
informar o seguinte: não tenho muita fé na pari-
dade. Nos países estrangeiros, como tive ocasião
de observar, sobretudo na América do Norte, o pro
fessor, quando se aposenta, passa a ganhar 40%
do que recebia. Daí aceitarem missões no Brasil,
porque complementam seus vencimentos, recebendo
pelo trabalho que fazem. Não é uma regra. Não sei
se a Assembléia Nacional Constituinte adotaria
isso. É um assunto que me interessa muito.

PERGUNTA DO SR. ANTpNIO FERREIRA DOS SANTOS -
Sabe-se que ter dinheiro, no regime capitalis-
ta é condição "sine qua non" para que alguém
consiga se eleger para um cargo público. Sugiro
que um percentual do parlamento seja composto por
líderes eleitos pelas forças vivas da Nação, como
os grupos profissionais, culturais, sindicatos e
até mesmo grupos religiosos. Assim, todos os se
mentos da sociedade estariam representados no con
gresso, sem"a força corrupta do dinheiro. Lamento
não ser permitida a defesa oral dessa proposta.

O SR. CONFERENCISTA (PROF. MIGUEL REALE JU-
NIOR) - Nem precisaria. Está tudo muito bem ex-
plicado.

Eu diria o seguinte: de certo modo já há re
presentantes de categorias e de classes, indepen
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dentemente da institucionalização do cooperati-
vismo, da mesma forma como já há o voto distri-
tal. Os Deputados têm maciça votação em determi-
nadas regiões do Estado, sem que tenhamos o voto
distrital. Prefiro que eles tenham vinculação ins
titucionalizada e que as categorias não tenhai
esse "direito de". Se nós formos colocar o "di...
reito de", os direitos que o representante tem
estaremos favorecendo o planejamento, que vai
continuar a existir. proponho um Conselho Econô-
mico de planejamento, que não esbarre no Conse-
lho da Constituição de 37, porque grande parte
da vida brasileira foi decidida pelo Conselho Mo
netário Nacional. Deve haver maior participaçã
das entidades, dos representante s das classes pa

tronais. Creio que não se pode deixar de dar f
0-

ma à participação da classe trabalhadora. Deve-
se estender a iniciativa de leis a entidades re-
presentativas, que teriam a capacidade de propor
projetos de lei, que chegariam ao parlamento com
o peso de propostas aprovadas e respaldadas por
uma categoria profissional. Creio que, assim, via
bilizaríamOs uma forma de participação, sem ins
titucionalizar o cooperativismo.

Outra questão importante, que é um grande
desafio e motivo de preocupação do nosso querido
Ministro da Justiça, Paulo Brossard, é o contro-
le do poder econômico nas próximas eleições. Par
tiu da Comissão esse alerta, quando os Comitês
nQs 3 e 4 instituíram um subcomitê para estudar
e criar medidas de controle do abuso do poder e-
conômico. Esse subcomitê ficou constituído

 por

figuras proeminentes do Direito, como Bolivar La

mounier, cientista político que se preocupa

muito com essa questão, pelo Prof. Raphael de Al-
meida Magalhães, que ainda não era Ministro da
Previdência Social, e pelo Dr. José Paulo Sepúl-
veda Pertence. Portanto, três mineiros ilustres
constituem a Comissão. Minas Gerais marca a sua
presença mesmo quando os seus membros não resi-

dem em Minas Gerais.
PERGUNTA DE UMA PARTICIPANTE NAO IDENTIFICA

DA - A resposta não foi adequada. Gostaria de sa

ber qual o critério adotado para responder per-
guntas. Já fiz várias que aqui não foram respon-

didas . Queremos saber sobre a pena de morte, so-
bre o salário mínimo e o ordenado que os senho-
res recebem. Não queremos respostas pelo correio.
Queremos recebê-las publicamente.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSE MARIA CHA-
VES) - A Presidência gostaria de esclarecer que
existem normas que regulamentam este Simpósio.
As perguntas são enviadas ao Coordenador e res-
pondidas pela ordem de chegada. Todos os partici
pantes deste Simpósio que fizeram inscrição rece
beram o regulamento explicitando o tema das con-
ferências, os dias em que se realizariam, etc.
Gostaria de aproveitar a indagação da senhora pa
ra dizer que, em primeiro lugar, o Prof. Reale
Júnior já nos concedeu, além do seu horário nor
mal, mais meia hora e já tem compromisso assumi-
do de fazer uma conferência hoje em São Paulo,às
18 horas.

PERGUNTA DA SRA. M4RCIA MARA DE ARAÚJO ABREU
(DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO) - Como cons
cientizar o povo da importância da Constituinte
e de sua participação maciça nela, se a primeira fa
se deste Simpósio mostra que ele foi preparacFõ
em campo restrito, antidemocrático? Foi ele orga
nizado simplesmente para dar satisfação (demagó-
gica) de que Minas Gerais discutiu a Constituin-
te e a Constituição? Por-que a coordenação esco-
lheu conferencistas e debatedores do Estado de
São Paulo? Qual o objetivo? Minas Gerais não tem
elèmentos compeentes, capazes e habilitados pa-
ra éxposiço dos temas já escolhidos?

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ MARIA CHA
VES) - Temos pelo Estado-de São Paulo o maior
respeito. Os conferencistas que aqui estão foram
indicados pelo Instituto Brasileiro de Direito
Constitucional, de comum acordo com os coordena-
dores do Simpósio. E a prova disso é que temos
hoje aqui a presença do ilustre Prof. Miguel Rea
le Júnior, que nos agraciou com uma brilhante con
ferência. A Coordenação preparou sete conferên-
cias para esta primeira fase. Temos, em cada dia,
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um conferencista, um coordenador e dois debatedo
res. Procuramos coordenadores e debatedores d'
Belo Horizonte, prestigiamos as Faculdades de Di
reito de todo o Estado de Minas Gerais e tivemos
Conferencistas de outros Estados e cidades como
Ceará e Brasília.

Gastaria, por último, de dizer que entrare-
mas em uma segunda fase, que se vai prolongar por
todo o ano de 1986. Os temas estão indica-

dos em roteiro que lhes foi entregue. Gostaria

de pedir a todos, especialmente à Sr Márcia A-

breu, que nos ajudem com sugestões de nomes, pa-
ra que possamos convidá-los para debater ou

tros temas.
Devolvo a palavra ao nobre Prof. Miguel Rea

le Júnior, para suas considerações finais. -

O SR. CONFERENCISTA (PROF. MIGUEL REALE JÚ-
NIOR) - Creio que já concluí minha resposta rela
tiva ao problema da composição comparativa. Estav
apenas fazendo algumas considerações sobre o con
trole do abuso do poder econômico e gostaria d
dizer que as perguntas revelaram por si mesmas o
elevada nível das indagações, o elevado nível de
consciência política e de Civismo dos participan
tes do seminário. As perguntas foram absolutamen
te percucientes, precisas, abordando temas d
grande importância. E isso favorece aquele que é
indagado. A boa resposta começa na boa pergunta.
Então, as boas perguntas facilitam, em grande par-
te, o trabalho de respondê-las.

Evidentemente, o tema é extremamente amplo.
Poderíamos permanecer aqui toda a tarde em busca
de respostas às indagações que um tema como o da

Constituinte propõe.

PERGUNTA DE UMA PARTICIPANTE NO IDENTIFICA
DA - E sobre a pena de morte? O que o senhor diz

O SR. CONFERENCISTA (PROF. MIGUEL REALE JU-
NIOR) - Sou absolutamente contra a pena de morte.
A sua perciunta talvez não tenha sido bem respondida.
Não há, por parte do nosso Coordenador, qualquer
discriminação contra qualquer tipo de pergunta.
Elas foram encaminhadas à medida que os papéis chega
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vam às suas mãos. Posso falar, com certeza, pelo
Coordenador e pelos Debatedores que ninguém aqui
da Mesa tem medo de qualquer pergunta. Quanto à
pena de morte, sou absolutamente contra. Sempre
fui contra. Não é a pena de morte que vai resol-
ver os problemas da criminalidade no País. Costu
mo dizer que alguns brasileiros são a favor da
pena de morte até à véspera da execução. Depois
da execução, o condenado será santificado, será
o coitadinho do País por um bom tempo. A pena de
morte não resolve a questão. E fruto da arrogân-
cia de se dizer que determinadas pessoas merecem
morrer, porque no dia de amanhã vão praticar no-
vamente o mal. Isso é transformar o magistrado
no juiz do Juízo Final. Acho que não temos esse
direito.

Quero agradecer a atenção desta Casa por
ter-me permitido esse contato com a inteligência
de Minas Gerais, com a inteligência de um Orlan-
do de Carvalho, de um Elcio Reis, de um Prof. Ho
nório Silveira Neto, dos Deputados e de todos que
estiveram aqui. A eles fica o meu agradecimento.
Para mim foi uma aula de civismo, uma aula de ci
ência política.

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ MARIA CHA-
VES) - A Presidência comunica aos participantes
que os questionários de avaliação que lhes foram
entregues deverão ser devolvidos,impreterjvelmen
te, amanhã, até o final da conferência, na Secre
tarja do Simpósio ou por intermédio das recepcio
nistas que estarão presentes no plenário.

Esgotado o prazo regimental da reunião, a
Presidência vai encerrá-la, deixando, porém, re-
gistradas as nossas congratulações com o Sr. Con
ferencista, Prof. Miguel Reale Júnior, o Sr. Co-
ordenador, Prof. Orlando de Carvalho, e os Srs.
Debatedores, Profs. Honório Silveira Neto e El-
cio Reis, pela riqueza e profundidade de suas ex
Posições.
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Ficam convidados todos os participantes do
Simpósio "Minas Gerais e a Constituinte" para a
reunião de encerramento de sua 1 2 Fase, amanhã,
dia 24, às 9 horas, com a conferência do Prof.
Celso Bastos, da Pontifícia Universidade de São
Paulo, sobre o tema "Constituint e e Federalismo".

(-Levanta-se a reunião.)

7 SESSAO DO SIMPÓSIO "MINAS GERAIS E A
CONSTITUINTE"

24 DE ABRIL de 1986

TEMA: CONSTITUINTE E FEDERALISMO

Presidência: Deputado João Pedro Gustin

Conferencista: Prof. Celso Bastos

Debatedores: Prof. Kildare de Carvalho

Prof. Ricardo Arnaldo Maclheiros
Fiúza

Coordenador: Prof. Raul Machado Horta

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOÃO PEDRO GUS-
TIN) - A Presidência nomeia os Srs.Deputados Fer
nando Rainho e João Navarro, a fim de, em comis-
são, introduzirem no recinto do Plenário o Con-
ferencista, os Debatedores e o Coordenador dos
debates desta reunião.

COMPOSIÇÃO DA MESA

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOÃO PEDRO GUS-
TIN) - Convido a tomarem assento à Mesa os ExmQs
Srs.: Prof. Celso Bastos, DD. Professor da Ponti
fícia Universidade Católica de São Paulo e Confe
rencista do dia; Prof. Raul Machado Horta, DD.
Professor da Universidade Federal de Minas Ge-
rais e Coordenador dos debates; Prof. Kildare de
Carvalho, DD. Professor da Faculdade de Direito
Mílton Campos e Debatedor; Prof. Ricardo Arnaldo
Malheiros Fiúza, DD. Professor da Faculdade de
Direito Mílton Campos e Debatedor; Prof. Hilton
Rocha, DD. Presidente da Fundação Hílton Rocha
e membro da Comissão Provisória de Estudos Consti
tucionais; Deputado Fernando Rainho, DD. 3 2 -Se-
cretário da Assembléia Legislativa de Minas Ge
rais e Presidente da Comissão Organizadora des-
te Simpósio;Deputado José Maria Chaves, DD.42-Se
cretário da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.
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ENTREGA DO DIPLOMA DO MÉRITO DO CONSTITUINTE
MINEIRO AOS DRS. ASTOLFO DUTRA NICÁCIO E

JOSÉ CHAVES RIBEIRO

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO PEDRO GUS-.
TIN) - A Presidência tem a honra de passar, nes-
te momento, à solenidade de entrega do Diploma
do Mérito do Constituinte Mineiro, criado pela
Resolução n g 3.833, de 18 de março de 1986, aos
Drs. Astolfo Dutra Nicécio e José Chaves Ribeiro,
Constituintes mineiros de 1947.

(-Procede-Se à entrega dos diplomas)

1

CONFERÊNCIA
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOnO PEDRO GUSTIN)-
Com a palavra o Prof. Celso Bastos, que proferi-
ré conferência sobre o tema "Constituinte e Fede-
ralismo".

O SR. CONFERENCISTA ( PROF. CELSO BASTOS )-
xmo. Sr. Presidente dos trabalhos de hoje,demais
membros da Mesa, minhas senhoras e meus senhores.

Realmente, afigura-se-me desde logo uma ou-
sadia vir tratar de um tema, aqui, em Minas Gerais,
que é, como todos sabem, tratado com extrema ma-
estria por um professor mineiro, o Dr. RaulMacha-
do Horta, um dos mais brilhantes publicistas bra
sileiros, bem como um dos maiores especialistas
no assunto. Talvez embalado pelo carinho do con-
vite e, certamente, no intento não propriamente de
trazer coisas novas, mas colaborar para o debate
em torno do assunto, é que me animei a fazê-lo, e
o faço com toda a modéstia, com toda a humildade
da quem depara um verdadeiro mestre.

Devo também, à guisa de introdução, enalte-
cer a iniciativa desta ilustre Assembléia, na pes
soados incentivadores deste evento,Deputado João Pedro
Gustin, Deputado Fernando Rainho e todos aqueles
que convidaram o Instituto Brasileiro de Direito
Constitucional para apoiar este acontecimento. Na
verdade, nossa participação foi pequena, mas foi
razão de júbilo para o Instituto poder estar as-
sociado a um evento que cumpre por inteiro sua fi-
nalidade, que é a de propor e defender o Estado
de Direito Constitucional no Brasil.

Portanto, cumprimento-os e parabenizo-os por-
que sabemos do sucesso em que se converteram as
conferências anteriores e felicito mais uma vez
esta Casa, que dá exemplo a todo o Brasil de um
Legislativo colocado a serviço das grandes causas
nacionais.

Falar sobre federação não é falar de tema dos
mais apaixonantes. Normalmente, quando se vai es
colher um tema de Direito Constitucional e se es-
tá preocupado com um alvo de grande interesse P0
Pular, o Federalismo não é daqueles temas que avul-
tam como de maior destaque. Isso resulta,com efei-
to, não propriamente da pouca importância do te-



ma, mas do fato de a federação ser no Brasil bas
tante artificial. Assim, o público logo antecipa
um discurso que ele também considera superficial
vai-se falar de algo que não existe. Estes 40 mi
nutos que me são reservados, acredito que a me:
lhor forma de aproveitá-los não seria propriamen
te discorrendo sobre a teoria da federação, emb
ra tenhamos que dizer algo a respeito; melhor s
ria alinhavar as palavras com um fio condutor qu
poderia ser muito bem este: "Por que a federação
é ainda um tema atual?" Ou, se quiserem,Podem até
reproPOr a questão: "Seria a federação, ainda, um
tema atual, ou estaríamos diante de um desses ar
caísmos da ciência política e da ciência jurídf:
ca, que valeria mais a pena sepultar de vez, ao
contrário de continuar a insistir nele notada-

mente quando se sabe que o Brasil não tem grandes
inclinações no sentido de um federalismo autênti

co?"-A meu ver,a pergunta procede, porque será per-
feitamente lícito indagar se não seria melhor nos
deixarmos levar por esta outra idéia, que parece
ser a predominante, de que o Brasil não reuniria
condições para uma federação autêntica. Seria uma
questão quase de honestidade ou, pura e simplesmen-
te, de reconhecer que somos um país unitário e não
insistir na idéia de federação. Essa é a pergun-
ta que me proponho responder, uma vez fixadas ai
gumas premissas, alguns parâmetros. O primeiro de-
les é que, se formos observar as razões que dita
ram o surgimento da primeira federação, vamos ver
que essas razões não existem no Brasil.

Como é de todos sabido, a primeira federação exis-
tente no mundo poderá ser caracterizada, isenta
de qualquer controvérsia, na americana, tal como
surgiu da Convenção de Filadélfia, em 1787. Se qui-
sermos atentar para toda possível nuança doutri-
nária, vamos ver que há quem sustente que a fede
ração já existia nas cidades gregas da Antigiid
de. Mas é lógico que federação, como fenômeno de
relevância na estrutura do poder nos tempos mode
nos, começa com a federação americana.

Admitindo-se, portanto, como válida essaaf
1-
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mação, somos obrigados a inferir dela que, de fa
to, naquela época, as treze colônias, americanas, tor-
nadas i ndependentes por força do movimento eman-
cipacionista que teve seu desfecho em 1776,aprova
ram, em 1787, uma Constituição que, mais tarde7
retificada pelos mesmos Estados, acabou por setor-
nar o Estatuto que, pela primeira vez, implantou
o modelo federativo no mundo. Mas vamos logo cons-
tatar que havia problemas muito específicos a se
rem resolvidos, os quais, em síntese, poderiam se—r
sumariados na questão de como obter uma unidade
política suficientemente forte para permitir a im
plantação de um exército nacional, a cunhagem di
moeda, o d esenvolvimento de guerras externas, ca-
so necessárias; de como, enfim, dar cumprimento
a uma série de funções próprias de um Estado sem,
contudo, aniquilar a soberania dos Estados subja
centes. E preciso que nos coloquemos em Posição
condizente com a da época. Aqueles Estados, zelo
sos de sua independência, de sua autonomia, não
gostariam, de nenhuma forma, por qualquer estra-
tagema que fosse, de regredir a um Estado de co-
lônia, do qual, a duras penas, haviam saído há pou
co. Era esse o problema fundamental. -

Como criar, como instituir um poder que fos
se suficientemente forte para desempenhar ativi
dades imp rescindíveis, mas que fosse também sufi
cientemente contido, para impedir que se tornas
se uma fonte de esmagamento, de sufoco, dos pró-
prios Estados que o constituíram?

Essa questão foi resolvida de maneira extra
mamente habilidosa pelos convencionais de Fila-
délfia, que não estavam imbuídos de nenhuma idéia
preconcebida. Com a federação não se dá o mesmo
que ocorreu com a tripartição dos Poderes, que,
antes de existir no papel, já existia na mente de
muitas pessoas. A federação, não. Ninguém a cons
trui.u. Não há autor da idéia federativa. Não exis-
te teórico da federação. Mesmo na Convençaode FI
ladélfia, não deve ter havido, propriamente, um
debate teórico em torno da idéia de federação. O
que estava em pauta não era a idéia federativa, mas
um problema eminentemente pragmático, que foi re
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solvido também de maneira pragmática.
Cada poder da União foi barganhado, trocado

Foi, portanto, uma Convenção onde se deu um gran
de jogo político. Alguns dos Estados, os maior
penderam para a criação de um poder central mais
forte; os menores estiveram mais inclinados a um
poder central menos forte; mas, de qualquer manei
rã, sempre todos estiveram imbuídos de um cunh
eminentemente pragmático.

Verificou-se, então, uma grande composição po-
lítica entre os interesses dos diversos Estados.
E dessa composição resultou a Constituição ameri
cana, que consagrou, pela primeira vez na Histó
ria, o que se poderia afigurar como autêntico e
insondável mistério:treze Estados criam um novo Es
tado, sem que desapareçam os Estados preexisten:
tes. Essa simultaneidade, essa sobreposição de um
Estado sobre outros que nem por isso perdem a sua
qualidade de Estado, é um fato novo na História e
não deixa de ser, desde aquela época, um tanto com
plexo, sobretudo para ser explicado a alunos cFe
bacharelado. Como é possível, realmente, um Esta
do sobrepondo-se aoutro Estado? Isso é, realmen
te, uma fonte de não poucas discussões doutriná-
rias pelas quais não vou aqui enveredar.
Mas é evidente que a existência de um poder cen-
tral, convivendo com poderes estaduais também de
nominados Estados, haveria de ser fonte de rpiiT
cas controvérsias, porque sempre se fica em dúvi
da sobre qual seria o Estado realmente indepen
dente. Seria o poder central? Seriam os Estados q.e
constituíram a União? São esses os soberanos?

O problema da soberania foi posto em xeque,
porque soberania, até então tida como atributo do
Estado unitário, definida por suas característi-
cas de unicidade e de indivisibilidade, é obriga
da a conviver com Estados complexos, federados.Den
tro desse Estado, há uma profunda divisão de po-
der, a ponto de, tanto o poder central como os Es
tados-membros, os poderes estaduais, em tese, se
rem considerados soberanos.

Essa é uma discussão interesssante, mas que,
pelo seu cunho eminentemente teórico, está divor
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ciada das questões importantes que o Brasil tem
de resolver. Vou-me permitir poupar o auditório
dessas incursões teóricas.

Fica, portanto, como primeiro ponto que pro
curei destacar, o fato de que, na Convenção de Fi-
ladélfia, no preciso momento em que se criou a Cons-
tituição americana, havia P r essupostos que não esti
veram presentes na História brasileira. Nunca tf
vemos o problema de congregar unidades políticas—
preexistentes, porque, no Brasil, o Estado unitá
rio antecedeu o Estado federativo. -

Na época da Monarquia, o País foi unitário, sendo
esse, portanto, um fato que já não pode seresque-
cido: são totalmente distintos os pressupostos da
implantação da federação americana e os da implan-
tação da federação no Brasil.

Outro ponto importante é verificar como se
encontra o modelo federativo, no momento. Será que
a maioria dos países preferem o modelo unitário?
Se formos fazer uma análise, do ponto de vista me
ramente quantitativo, a vitória caberá ao modelo
unitário, que é maioria nos grandes países. Dos
aproximadamente cento e sessenta Estados que compõem a
comunidade internacional, as federações reconhecidas co-
mo tais não vão além de dez a doze, dependendo de
como classifiquemos um ou outro caso duvidoso. Es-
ses doze países são aqueles que, em maior ou menor
grau, se apegam ao modelo americano e que, em maior
ou menor grau, respeitam os princípios federati
vos. São os Estados classificados como federati-
vos. Do ponto de vista quantitativo,a vitória ca
be aos Estados unitários. Todavia, esse predomTfio quantitativo perde sua significação quando per
ebemos que esses dez ou doze países são os que têm
grande expressão mundial, do ponto de vista geo-
gráfico, demográfico, econômico e cultural. São
esses países que adotam a federação. Em escala mun
dial, embora adotado por um número restrito de paT
ses, o certo é que o sistema federativo engloba
países de grande extensão geográfica. Eu no saberia
quantificar essa parcela, mas basta visualizar-
mos alguns, como os Estados Unidos, Canadá, União
Soviética, México e Austrália. Esses países ocupam

469



um espaço respeitável no cenário mundial. Só is-
so demonstra que o fenômeno federativo é muito im
portante. E uma idéia vetora da organização do
Estados modernos.

Vamos ao terceiro ponto. E preciso que nos
aprofundemos e procuremos entender por que,embo-
ra no mundo não subsistam aquelas mesmas razões
que explicaram a fundação da federação americana,
essa idéia continua a ter, no mundo moderno, uma
grande importância. Creio que posso tomar como pa
radigma o próprio modelo americano, porque, nos E
tados Unidos, o fato da superação da idéia inicii
de federação é muito sensível, ou pelo menos ten
de-se à substituição por razões e por motivos mais
modernos,mais condizentes com a realidade atual
do mundo moderno. Há, hoje, centros especializa-
dos, criados nos Estados Unidos para estudo ex-
clusivo do fenômeno federativo, organizações es-
pecíficas para cultivar e implementar o princípio
federativo naquele país. o fenômeno da federação
nos Estados Unidos não é mais tão importante como
meio de unir comunidades políticas que não esti-
vessem suficientemente integradas, não é mais es
sa a realidade histórica americana. Essa idéia d
federação, como maneira de possibilitar umaLnião
de entidades autônomas e pouco integradas, em tor-
no de um poder central, não seria mais válida nos
Estados Unidos de hoje. Isso porque todos sentem
que seus destinos estão ligados ao sucesso ou in-
sucesso da União. A guerra nuclear, a conjuntura
econômica e os grandes problemas nacionais estão
nas mãos da União e fazem com que o cidadão ame-
ricano seja um cidadão dos Estados Unidos e, não
propriamente, do Estado a que pertença.

Esse fenômeno centralizador é importante e
inegável: não há como contestá-lo. O que aconte-
ce é que os americanos têm em conta que a federa
ção é um instrumento importante, quando colocada
a serviço do ideal democrático.

Já existe,noS Estados Unidos,uma tendência
unificadora que, se não fosse controlada, se não
fosse contrabalançada por determinados fatores, p0

deria levar a uma forte centralização, a ponto d

aniquilaras unidades federativas que compõem o mo-
delo federativo americano.

Mas por que a federação se encontra a servi
ço da Democracia? Porque a federação é uma forma
descentralizada do exercício do poder e a corre-
lação que a ciência política aponta entre o governo
descentralizado e o governo democrático é uma cor
relação que eu diria quase sem exceção alguma. Não
se conhecem ditaduras descentralizadas. Isso não
quer dizer que todos os países democráticos do mun
do são Estados federais.Eu não iria a tanto, porque
nós conhecemos diversos Estados democráticos que
adotam a forma unitária. Pelo amor de Deus,

,
 me

imputem essa afirmação. A Democracia não é privi
légio das federações. A federação é, sem dúvida,
um instrumento que colabora para inibir o surgi-
mento do fenômeno autoritário. E uma garantia que
se tem, no mundo moderno, contra o autoritarismo.
Aqui é importante fazermos um parênteses. Creio
que, no mundo moderno, é ideal do Federalismo a
idéia de Municipalismo também. Embora as Consti-
tuições que cuidam da federação não o falem, não
o exprimam de maneira clara -pelo contrário, elas
até se omitem sobre o problema municipal e a Consti
tuição americana não confere autonomia aos Muni-
cípios, preocupa-se tão-somente com os Estados-
eu creio que essa é outra faceta do Federalismo
moderno. E um fato que está implicado com uma idéia
mais ampla de descentralização do podere esta des
centralização há de necessariamente abranger tam
bém os Municípios. Não se entende por que se des-
centraliza a favor de Estado e não se chega à des-
centralização ao nível municipal, todavez que ela
seja possível.

Esse, parece-me, é um ponto também capital
para se entender o Federalismo moderno. A rigor, ele
não é uma prerrogativa, um fenômeno que se exau-
re nos limites do Estado federado, mas se implan
ta dentro desse mesmo Estado federado e acolhe,
então, suas organizações locais, que são os Muni
cípios.

Então, essa idéia de descentralizar e tor-
nar o poder exercitável, tanto quanto possível, por
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unidades de nível menor, de dar preferência, sem
pre que possível, à competência municipal sobre
estadual, à estadual sobre a federal é, sem dúvi
da nenhuma, uma idéia profundamente arraigada no
Estados Unidos e, nesse sentido, ainda extrema-
mente viva e pujante. Nas diversas conversas que
mantive, procurei dissecar exatamente esse ponto
e a conclusão que pude tirar é que lá estão abso
lutamente convencidos da importância dessas pref
rogativas de autonomia local,ou "self government
local, dessa possibilidade de o cidadão ter uma
participação ativa na vida da comunidade, sobre-
tudo nas comunidades que lhe são mais próximas,
sobretudo no Município, que tem uma caracterís
tica muito particular, aquela forma de comunidi
de política em que o cidadão ainda tem um contar
to físico possível com os diversos componentes
que o integram. Portanto, o Município tem um pa-
pel visceral no processo de formação de uma men-
talidadde democrática. Se o cidadão não partici-
pa da organização municipal na qual lhe e' propor
cionada a possibilidade de uma participação efe
tiva, se ele não tem essa possibilidade, ele di-
ficilmnte aprenderá a participar da vida políti
ca das entidades maiores, do Estado-membro e da
própria União, que, por estarem muito mais dis-
tantes, exigirão formas de participação muito
mais sofisticadas, demonstrativas, portanto, de
uma formação cívica e de um apuro intelectual maior.

A descentralização e, conseqüentemeflte,a De
mocracia, dependem visceralmente das comunidades
locais, da organização da vida democrática nes-
sas comunidades, que estão mais próximas do cida
dão. Creio-evidentemente aguardarei os debatedo-
res que me seguirão, porque, como tudo em Direi-
to, isso pode ser debatido e contestado - que essa
é uma daquelas idéias que se mantêm quase sobran
ceiras a qualquer possibilidade de dúvida mais prO
funda e mais procedente,a idéia de que hoje a fe
deração é um instrumento extremamente valioso P
ra a preservação da Democracia, para a preserva
ção da autonomia do indivíduo face a um Estado
avassalador, cada vez mais onipresente, cada vez

mais absorvente.
Feita, portanto, essa correlação entre fede

ração e Democracia, acredito que o corolário na-
tural a se tirar é que a federação, hoje, para o
Brasil, é extremamente importante. Não somos um
país carente apenas do ponto de vista federativo,
nós o somos, também, do ponto de vista democráti
co. Os nossos períodos democráticos são sucedi-
dos por períodos de autoritarismo,que se vão re-
vezando no curso da nossa História e que impedem
que se formem instituições democráticas permanen
locais e, quando não, por entidades regionais, que
são os Estados-membros, mas nunca pela União.

Essa seria a primeira proposta que faria em
termos de reformulação da nossa federação: que a
próxima Constituinte faça um reexame de todas as
atividades que hoje estão centralizadas nas mãos
da União e faça um repasse daquelas passíveiscde
redistribuição.

Alguns poderiam dizer:'Então teremos siste-
mas previdenciários municipais?"Não é isso.E evi
dente que o Brasil precisa de regras unificado-
ras, precisamos ter princípios básicos que for-
mem a unidade nacional. A regra fundamental da pres
tação médica seria da União. A execução do servi
ço é que pode perfeitamente ser feita pelos Esta
dos e pelos Municípios. Evidentemente, desde que
seja reformulada toda a distribuição da renda na
cional, como também a própria partilha constitu-
cional de competências, como falam os técnicos
no assunto, a sua distribuição entre a União, os
Estados e os Municípios. Temos uma distribuçãode
competências que é extremamente desfavorável aos
Estados e Municípios.

Seria necessário rever tudo isso, inclusive
a técnica adotada pela Constituição, porque esta
enuncia a competência da própria União e a exime
de qualquer dúvida, deixando a competência do Es
tado e do Município sob o manto da indetermina-
ção. Os Estados-membros não precisariam de compe
tência enunciada e poderiam contentar-se com as
chamadas competências residuais. Tudo aquilo que
não é da atividade da União pertence ao Estado.

473
472



No seu artigo 8, a Constituição já enuncia qua-
se tudo o que é relevante para o Estado Moderno
e já o delegou à União. Os Estados e os Municí -
pios não têm um campo próprio de atuação. O que
diz respeito ao Município também se encontra en-
volto em certa nebulosa. Fala-se em peculiar in-
teresse do Município como critério para determi-
nar a sua competência, critério vago que nada de
fine de positivo.

Toda a realidade nacional está a demandar
que o tratamento das entidades federativas seja
desigual. O nosso próprio texto constitucional,
hoje, apresenta profunda contradição nessa matá
ria. Ora manda que a União trate igualmente os E—s
tados, ora manda que se adotem planos regionai
de desenvolvimento. O plano regional de desenvol
vimento, talvez não em termos estritamente lógia
co mas em termos práticos,acaba por desfigurar
a idéia anterior de que todos os •Estados terão
que ser igualmente tratados, pois atinge alguns
Estados e outros, não. O que demonstra que o Bra
tes, que tenham condição de enfrentar as diver-
sas crises com as quais se venham a defrontar,de
tempos em tempos.

Quer-me parecer, e assim o entendo, que a
idéia federativa é das mais importantes dentre as
que teremos que tratar, por ocasião da feitura
da próxima Constituição brasileira, porque,ao re
solvermos o problema federativo, estaremos resol
vendo uma série de outros problemas que, aparen
temente, nada têm a ver com a federação, como a
corrupção, o esbanjamento, o desperdício, a ine-
ficiência administrativa. Conheço municípios on-
de há corrupção e mordomia. Evidentemente não po
damos negar isso: seria realmente uma visão ex-
tremamente falsa imaginar que alguém na terra te
nha tido o privilégio de inventar a corrupção. Ela
já nasceu com o homem e morrerá com o homem. Sem
pre haverá corrupção. Isso não quer dizer que não
possamos ter níveis de corrupção maiores ou meno
res, e o Município tem meios muito mais eficazes
de combater a corrupção, quando mais não seja,Pe
lo fato de que a própria escala em que se dá a
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corrupção municipal é muito menor. Esse absurdo

escânda lo ocorrido no Inamps só se tornou possí-
vel em razão do caráter extremamente gigantesco
que essas máquinas assumiram.Essas corrupções agi
gantadas que assumem proporções fantásticas, s
são verificáveis dentro de organismos incomensu-
ravelment e grandes. A divisão dos prestadores de
serviços daquelas grandes unidades atendem a uma visão so
mente tecno-burocrática. Os responsáveis, neste
país, por essa falsa idéia de racionalidade são
os burocratas, 05 tecno-burocratas que, simples-
mente, raciocinam em termos de fórmulas teóricas,
postas no papel.

Dizem ser mais racional organizar de manei-
ra idêntica a Previdência Social em todo o País.
Invocam uma ordem de racionalidade para explicar,
então, a centralização do poder e a prestação
dos serviços de maneira centralizada. Ora, isso,
a meu ver, não tem qualquer procedência. Possíveis
vantagens que a centralização possa ter são com-
pletamente compensadas, em sentido contrário,por
desvantagens enormes.

A distância entre aqueles que comandam e a
efetiva prestação de serviços é que é a responsá
vel por um sem-número de ineficiências burocrá-
ticas. A fiscalização torna-se muito difícil etu
do que diga respeito à prestação efetiva de ser-
viço :serviços médicos, educacionais, assistenciais,
a tutela e a curatela dos menores abandonados,tu
do isso pode ser melhor executado por entidade
sil precisa de uma forma de distribuição de po-
der que possa atender aos reclamos das peculiari
dades de cada região em que se divide o País.

Nem todas as unidades federativas do Brasil
reclamam o mesmo tipo de autonomia. Vou dar um
exemplo curioso, que ocorreu há algum tempo. Um
grupo de professores de São Paulo do qual eu fa-
zia parte foi convidado para dar um curso de es-
pecialização em Manaus. Coube-me falar sobreo te
ma que hoje estamos tratando.Comecei a fazer uma
pregação veemente,em favor das autonomias esta-
duais e no rechaço das intromissões indevidas da
União. Mas vi que o auditório estava desagradado
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e incomodado. Depois, eu perguntei a mim mesmo
por que o assunto ali causava antipatia, quando
no Brasil inteiro, aquelas mesmas idéias eram bem
recebidas. Con'iersando, comecei a sentir que, em
Estados como o Amazonas, a presença da União é
indispensável. Há neles uma dependência muito gran
de de tudo que é da União, um tipo de dependênT
cia que não encontramos no Rio Grande do Sul, em
São Paulo, em Minas Gerais,no Rio de Janeiro,que
têm toda uma regência de desenvolvimento não en-
contrada em outros Estados do País. Não que eles
também não tenham as suas pretensões, aspirações
autonomistas, mas o tipo de autonomia que eles
pedem tem que ser diferente da existente nesses
outros Estados. São Paulo é um Estado que se ba-
te pelo direito de ter uma lei própria sobre de-
sapropriação. Constantemente, então, argúem a in
constitucionalidade do Decreto-lei nQ 200, que
trata também de matéria sobre licitação. Se le-
varmos essa discussão para o Maranhão, o Piauí,o
Amazonas, eles a classificarão como dispensável.
Eles não estão nem um pouco interessados em le-
gislação sobre licitação. De bom grado, com in-
teira satisfação, eles obedecem a uma legislação
vinda da União, que até os dispensa de algum ônus
que teriam, provavelmente, para elaborar sua pró
pria legislação sobre o assunto. Esse aspecto
importante. Nós temos de entender que a federa-
ção do Brasil é importante, mas há de ser uma f'e
deração diferente. Não quero dizer que devemos
ter grandes Estados federativos mandando nos pe-
quenos. Queremos uma situação em que todos possam
encontrar uma forma de participação que seja cor
respondente às próprias aspirações e possibilid
des, mesmo porque a União, no Brasil, jamais po-
derá abrir mão do papel importante que ela de-
sempenha, o de redistribuição da renda nacional.
Por isso, os autores que, no Brasil, mais atacam
o fenômeno federativo, fazem-no principalment e P

lo temor de que o excesso da federação possa pro
vocar, como efeito, que a União deixe de ser O

elemento de redistribuição da renda nacional. E
esse papel a União tem que continuar a cumprir.

Para isso é necessário que se reconheça a desi-
gualdade entre os Estados que haverão de arcar
com os ônus correspondentes aos planos de desen-
volvimento a serem implantados pela União, segun
do suas peculiaridades. Como última sugestão,pro
poria que houvesse órgãos permanentemente encara
regados de desenvolver a idéia de federação. Ela
não pode ser vista de maneira estanque. Poderia
ser equiparada à Democracia.Não podemos dizer que
a Democracia se implanta por decreto e que, uma
vez implantada, já se impõe para sempre.Ela está
constantemente sendo feita. Podemos dizer que to
do Estado vai-se tornando, mais ou menos,democr
tico, à medida que isso é conquistado no dia-a-
dia, resultando de práticas democráticas mais do
que de leis democráticas.

Essa importância de a federação traduzir-se
mais em prática federativa do que em normas fede
rativas demanda que tenhamos órgãos permanente-
mente incumbidos de ter criatividade,imaginação,
para propor medidas e que tenham condições de,
gradativamente, ir plantando o ideal federativo
no Brasil. Na próxima Constituinte, de uma pena-
da só, não poderemos transferir tudo que está in
devidamente nas mãos da União para o Município.

E necessário que haja organismos mais ade-
quados, como, por exemplo, os existentes nos Es
tados Unidos, não necessariamente idênticos a es
tes. No caso brasileiro, através dos próprios Go
vernadores, por exemplo, que poderiam se reunir
periodicamente, para propor à União formas de des
centralização do poder. A federação há de ser con
quistada, simultaneamente, pela União, pelos Es-
tados e pelos Municípios, onde todos têm uma par
cela de colaboração, no sentido de tornar possí-
vel a transferência de muitos ônus e muitos en-
cargos que são próprios da União para os Estados
e para os Municípios. Creio que,do que eu disse,
é possível extrair alguma coisa. A idéia funda-
mental seria esta de que a federação é algo vis-
ceral para o Brasil, não pelo aspecto teórico da
mente de seus criadores, mas pela função que ela
desempenha no mundo moderno, como meio possível
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de tornar um indivíduo participante da vida pú-
blica e do Estado, que se torna cada vez mais
distante, onipotente, envolvente, açambarcan-
do todos os aspectos sociais, até mesmo aqueles
da vida familiar e da vida individual, num mundo
em que já se começa a falar do perigo da perda
da privacidade, num mundo em que a tecnologia acom
panha a vida de cada indivíduo. Estudos modernos
nos Estados Unidos já demonstraram que um siste-
ma de postos de televisão, inseridos estrategica
mente em um grande computador, que unificasse t
das as informações de todos os computadores ame-
ricanos, permitiria ao Estado acompanhar diaria-
mente a vida de cada americano.

O Estado representa essa fonte de controle,
como descreveu to bem George Orwell: "um Estado
que tudo vê, que tudo provê e em todo lugar está

presente".
Portanto, precisamos de algo capaz de impe-

dir essa tendência, que parece ser a evolução na
tural das coisas. P idéia federativa é extrema-
mente atual, é o instrumento mais eficaz,que per
mite que o Estado preencha suas finalidades fun-
damentais e o faça de uma forma que seja compatí
vel com a dignidade individual e com a liberdade
humana.

INTERVENÇÃO DO 19 DEBATEDOR
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOO PEDRO GUS-\
TIN) - Com a palavra, o Prof. Kildare de Carva-
lho, primeiro debatedor desta reunião.

O SR. DEBATEDOR (PROF. KILDARE DE CARVALHO)-
Sr. Presidente, demais componentes da Mesa, se-
nhores participantes deste Simpósio.

Ouvimos, com imenso interesse, a substancio-
sa conferência do eminente Prof. Celso Bastos que,
com raro brilhantismo, destacou a necessidade da
renovação e da restauração do Estado Federal Bra
sileiro. -

Embora a futura Assembléia Nacional Consti
tuinte, a se instalar a partir do dia 12 de fev
reiro de 1987, para elaboração do novo estatuto
político, não esteja formalmente vinculada a ado
tar, como forma de Estado, a federal, ninguém aU
mitiria viesse a Constituinte a estabelecer o E
tado unitário, da mesma forma que nenhum de nó
aceitaria que a nova Constituição brasileira dei
xasse de consagrar os direitos e as garantias iFi
dividuais.

Como salientou com maestria o eminente Prof.
Celso Bastos, a federação tornou-se, por excelên
cia, a forma de organização do Estado democráti
co. É que, envolvendo o fenômeno de descentrali-
zação do poder, o Estado Federal constitui o ins
trumento essencial da Democracia, protetor da
liberdades individuais, ao contrário do Estado
unitário, que, por concentrar o poder político
nas mãos de um único detentor, nãb protege con-
tra o arbítrio, não limita a autoridade, faz do
direito uma ficção, da liberdade um obstáculo,da
segurança um abuso, das instituições uma fachada.

Gostaríamos, no entanto, eminente Prof. Cel
g o Bastos, de abordar, na oportunidade, um aspe
to que consideramos particularmente significati-
vo na restauração do federalismo brasileiro e que
também foi objeto de suas cogitações: é a supera
ção do binômio União e Estado-membro na renovação
do Estado Federal Brasileiro.

Jamais obteremos uma federação forte, se
insistirmos em reestruturá-la dentro do modelo do
Federalismo clássico, ou seja o Federalismo dual,
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em que o poder político se reparte entre União e
Estado-membro. A evolução histórica da forma fe-
deral de Estado não admite mais esse dualismo.
Constitui, pois, utopia pretender-se a restaura-
ção e o fortalecimento dos Estados-membros, ado-
tando-se uma estrutura federativa que não contem
pie outros níveis de poder federativo. ReferimcR
nos particularmente 'a necessidade de se instituí
rem na Constituição as regiões de desenvoivimen
to e de se dar nova configuração 'as regiões me-
tropolitanas, superando, assim, o dualismo da fe
deração clássica, em que se reconhecia a existê
cia apenas de dois níveis de Poder federativo--
União e Estado-membro.

ortanto, parece-nos ser o federalismo das
regiões a principal saída para a crise federati-
va, por ser o único instrumento adequado de ins-
titucionalização econômica e por evitar a concen
tração de poderes na União. -

Podemos, pois, afirmar que o federalismo no
Brasil é cada vez menos um problema dos Estados e
cada vez mais um problema das regiões. Devemos reco-
nhecer,nO entanto, que não há ainda no mundo
exemplo de Estado federal integrado por uma união

de Estados regionais.
Dentro desse enfoque, gostaríamos de trazer

ao debate, segundo a concepção do Prof. Paulo Bo
navides, a necessidade de se reforçar a competê
cia do Senado como órgão essencial da Federação,
através da criação de uma representação regional,
composta de seis Senadores por região, ou seja,o
dobro do que um Estado pode eleger, pelo voto di
reto e sufrágio universal.

Propõe-se, ainda, a criaçãode uma Assembléia
Regional, com competência para legislar não só
em assuntos de planejamento, como também em tudo
que se referir ao interesse regional, elegendo-se
os seus membros pelo mesmo processo democrático
de escolha de Senadores regionais.

A região contaria, ainda, com um ExecutivO,
para implementar as diretrizes estabelecidas pe-

la Assembléia Regional.
Dessa forma, afastar-se-ia o predomínio do

poder central na vida das regiões, já que órgãos
como a SUDENE, a CODEVASF, a SUDAM, a SUDESUL, a
SUVALE e outros não seriam geridos pela União,
mas se transformariam em instrumentos de ação re
gional, cujas decisões emanariam do Governo re-

gional.
Parabenizando o eminente Prof. Celso Bas-

tos, agradeço, uma vez mais, a oportunidade de
participar, na qualidade de Debatedor, deste Sim
pósiO, que hoje chega ao seu final.
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INTERVENÇÃO DO 29 DEBATEDOR



O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOO PEDRO GUS-
TIN) - Com a palavra, o Prof. Ricardo Arnaldo Ma
lheiros Fiúza, nosso segundo debatedor.

O SR. DEBATEDOR (PROF. RICARDO ARNALDO MALHEI
ROS FII3ZA) - Sr. Presidente da Mesa, demais coma
ponentes, senhores participantes deste Simpósio.

E com indisfarçável orgulho que este ProTes
sor de Teoria Geral do Estado agradece o convite
que lhe foi feito para estar aqui, como debatedor,
nesta sessão de encerramento da Fase 1 deste Sim
pósio. Embora muitos que estiveram naquela tribu
na e nesta Mesa tenham já elogiado a atitude da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais ao pro-
mover tão importante Simpósio, não posso dei-
xar de, também, cumprimentar efusivamente a alta
direção desta Casa do povo por este magno evento
que hoje encerra sua Fase I. Do dia 14 até hoje,
esta augusta Assembléia transformou-se em verda-
deira universidade nacional, com este Plenário
tornado anfiteatro acadêmico, a ouvirmos, todos,
as aulas e as intervenções dos maiores professo-
res de Direito Constitucional de diversos pontos
do País. Um invejável corpo docente, pois, com ex
ceção deste que lhes fala.

Na Fase II, esta Casa será um autêntico fó-
rum de debates, com a efetiva participação da so
ciedade mineira na discussão E faço votos de
que seja assim. A oportunidade é preciosa; a ex
planação e a discussão político-jurídicas, em per
feito planejamento e já em vitoriosa execução.
Aplausos, p ortanto, ao Leciislativo mineiro.

O tema de hoje, dentro do Simpósio, como disse
o Conferencista, talvez seja o mais técnico e o
menos político de todos. E é sabido que o tema
político atrai mais o debate que o tema técnico.
Porém, temos que ser técnicos, sem sermos hermé-
ticos, nesta manhã. Assim, pelo que, de antemão,
li na resenha da conferência a mim fornecida pe-
la Coordenação do Simpósio, e pelo que ouvi das
palavras brilhantes, sábias e didáticas do ilus-
tre Prof. Celso Bastos, de quem tenho a honra de
ser um amigo missivista, compreendi, como todos
compreenderam, que o mestre é adepto do regiona-
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lismo no Estado federal, como também o é o Prof.
Kildare de Carvalho.

Sobre tal assunto, preciso dizer algumas pa
lavras. Concordo com o Conferencista em que a União
hoje, no Brasil, desfruta de poderes agigantados
em relação aos Estados, devido ao monopólio por
ela alcançado no setor econômico e, acrescento,
em virtude do totalitarismo centralizador que ain
da vivemos, sob a égide desta Constituição que
agoniza.

Assim, estou de acordo em que a nova Cons-
tituição precisa reformular o Federalismo brasi-
leiro, quase extinto nas últimas décadas, ou me-
lhor, a nova Lei Magna precisa realmente insti-
tuir o Federalismo no Brasil, tendo em vista que
hoje, aqui, ele é mais rótulo que conteúdo.

Se viermos, portanto, a adotar o Federalis-
mo autêntico e tradicional no novo Estado brasi-
leiro que nascerá com a Constituição de 87, en-
tendo que ele deva permanecer com as três entida
des ou três planos de governo que o caracteri-
zam: a União, os Estados-membros (ou Províncias)
e os Municípios.

Aliás, os Estado's federais, cuja organiza-
ção constitucional conheço, tais como os Estados
Unidos (criador), a Suíça, a Alemanha Ocidental,
a austria, o México, a Argentina, a Venezuela, a
Iugoslávia e outros, todos mantêm tal tricoto-
mia.

O que eu tenho visto, em minhas pequenas pes-
quisas, é que os Estados unitários, estes, sim,preo
cupados com a sua descentralização administrati-
va e, em certos casos, política, é que têm adota
do o caminho do regionalismo.

Assim, a França, que se proclama, no arti-
go 114 de sua Constituição, "une et indivisible",
reconhece coletividades locais, ao nível dedepar
tamentos, com seus conselhos, mas sob a supervi-
são administrativa de delegados do Governo Cen-
tral. As regiões existentes hoje, na França,oSãO
mais em caráter de desconcentração administrati-
va e econômica.

Portugal criou, na Constituição de 1976, as
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suas regiões adm inistrativas (artigos 256 e se-guintes), ainda não imp lantadas, porque dependentes de man ifestações das a ssembléias municipaisi n teressadas, o que difere das regiões autônoma
previstas nos artigos 227 e seguintes, para aten
der as características ge ográficas, econômicas,
sociais e culturais, fund amentando-se nas histó-
ricas aspirações autonomistas (e não separatis-
tas) das populações dos a rquipélagos da Madeira
e dos Açores, ambos distantes do Portugal conti-
nental, onde se tem hoje, efetivamente funcionan
do, os distritos, agrupando cidades e vilas diri -
gidos por um Governador civil, nomeado pelo Go -
verno Central, em exemplo típico de desconcentra
ção administrativa.

Já a Espanha, dividida em províncias admi-
nistrativas, consagra a po ssibilidade da existên
cia de comunidades autônomas, pesando aí as ra-
zões h istóricas, justamente para evitar tendên-
cias s e p aratistas, como no caso da Catalunha e
do País Basco, ou as condições g eográficas, como
no caso dos territórios insularesEmbora a Constituição proíba exp ressamente a federação(artig
145), a Catalunha e o País Basco, com seus res-
pectivos estatutos aprovados em outubro de 79,
assemelham-se a Estad os-membros de uma federaçãc
Possuindo os três árgãos do Poder exercendo as
três funções jurídicas no âmbito territorial da
comunidade, mas respeitando os c-ampos de ação dos
três Poderes do Estado unitário espanhol.

O Estado regional, como advertem Juan Fer-
rando Badia e Fausto Cuocolo, é o tipo de Estado
in termediário entre o unitário e o federal. E o
caso da Itália, onde as regiões têm não só auto-
nomia a dministrativa (como as divisões dos Esta-
dos unitários) mas também competência legislati-
va, não chegando, porém, à autonomia política to
tal dos Estados-membros de uma federação, possu i-
dores que são de autogoverno local, com os tres
órgãos do Poder. -

O que entendo, enfim, nesse assunto, e que,
se a divisão geográfica e política do Brasil não
está de acordo com a sua realidade regional, o
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que se tem a fazer, em ousada (ousadíssima) trans
formação, é redividir o nosso território em noi-
vos Estados-membros, mais coincidentes com as pró
prias regiões naturais e históricas. Seriam no:
vos Estados, e não superestados, sobrepondo-se aos
atuais e aumentando a complexidade do já comple-
xo mecanismo federal. E o que penso. E entendo
que o Federalismo precisa ficar bem estruturado
na próxima Constituição.

Para maior dperfeiçoamento do Estado fede-
ral, acho inteligentes três mudanças, uma no âm-
bito do Executivo, outra no do Legislativo e a
terceira com respeito à revisão constitucional. As-
sim, concordo com a idéia de criação constitucio
nal de um Conselho de Governadores, a ser ouvido
prévia e obrigatoriamente em assuntos de relevan
te importância nacional. Tal conselho, morment
se se vier a adotar a divisão regional, reunir-
se-á em Brasília, por obrigatória convocação do
Presidente da República, e decidirá por maioria
de votos. Tal entidade é plenamente viável, haja
vista a recente reunião governamental realizada
por convite ao Presidente José Sarney. Só que de
pois da medida tomada. -

E acho que o nosso Senado Federal, concor-
dando com o Prof. Kildare, precisa ser mais fede
ral do que senado. Explico: que ele seja estrutii
rado na Constituição para funcionar mais e mais
como uma Câmara Alta de representantes fixos e
igualitários dos Estados-membros e não como mero
prolongamento conservador da Câmara Baixa. O exem
plo da Suíça é interessante. Naquele Estado fecFe
ral, os componentes da Câmara Alta recebem seus
vencimentos diretamente dos cofres dos Cantões
que representam.

No tocante à revisão constitucional, que ela
possa ser também de iniciativa das Assembléias
Legislativas dos Estados-membros e que a aprova-
ção da emenda tenha que ser ratificada pelas mes
mas Assembléias, em "quorum" a ser estudado.

No tocante ao Judiciário,, entendo que devam
ser criados um Tribunal Superior de Justiça, de
caráter nacional, para julgamento, em última ins

tância, de feitos decididos pelos Tribunais Esta
duais da Justiça comum; Tribunais Regionais de
Recursos, da Justiça Federal, de cujas decisões
caberá o exame, em última instância, ao Tribunal
Federal de Recursos; finalmente, a criação de um
Tribunal Constitucional, também de âmbito nacio-
nal, de composição mista, para apreciação da ma-
téria constitucional, para julgamento de confli-
tos entre a União e os Estados e entre estes,
bem como para rever decisões de quaisquer tribu-
nais que tenham repercussão em todo o território
nacional. Tal tribunal especial não ofenderia o
princípio do "judicial control" criado por Marshall,
já que o controle não deixaria de começar, de ma
neira difusa, nos casos concretos, pelo Juiz. O
que defendo como inovação é a criação de um tri-
bunal, especial e especializado, formado por com
ponentes oriundos dos três órgãos do Poder, dos
quais partam todos os atos de governo, para o
controle concentrado de constitucionalidade e a
decisão final E o que ocorre hoje, na Espanha,
em Portugal, na Itália, na Alemanha Ocidental e
na Austria.

Sr. Presidente, no primeiro dia deste Simpá
sio,ouvi algo que me deixou verdadeiramente preo
cupado. Refiro-me à tentativa do Coordenador da-
quele dia de minimizar a importância da Consti-
tuinte de 86. E lógico que o ideal teria sido a
convocação de uma Assembléia Nacional Consti-
tuinte pura ou exclusiva, o que, diga-se de pas-
sagem, tivemos uma só vez na história constitu-
cional do Brasil - em 1933 - e que de nada adian
tou, visto que, em 1937, derrogada estava já a
Constituição de 34 pela Carta do Estado Novo,
outorgada por Vargas. O ideal seria, repito, uma
Assembléia Constituinte pura, inclusive com can-
didatos avulsos, mas nem por isso podemos dimi-
nuir a importância e a seriedade do momento que
estamos vivendo.

Por que dizer coisas tais como: por causa
do funcionamento duplo de Assembléia/Congresso,
os jornais e a televisão só se ocuparão do Con
gresso, esquecendo-se da própria Constituinte,

490 491



ou que a Assembléia deveria ser ex-
clusiva, para ter seu próprio corpo de funcioná-
rios? Para quê? E a brincadeira com os horários
de funcionamento? De manhã isto, de tarde aquilo!
Isso não importa. Tudo isso são críticas menores,
que não devem ser levadas a sério. Elas estão sen
do feitas por quem sempre foi contrário à convo.
cação de uma Constituinte. A verdade é que o mo-
mento é sério, a oportunidade é magnífica! Se há
incorreções na convocação da Constituinte, tal co
mo feita pela Emenda Constitucional n Q 26(e 5
próprio uso de emenda para tal fim já me parece um
erro),há também os aspectos positivos:

1. Ë a primeira vez que se vai elaborar,no
Brasil, uma Constituição, convocada a Assembléia
Constituinte por um governo democrático estável
e aceito pelo povo, por exigência da opinião pú-
blica sem traumas recentes.

2. Sem querer fazer o "jogo do contente",em
sendo um Congresso Constituinte que vamos eleger,
poderemos votar não só em um constituinte, como,
na verdade, em dois, o Deputado e o Senador. A
meu ver, o que legitima a Assembléia não é a ex-
clusividade (o que pode ser ideal) e,sim,a espe-
cificidade, ou seja, a anterioridade do mandato
que se confere. As atuais Constituições da Fran-
ça, da Alemanha Ocidental e da Espanha, que hoje
são citadas como instrumentos de verdadeiros Es-
tados democráticos, não foram elaboradas por As-
sembléias exclusivas e, sim, pelos seus respecti
vos Parlamentos, aos quais, previamente, o povo
dera a tarefa específica de exercer o Poder Cons
titucional originário. E é exatamente para essa
hora dramática; quando a soma de nossas sobera-
nias individuais se transformará na soberania na
cional, que conclamo os jovens aqui presentes e
todos os participantes deste Simpósio a pensarem
e a multiplicarem este pensamento entre os seus
próximos: nós estaremos, em novembro, escolhendo,
como se faz na Democracia representativa, aque-
les •que vão, em nosso nome, redigir o nosso Pac-
to Social. Se toda eleição é e deve ser séria, es
ta que se aproxima é mais séria.É fundamental.

preciso esquecer aquele velho e vicioso costume
de se votar pensando em empregos, em promessas in
dividuais, em parentescos ou amizades e até em
ofertas menos confessáveis. A hora é dramática.
Como disse,aqui desta tribuna,a brilhante Prof
Carmen Lúcia,"nós precisamos primeiramente nos
transformar, para pedirmos a transformação das au
toridades". E nós estamos nos transformando. A
opinião pública, na qual Jefferson baseava o go-
verno, pode ser mais forte até que o poder econô
mico. Disso tivemos provas recentes, em âmbito fe
deral, estadual e municipal.

Acho que o fato de termos tido tantas pes-
soas aqui reunidas, nesses dias que passaram,mos
tra que há expectativa, há seriedade e há confi-
ança. Senão, para quê?
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INTERVENÇÃO DO PROF. HILTON ROCHA
CONVIDADO ESPECIAL



O SR. PRESIDENTE(DEPUTAOO JOO PEDRO GUS-
TIN) - Com a palavra o Prof. Hilton Rocha, membro
da Comissão de Estudos Constitucionais, nosso con
vidado para esta reunião. -

O PROF. HÏLTON ROCHA - Sr. Presidente, eu
vim como convidado especial a esta reunião, a fim
de ouvir e aprender e fui surpreendido com o pe-
dido de V.Exa. para falar algumas palavras. Fá-lo-
ei. com satisfação, porque ouvimos a palestra do
Conferencista, Prof. Celso Bastos, que foi real-
mente magnífica, de um didatismo impressionante,
que fez com que nós, médicos, leigos e analfabe-
tos, pudéssemos acompanhar perfeitamente sua ex-
posição. E, ouvindo o Dr. Machado Horta, o Dr. Kil
dare e o Dr. Fiúza, fomos aprendendo, pouco a pou
co, alguma coisa, não nos sentindo mais totalmen
te analfabetos. Percebi que suas palavras condi-
ziam com os meus objetivos, propósitos e pronun-
ciamentos a respeito do problema da saúde.

Inicialmente, gostaria de, em nome de to-
dos, saudar os Constituintes de 1947, que aqui,
hoje, foram homenageados, exponenciais daquela
época que abre, ao mesmo tempo, perspectivas pa-
ra o presente e o futuro. Gostaria ainda de lem
brar uma conversa que tive com o Conferencista d
hoje, Prof. Celso Bastos. Eu dizia a ele - e di
rijo estas palavras aos senhores universitário
que estão aqui honrando esta Assembléia e garan-
tindo o futuro da nossa Pátria - que os jovens
de hoje estão presentes em todas as frentes. Ain
da há três dias, num congresso da minha especia-
lidade, que é a Medicina, jovens preenchiam qua-
se totalmente os recantos do salão, como a pedir
aos mais velhos que lhes transmitissem ensinamen
tos, que lhes proporcionassem fundamentos que lhes
servissem de trampolim para o futuro. E é hoje o
que vejo aqui: alunos da Universidade Federal,da
Católica e de todas as outras da Capital; jovens
que não estão se sentindo obrigados a aqui perma
necer. Se estivessem, as pálpebras estariam caía
das e o corpo estável nas poltronas. No entanto,
vejo jovens atentos, risonhos, agradecidos aos
oradores que aqui se apresentam. Esta é uma das

497



considerações que gostaria de fazer ao Presiden-

te.
Outra, é que o Prof. Celso Bastos deixou

bem claro, em sua brilhante palestra,que o unita
rismo está mais próximo da ditadura e que a fede-
ração está mais próxima da Democracia.

Quero dizer a S.Exa.que eu, como membro da
Comissão de Estudos Constitucionais, essencialmen-
te no que tange 'a saúde e educação, apresentando
minhas proposições, no sentido da descentraliza-
ção e que foram até agora unanimemente aceitas, ob
servo como o Prof. Celso está preocupado com to-
dos os assuntos relativos à Medicina. Falou em f'rau
de do INAMPS e em muitas coisas relacionadas cor
nosso mister.

Para terminar minha intervenção e para mos
trar como estamos plenamente sintonizados com
sua idéia, faço •a proposição do Plano Nacional de
Saúde que o Governo Federal deve instituir: bus-
car a união, para depois descentralizar.

Como buscar a união? Hoje temos a saúde er
roneamente desdobrada em dois Ministérios: uma pi
te no Ministério da Saúde, e outra num Ministério

INTERVENÇÂODOSR.COORDENADOR
que não lhe condiz, que é o Ministério da Previ-
dência Social. Toda a saúde coletiva, comunitá-
ria, social, curativa ou individual tem que ser
integralmente colocada dentro do Ministério que
lhe é próprio, que é o Ministério da Saúde. Par-
tindo desse comando unitário, traçadas as regras
como ele muito bem disse, aí, sim, vamos descen-
tralizar pelos Municípios e pelos Estados, a fim
de que cada Município e cada Estado tenha assuas
necessidades atendidas.

Foram essas, Sr. Presidente, as palavras
que me ocorreram, atendendo à sua honrosa convo-
cação.

Meus parabéns por esta reunião magnífica.
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOÃO PEDRO CUS-
TIN) - Com a palavra o Sr. Coordenador, Prof.
Raul Machado Horta, para sua exposição.

O SR. COORDENADOR (FROF. RAUL MACHADO HORTA) -
Sr. Presidente, demais membros da Mesa, Senhores
participantes deste Simpósio,Srs. Deputados Consti-
tuintes de 1947, Astolfo Dutra, Chaves Ribeiro,
Alberto Teixeira Filho, através de quem homena-
geamos os autores da Constituição Mineira de

1947.
Nós ouvimos a conferência de mestre do Prof.

Celso Bastos. Na sua exposição, ele abordou os
temas fundamentais da federação, partindo daque-
la colocação inicial: seria a federação um absoletis-
mo, ou ainda é ela um tema atual?

Sem dúvida, não é um tema popular, infe-
lizmente. Não há no Brasil a difusão do sentimen
to federativo, por razões históricas, por razões
de cultura, por razões de formação. E este um
dos obstáculos que deveremos vencer, para real-
mente, colocar no coração e no sentimento do po
vo o regime em que vivemos há quase um século.

Na sua temática, o Prof. Celso Bastos in-
sistiu na originalidade da criação da federação.
A federação norte-americana, como é sabido, pro-
veio, de forma realmente singular, sem nenhum
precedente, no mundo, da organização constitucio
nal dos Estados, tal como ocorreu na Constitui-
ção norte-americana de 1787. Ele demonstrou a im
portância da descentralização para a sobrevivên-
cia da própria federação e as conseqfiências da
centralização, no caso brasileiro. Também revelou
a necessidade de se reformular a repartição de
competência, porque, efetivamente, nela é que se
encontra o problema central da organização cons-
titucional do Federalismo. Insistiu na importân-
cia do Município, a grande realidade brasileira
onde nós vivemos e onde seremos sepultados. E o
Município a realidade viva, que nos toca mais
de perto. A União e os Estados são abstrações ju
rídicas.

Também o Prof. Celso Bastos insistiu na fie
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1

xibilidade federativa, para introduzir, digamos
assim, o elemento criador que possa renovar a à de 1891, mantendo a Federação em norma intangí

 

federação, durante a vigência de uma determina- vel da lei fundamental, foram progressivamente or

 

da Constituição. Lembrou aqui os precedentes da 
cianizando a centralização do poder da União, que

 

conferência de Governadores, buscando o exemplo se tornou absorvente e insaciável, com a mutilação

 

norte-americano, que se espraiou por outras fede 
dos poderes estaduais, em processo de esvazia-

rações. E nós tivemos, de forma não tão intensa mento de substância e de conteúdo. Os Estados se

 

em algumas presidências- eu me recordo da presi- 
retraíam no definhamento de suas atribuições, e

 

dência Kubitschek e também do curto período da a União se expandia no gigantismo de suas compe-

 

presidência Jânio Quadros - a conferência de Uo- tências. O Federalismo dualista da Primeira Re-

 

vernadores estaduais, para examinar em conjunto pública acabou sendo substituído pelo Federalis-

 

os problemas do interesse da União, dos Estados mo centrípeto de períodos posteriores, que depo-

e dos Municípios. 
sitava na União Federal o centro das decisões e

 

Os debatedores colocaram, criticamente, ou- do comando legislativo, político, econômico, fi-

 

tros problemas para posterior resposta do ilus- nanceiro, tributário e administrativo da Nação.

 

tre Conferencista. o que importa, aqui, são as A Constituição Federal de 1967 e a Emenda nQ 1,

 

perguntas e as colocações dos participantes. Mas de 1969, registraram,na sismografia constitucio-

 

como nos encontramos no nobre Plenário da Assem- nal, o apogeu do movimento de centralização anti-

 

bléia Legislativa, eu peço licença para ocupar federativa, não obstante p erdurasse em seus tex-

 

o meu tempo oferecendo, também, um breve depoi- 
tos a nominal qualificação de federal, conferi-

 

mento sobre esse grande tema aqui colocado na or 
da à forma de Estado. A centralização antifede-

 

dem do dia. Não trago novidades. E dentro desse rativa se associou, especialmente, a partir da

 

painel de idéias que o Prof. Celso Bastos ir-i- 
Emenda Constitucional n2 1, de 1969, ao fortale-

 

ciou sua exposição e os Debatedores prosseguiram: cimento exacerbado do Presidencialismo, dos pode

 

o tema da federação e o que nos parece neces- 
res do Presidente da República, fazendo com que

sério à renovação da federação brasileira, 
regime presidencial se transfigurasse na ditadu-

 

A análise da federação brasileira conduz a 
ra presidencial, submetendo Estados, Municípios,

 

uma conclusão praticamente unânime, a -da crise 
instituições, Poderes, economia pública e priva-

 

aguda do Federalismo brasileiro, em fase agôni da, cidadãos e partidos à vontade absoluta e in-

 

ca, antecipadora do desenlace mortal. Na Primei 
contestável do Presidente da República. A ditadu

 

ra República, o Federalismo constitucional nem 
ra presidencial edificou o Estado centralizado

 

sempre correspondeu ao funcionamento real das 
seja em normas escritas da Constituição e das

 

instituições, comprometidas pelas práticas vi- 
leis, como nos atos paralegislativos que diaria

ciosas da intervenção federal, do processo elei- 
mente brotavam das antecâmaras ministeriais.

 

toral e da política dos Governadores. Todavia, na 
presidencialismo autoritário desfigurou a fede-

Primeira República, o princípio da autonomia dos 
ração, e o edifício federativo fragmentou-se nos

Estados ainda se expandia na organização e na le 
escombros que identificam as ruínas do Federa-

gisiação estadual, dentro de razoável campo de 
lismo brasileiro.

atuação. O sentimento de autonomia paralisava a 
Entre as grandes tarefas da geração atual,

submissão dos Estados à União. Um 'certo pundonor 
destaca-se a de reconstruir a federação, modelan

político preservava o distanciamento institucio-

 

 do instituições que possam projetá-la no próximo
milênio. O centro dessa reconstrução da federa-

nal que as comunicações mais lentas e tardas fa-
voreciam. As Constituições Federais posteriores 

ção constitucional reside na repartição de com-
petências, para redefinir as áreas de atuação da
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União Federal e dos Estados-membros. A federação
projetada para o futuro requer repartição de com
petências ajustada a tal objetivo. A repartição
clássica, que fomos buscar no Federalismo norte-
americano dos fins do século XVIII, deve ser
abandonada. Ela conduziu à centralização dos po-
deres federais e à negação dos poderes locais.
Impõe-se substituir o Federalismo hegemônimo e
centralizador pelo Federalismo de equilíbrio,
que ainda não concebemos nem praticamos. No Fe-
deralismo de equilíbrio, as áreas de competência
se desdobram, sucessivamente, através da compe
tência geral eexclusiva da União, localizando
se, nesse âmbito, os poderes nacionais e sobera-
nos, inerentes à União e da competência comum à
União e aos Estados-membros, de modo que as maté
rias se submetam a dupla atividade e a dupla l
gislação e administração, em momentos distinto
e separados, da União Federal e dos Estados-mem
bros. A competência legislativa se exerceria n
quadro de condomínio legislativo, administrado e
explorado conjuntamente pela União e pelos Esta-
dos, e nesse condomínio ingressaria a matéria
que o constituinte federal designasse. A reparti
ção de competências, assim concebida em suas li-
nhas estruturais, ultrapassaria a secular dis-
tinção entre poderes enumerados e poderes re-
servados e implantaria a. descentralização dentro
da Constituição Federal. A descentralização não
se deteria na repartição renovada de competên-
cias. Prosseguiria na ampliação dos níveis de go
verno local. Nesse sentido, os Municípios recebe
riam a competência de sua auto-organização, vo-
tando as Câmaras Municipais a lei de organização
do Município, atualmente de competência do Esta-
do e de seu órgão legislativo. O Distrito Fede-
ral se emanciparia politicamente para adqui-
rir autonomia legislativa, eletiva, administra-
tiva e financeira, elegendo o Governador e os
membros de sua Assembléia Legislativa pelo voto
direto dos eleitores do Distrito Federal. A des-
centralização introduziria na Constituição o re-
gionalismo, como nível de poder e de administra-
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ção, de forma a incorporar aos quadros do regio-
nalismo constitucional as regiões de desenvolvi-
mento econômico,de natureza pluriestadual; as re
giões metropolitanas, de âmbito plurimunicipal,
nas áreas das grandes concentrações urbanas, do-
tadds de administração e de governo e, finalmen-
te, as regiões autônomas, de estrutura intermu-
nicipal, para congregar municípios da mesma re
gião dentro do Estado, com estatuto e governo
próprios. E claro que essa transformação do Fe-
deralismo, nessa passagem do Federalismo hegemô-
nico do passado para o Federalismo de equilíbrio
e regionalizado do futuro, imporia, também, al-
terações no esquema constitucional da repartição
financeira e tributária, de modo a superar a con
centração fiscal do Federalismo hegemônico e al-
cançar a descentralização tributária do Federa
lismo de equilíbrio. A redistribuição de impos-
tos e de receitas federais, estaduais e munici -
pais teria por objetivo inverter a tendência
atual do quadro tributário nacional, cujos per-
centuais de arrecadação evidenciam a centraliza
ço danosa aos Estados e aos Municípios: União-
71,9%; Estados - 26,1%; Municípios - 2%.

O sistema tributário nacional seria redimen-
sionado, para alocar maiores receitas aos Esta-
dos e Municípios. Em suas linhas gerais, este
redimensionamento envolveria deslocamento de com
petência tributária federal para os Estados, es-
pecialmente no domínio do imposto sobre produtos
industrializados, que se tornaria imposto sobre
consumos especiais - fumo e bebidas, por exem-
plo - liberando aos Estados os produtos não
abrangidos pela tributação federal, Os Estados,
além dos impostos existentes - transmissão de
bens imóveis, transmissões "causa mortis", 1CM,
propriedade de veículos automotores - receberiam
os impostos sobre transportes intermunicipais e
propriedade de bens suntuários. Os Municípios,
conservando os impostos atuais - IPTU, serviços
de qualquer natureza - passariam a contar com os
impostos sobre vendas a varejo, alocação de bens
móveis e arrendamento mercantil. O processo da
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repartição da Receita Federal, que é múltiplo,
ampliaria os percentuais do fundo de participa-
ção, para introduzir, nesse domínio, as regiões
metropolitanas; acrescentaria aos impostos espe-
ciais de tributação única o imposto sobre opera-
ções de crédito, câmbio, seguro e títulos mobi
liários, para destinar, como os demais, parcela
substancial de sua arrecadação aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios. í\ limitação
do tempo desta exposição não nos permite abordar
outras sugestões. E hora de concluir. A moderni-
nização da estrutura federal brasileira, em seu
mecanismo de competências, para incorporar a des
centralização e o regionalismo aos quadros ins-
titucionais, o abastecimento aos diferentes ní-
veis de governo e de administração de recur-
sos compatíveis e apropriados às suas necessida-
des, certamente criará as condições indispensá-
veis ao florescimento das instituições federais,
ao desenvolvimento econômico, social e político
da Nação e do povo brasileiro.

DEBATES
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOÃO PEDRO GUS
TIN) - Encerrada a parte expositiva desta reunião,
volto a palavra ao Dr. Raul Machado Horta, para
a coordenação dos debates.

O SR. COORDENADOR (PROF. RAUL MACHADO HOR-
TA) - Darei início aos debates, que são, realmen
te, a parte dinâmica do Simpósio. -

PERGUNTA DO SR. FAUSTO GLÓRIA PENA (FUNCIO-
NÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA) - Qual a posição
de V. S 2 quanto à implantação, no Brasil, do ins
tituto da iniciativa popular, que confere ao po-
vo a faculdade de apresentar projetos de lei di-
retamente ao Legislativo, e quanto ao "recali"?

O SR. DEBATEDOR (PROF. RICARDO ARNALDO MA-
LHEIROS FIÚZA) - Embora a pergunta fuja um pouco
ao tema de hoje, é com prazer que tentarei res-
pondê-la. A iniciativa popular é hoje um institu
to adotado em várias Constituições modernas, tais
como as de Portugal e da Espanha e em algumas an
tigas, como é o caso da Constituição da Suíça.
Acho que é um instituto dos mais avançados da De
mocracia direta, usado dentro da Democracia mdi
reta ou representativa. No momento em que o povo
usa o instituto da iniciativa popular para apre-
sentar projetos de lei e até emendas constitucio
nais, neste ponto, vê-se, com toda clareza e com
toda a luz, que o poder é realmente do povo. Es-
se instituto está regulamentado nessas Constitui
ções que mencionei e tem sido usado com real pro
veito.

Não podemos falar que, para o Brasil, isso
ainda seja muito avançado. Acho que estamos par-
tindo para uma nova Constituição e precisamos pen
sar na experiência que o mundo nos oferece e con
fiar neste povo brasileiro. Assim sendo, devida-
mente regulamentada na Constituição, sou favorá-
vel à iniciativa popular, com o método de se a-
presentarem emendas e projetos de lei, mediante
a assinatura de um número mínimo de cidadãos.

Quanto ao "recail", o instituto que a Prof
Carmen Lúcia, se não me falha a memória, mencio-
nou aqui, é um instituto da Democracia america-
na, que tem como finalidade reconvocar, chamar
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novamente os ele'itoreS para manterem ou não um
seu representante naquele cargo para o qual foi
eleito. Sinceramente, acho esse um instituto mais
perigoso e, mesmo nos Estados Unidos, ele não tem
sido usado. Não é um instituto que, a meu ver,
deva ser regulamentado na nossa Constituição fu-
tura. O "recaiU', assim como foi usado, algumas
vezes, nos Estados Unidos, tem sido usado em Cu-
ba. E interessante observar que os dois extre-
mos, o capitalismo e o socialismo, tenham usado
o mesmo instituto. Entendo que os mandatos, não
sendo de longa duração, devam ser intocáveis, en
quanto durarem. -

PERGUNTA DO SR. FERNANDO ANTÔNIO RODRIGUES
(DA METROBEL E DA FACULDADE DE DIREITO MILTON

CAMPOS) - Sou a favor de uma Constituição mais
sintética, voltada para os assuntos mais impor-
tantes, constitutivos da federação. Assim, 05 Es
tados-membros poderiam ter Constituições esta-
duais voltadas para sua própria realidade políti
ca, econômica e social. Desta maneira, o Poder
Legislativo teria maior amplitude na sua função
característica, procedida da vontade do povo. O
senhor concorda com esta minha posição?

O SR. DEBATEDOR (PROF. RICARDO ARNALDO MA-
LHEIROS FIÚZA) - Com relação à Constituição sin-
tética, o que temos nos nossos estudos é que não
é este o sistema mais usado. A Constituição ame-
ricana, por sua singularidade, é sintética, con-
tinua sintética, e as Constituições do mundo mo-
derno, principalmente na África, Angola, Moçambi
que e Cabo Verde, são também sintéticas.

Entendo que não é o ideal para o Brasil a

Constituição sintética, neste sentido. A Consti-
tuição não precisa ser casuística, sob pena de
ser emendada várias vezes. A nossa legislação fu
tura tem que ficar no meio termo: nem tão analí-
tica nem tão sintética, como pode ser defendida
por alguns. Entendo que nosso sistema legislati-
vo brasileiro flãO comporta uma Constituição exa-
tamente sintética, sob pena de tudo ser deixado
para depois. Acho que a nossa Constituição deve-
rá ser e vai ser, inclusive por tudo que ouvimos,
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básica, e tratará de todos os assuntos que sejam
de importância nacional.

PERGUNTA DO SR. JOSÉ ANTÔNIO GOMES (DA AÇO
DOS ADVOGADOS ASSOCIADOS) - V. Ex 2 considera viá
vel a implantação do Estado unitário, segundo o
modelo francês, no Brasil?

O SR. DEBATEDOR (PROF. KILOARE DE CARVALHO)
- Acredito que não. As dimensões territoriais do
Brasil não comportam a implantação do sistema uni-
tário, ainda que centralizado, não só em razão
da dimensão territorial do nosso País, como tam-
bém por uma tradição. O Federalismo, inaugurado
em 1891, tem sofrido seus reveses, e a centrali-
zação do poder tem que ser restaurada, mas não
com sua substituição pelo Estado unitário. Ainda
que o Estado unitário esteja centralizado, essa
centralização não chega a um nível de extensão
que somente o Estado federal consegue alcançar.

PERGUNTA DO SR. AURÉLI CAIRES BONFIM (FUN-
CIONÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA) - Devido ao
grande interesse dos participantes deste Simpó-
sio, acumularam-se perguntas, e as minhas, até
agora, não foram respondidas. Refaço-as dentro
do tema "Constituinte e Federalismo", para obter
informação abalizada do ilustre Conferencista:

1 - A representatividade de Senadores e De-
putados é proporcionalmente desigual entre os di
versos Estados da federação. Além desse fato gri
tante, sobrepõe-se a questão dos biônicos. Exclui
-los, simplesmente, parece uma violência política
muito grande. Aceitá-los, seria conciliar com o
não-democrático. Por isso proponho uma exceção
à regra das eleições à Constituinte: os Senado-
res biônicos submeter-se-iam a um "referendum"
popular; se fossem aprovados, teriam garantida
sua participação na Constituinte. Se não obtives
sem respaldo popular nas urnas, continuariam na
condição de senadores biônicos, sem o trauma do
desligamento abrupto, porém, sem direito de par-
ticiparem da Constituinte. V. S acha válida es-
sa sugestão?

2 - Este segundo questionamento pode pare-
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cer simples abstração; mas os homens de bem sem-
pre se movem respaldados por ideologias e pensa-
mentos que motivam um comportamento mais nobre e
elevado. Há uma grande ansiedade em torno da Cons
tituinte; muitos perguntam: será válida? vai co
seguir atender aos diversos segmentos da socied
de? Embora não preocupado com as questões psico
lógicas de medo e ansiedade, um conferencista a-
firmou: "Toda Constituição é sábia". Ora, os cons
tituintes, em si, podem não ser sábios, mas o pr
duto final de tantas mentes reunidas, com a exp
riência do passado e o aprimoramento do presente,
só poderá convergir num ponto: uma Constituição
bem elaborada.

Ao se exigir uma Constituição sábia, exerce
-se sobre os constituintes uma pressão e uma co-
brança para que dêem o melhor de si, porque esta

remos fiscalizando OS resultados, pois não quere

mos uma Constituição estulta. -
O que V. S acha disso?
O SR. CONFERENCISTA (PROF. CELSO BASTOS) -

Agradeço a formalização da questão, porque ela

me propicia aclarar alguns pontos importantes.
Desde logo, devo agradecer as intervenções pre-
ciosíssimas dos professores que aqui estão pre-
sentes, inclusive a do Prof. Hilton Rocha, oftalmo
logista dos maiores do Brasil, que coloca a Medi
cina brasileira a nível mundial, e a quem eu par
ticularmente sou devedor, pois já fiz duas opera
ções de córneaS, sendo uma recentemente. Sou, por
tanto, conhecedor do avanço da Medicina brasilel
rã e dou meu depoimento favorável a ela.

Não quero deixar de dizer, de passagem, al-
guma coisa a respeito das intervenções. Com

 rela

ção 'a redivisãO das regiões do Brasil, este é um
tema sobre o qual já me pronunciei, mas, de fato,
é o Prof. Paulo Bonavides o grande defensor des-
sa idéia e quem conhece muito bem o tema. Procu-
rei, no entanto, inteirar-me, para formar minha
convicção, mas confesso que ainda estou 'a cata

de maiores informações, pois acho que existem rã
zões que dificultam a solução da questão, como
já o disse o próprio professor, devido à superP.2.

sição de um quadro esdrúxulo. As regiões pode-
riam propiciar uma reformulação do quadro geo-
politico brasileiro, de forma gradativa, porque
hoje não há clima no Brasil para, de uma penada,
estarmos reunindo uns Estados e dividindo outros,
o que traumatizaria muito a consciência nacional.
Embora nós possamos não ter um Federalismo polí-
tico, temos um Federalismo cultural muito acentu
ado. Todo brasileiro tem um espírito de lealda:
de, uma benquerença muito grande com relação ao
Estado respectivo. Então, seria uma medida dramá
tica querermos, de uma hora para outra, fundi
Sergipe com Alagoas, porque são Estados pequenos.
No momento atual não haveriaclima para isso. As
regiões propostas pelo Prof. Paulo talvez tragam
essa idéia. Assim se formariam regiões, permitin
do um equilíbrio maior, porque seriam regiões que
se compensariam mutuamente. Existe desnível en-
tre Estados grandes e pequenos, e, com o tempo,
gradativamente, as regiões levariam à absorção
desses Estados. Isso sem traumas, lentamente.

Existe a preocupação com os ônus burocráti-
cos que iriam acarretar essas medidas. Não repu-
dio a idéia, aceito-a. E uma contribuição válida,
no sentido de conseguirmos, num prazo médio, uma
superação dá atual configuração dos Estados bra-
sileiros. Tudo isso feito em consonância com a
realidade brasileira, sem ser artificial.

Passo para o segundo ponto: o problema da
federação e representação. Hoje, de fato, a fede
ração brasileira está muito relacionada com o
problema da representação nacional. A gente vê
como um instituto, que, em si, é digno desses pro
pósitos os mais elevados, pode prestar-se a fins
subalternos. Foi o que aconteceu com a federação
no Brasil, onde ela se tem prestado,nesSas últi-
mas décadas, a uma forma de degenerescência da
nossa representação política. Por quê? Porque os
Estados se fazem representar no Congresso Nacio-
nal. Além da sua presença na Câmara Federal, que
é ortodoxa, os Estados-membros designam seus re-
presentantes no Senado Federal. Eu não teria que
me insurgir contra isso,porque os Estados têm
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que se representar no Senado, mas acontece que
se passou também a não levar em conta as realida
des estaduais, para estabelecer os critérios d
representação popular na Câmara dos Deputados.
Aqui, evidentemente, nós estamos, então, num pro
cesso de subordinação da federação, em beneficio
de fim político_federalist a. Não é de desconheci
mento de ninguém que, normalmente, as regiões m
nos desenvolvidas do País, Norte e Nordeste ,se pre
tam a uma manipulação eleitoral mais fácil do qu
as regiões de maior desenvolvimento econômico,

social e cultural.
Então, o Governo, à medida em que se sentia

premido por resultados eleitorais cada vez mais
desfavoráveis, o que fazia? Prestigiava O voto
das regiões pouco desenvolvidas, em detrimento
das regiões mais desenvolvidas. Então, hoje, a
representação nacional está completamente desfi-
gurada, não somente pela representação dos Esta-
dos no Senado - porque isso é de praxe - mas pe-
la representação dos Estados também na Câmara
dos Deputados. Eu não tenho os números aqui comi
go, mas eles são chocantes. O voto de um paulis-
ta vale qualquer coisa como 1/147 do de um habi-
tante do Acre ou de Rondônia. São precisos cento e
quarenta e sete paulistas para se ter a mesma res
sonância no Congresso Nacional que tem um rondo-
niano ou um acreano. Isso, evidentemente, é uma distorção
completa do regime representativo, feita sob a
invocação do princípio federativo. E a utiliza-
ção da federação como instrumento de deturpação
da vontade nacional. Isso tem que ser corrigido,
porque é absolutamente improcedente e injusto.
Todo processo representativo, no mundo, está. cal
cado na idéia anglo-saxôniCa "cada um tem que
ter igual direito de voto", "one man, one vote".
Não é possível o voto ficar enfraquecido nas re-
giões mais esclarecidas, e enriquecido nas

regiões pouco desenvolvidas. A reformulação,
hoje, a recomposição da Câmara Baixa é algo im-
portantíssimo, porque ela está premida e represa
da, tanto no seu teto como no seu piso, embora a
Constituição diga: "Compõem a Câmara dos Deputa-

514

dos parlamentares eleitos proporcionalmente aos
eleitores de cada Estado". Acontece que, logo em
seguida, a Constituição fixa um piso e um teto,
mostrando que a proporcionalidade só se daria
dentro desse piso e dentro desse teto. Assim com
primida, torna-se antiproporcional ou despropor-
cional, o que ocorre hoje. Esse fenômeno é impor
tante, o que me permite dar um passo adiante, pa
rã tocar num problema levantado para a futura Cons
tituinte. De fato, não sou daqueles que conside-
ram que o processo constituinte esteja prejudica
do. Foram oportunas as palavras do Prof. Fiúza,
no sentido de manter viva a chama do processo
constituinte por que passa o País. Acho importan
te, mas nada impede que a gente acuse o que esta
errado, denuncie o que não procede. Não vou fa-
zer todas as acusaQões desejadas, mas uma pare-
ce-me importante. E a seguinte: o Congresso Na-
cional andou muito mal por ocasião da votação da
Emenda Convocatória da Constituinte. Isso ficará
na História. Esse mesmo Congresso teve ao seu al
cance proposta altamente conciliadora, mas não
foi permitido que os parlamentares entendessem,
exatamente, o que estava ocorrendo.

O Deputado Flávio Bierrembach propôs uma te
se altamente conciliadora: uma Constituinte -
não aquela Constituinte autônoma, que
a Ordem dos Advogados vinha sugerindo - uma Cons
tituinte desapegada de partidos políticos, com
candidatos avulsos, funcionando ao lado de um
Congresso. Não era essa adéia, na sua plenitu
de, que estava em pauta no Relatório Bierrembach.
Também não é esse Congresso Constituinte que não
tem campo para aatuação de parlamentares constitu
intes. Isso me aflige. Estamos diante de uma cam
panha, da maneira como está travada, quase da mes
ma natureza que uma mera campanha para o Congres
so Nacional. Trata-se de eleições comuns, de De
putados e Senadores, resultando, assim, o pro
cesso Constituinte enfraquecido, em virtude dos
critérios adotados para a Convocação. Hou-
ve uma transigência, uma concessão muito grande
dos parlamentares aos benefícios advindos do "sprit
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de corps". O espírito de corpo dos parlamentares
predominou de maneira indevida sobre os reais in
teresses nacionais. Transformaram .a próxima Cons-
tituinte num mero episódio, como qualquer outro
na carreira de parlamentares, enquanto a Nação
estava esperando serem designadas pessoas compro
metidas com o ideal constituinte, sem envolver
nesse ideal, qualquer preocupação com a carreira
política de Deputado ou Senador. Assim, percebe-
se que a convocação do próximo Congresso, não
obstante o terrível ônus de elaborar uma nova
Constituição, em nada difere da de um Congresso
normal, feita com todas as deformações que aca-
bei de apontar. Por isso, temos vivas razões pa-
ra temer que os congressistas, não estejam à al-
tura da missão que virá recair sobre eles.

O outro lado da questão, que acho posi-
tivo, é justamente o que se passa hoje em nosso
País: não apenas a convocação formal de uma Cons
tituinte, mas o processo constituinte que tomou
conta da Nação, As alterações constitucionais ver
dadeiras por que está passando o País devem-si
muito mais à mobilização nacional do que propria
mente à participação que os constituintes pode-
rão ter no processo vindouro. E esse o ponto im-
portante.

Não quero discorrer muito sobre a maneira
como vejo o Direito Constitucional, mas abordar
o seguinte fato: Direito Constitucional, por
ser um direito político, por ser o Código funda-
mental do País, nunca é interpretado da mesma ma
neira que se interpreta o Código Civil ou o Pe-
nal, onde há muito mais lugar para a tecnicida-
de, para as construções doutrinárias.

A Constituição é o documento que tenta en-
quadrar o poder do Estado. E evidente que não
basta o seu lado formal, não basta o que está escrito
na Constituição, é preciso que o que lá está es-
crito venha embasado em forças sociais. Era jus-
tamente o que Lassalle dizia quando falava da
Constituição material,em oposição à Constituição
formal. Dizia esse autor que a Constituição de
um país, a Constituição formal, nada mais é do
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que uma letra morta. Ou ela é fiel ao que existe
na realidade, ou, então, ela é inútil. Assim,
prevalece o que existe na realidade.

Sem querer abonar as palavras de Lassale, é
preciso dizer que ele apontou para esse outro lãdo, muito i mportante, que é o das realidades consti tucionais, para o fato de que a Constituiçãoum quadro de r eferência, é uma mistura dentro da
qual podemos inserir muitos comp ortamentos, e esses comp ortamentos vivos vão ser dados pela ma-
neira concreta do comp ortamento do povo.

Quero levar à Casa um fato curioso: outro
dia fui convidado para falar sobre o tema "A Mu
lher e a Con stituinte", num auditório de mulhe-
res. Fui obrigado a me inteirar dos problemas re
lativos à mulher e, para estupefação minha, cons
tatei que, até 1961, ocasião da aprovação do Es-
tatuto da Mulher, no Código Civil Brasileiro, a
mulher gozava de Posição de relativa in capacida-
de jurídica. Ela era equiparada aos silvícolas,
aos menores de idade; portanto, era um ser juri-
co inferior, não obstante o fato de que, há decê-
nios, a C onstituição já vinha es tabelecendo que
todos são iguais perante a lei e que não é permi
tida a dis criminação, em função do sexo. Então,
debaixo de um dispositivo que proibia a discrimi
nação em função do sexo, vigia no País dispositi
vo tão discriminatório re lativamente à mulher, a
ponto de ela ser considerada como um ser politi -
camente inferior. Isso demonstra que o que se
escreve na Constituição, se não for acompanhado
de uma consciência viva da Nação
aplicação. , não encontra

E muito mais importante o que se passa emtermos de condições cons titucionais porque o po
vo está começando a se articular e, assim, acabará por
pressionar os Constituintes. Creio que uma opinião pública
forte acabará por conduzir o processo co nstltuin
te. Pelo menos, é a minha esperança, Porque, si
relegada a Co nstituinte a si mesma, se deixarmos
os futuros par lamentares trabalharem in teiramen-
te a seu alvitre, não poderemos esperar muito.Com

 relação a isso, sou muito cético, embora creia
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que vá haver uma melhora de representação, porque
os atuais representantes - não podemos esquecer
- foram eleitos ainda debaixo do sistema que chá
maríamos de eleição para uma casa de detenção—,
porque feita na base do retratinho, com o número
do candidato, e de currículos onde se dizia que
faziam parte de uma associação de bairros, do Ro
tary, do Lions. Eram esses os dados que tínhamos
para decidir.

Eu creio que só essa abertura do debate já
vai levar a um aprimoramento da representação,
dando ensejo à reformulação dos critérios que in
teuram a própria requlamentação dos representan-
tes nacionais. Portanto, agradeço a participação
dos debatedores e essa preciosíssima colaboração
trazida à nossa exposição pelo Prof. Raul Macha-
do Horta, esse patrimônio das letras jurídicas
brasileiras, e, se dúvida nenhuma - é público e
notório - o maior especialista em Federalismo. O
Dr. Raul Machado Horta é o maior conhecedor dos
problemas da federação. tanto no Brasil	quanto
no mundo e enriqueceu sobremaneira essa	sessão
em Que inserimos humildemente nossas palavras.

PERGUNTA DO SR. JOSÉ GERALDO MENDONÇA JÚNIOR (DA
SECRETARIA DE ESTADO DO ABASTECIMENTO) -O senhor
não acha que o nosso Federalismo é caracterizado
por uma centralização administrativa e uma hiper
trofia do Poder Executivo central? Uma reforma
tributária não daria mais poder aos executivos
municipais e estaduais? A distribuição dos recur
sos atualmente é injusta?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. CELSO BASTOS) -
Sem dúvida nenhuma, acho, e já ficou aqui explíci
to, que a causa profunda do não funcionamento do
Federalismo brasileiro é a partilha defeituosa
de competências, com a consequente má distribui-
ção da arrecadação tributária.

Os números trazidos pelo Prof. Raul Machado
Horta deixaram muito claro que é impossível o
funcionamento autônomo dos municípios com o a-
tual aquinhoamento que a Constituição lhes faz
da renda tributária nacional. Não há dúvida de

que é necessária uma reforma tributária.
E preciso também que ataquemos o que chamo

de idéia de esquizofrenia constitucional. O Di-
reito Constitucional brasileiro padece desta do-
ença, que consiste em definir bombástica e reto-
ricamente uma coisa para, depois, desmenti-la in
tegralmente na prática, tornando-se realmente ui
ser dividido internamente, a ponto de dividir a
sua atuação.

A federação brasileira é um princípio retor
do Direito Constitucional que, ao lado do princí
pio republicano, é elevado às duas grandes idéias
que não podem ser modificadas nem pelo poder re-
formador que toda Câmara tem de alterar a pró-
pria Constituição.

Não obstante isso, quando se chega à práti-
ca, os Estados e Municípios são tratados como se
res absolutamente irresponsáveis,e há o cuidado
de fechar os Estados e Municípios numa camisa de
força, para impedir que haja desmandos, porque
são considerados irresponsáveis.

Durante o regime revolucionário de 64, isso
ficou claro quando foi editado um decreto-lei
proibindo os Municípios de terem chafarizes e fon
tes luminosas. Por quê? Porque se dizia que os
Prefeitos não sabiam aplicar bem as rendas do Mu
nicípio, e, sendo necessário um decreto
proibindo a construção daqueles monumentos. Quem
faz isso desconhece por completo a realidade mu-
nicipal. Quem tenha vivido, por pouco tempo que
seja, num pequeno Município, sabe que uma fonte
luminosa na praça central da cidade tem repercus
ses sociais, culturais e familiares muito trans
cendentes, porque ali é que ocorre grande parte
da vida social do Município, o "footing de qua-
se todas as noites, os primeiros namoros, que se
convertem em casamento. Isso é importantíssimo
para a vida do Município. Aos tecnocratas do Bra
sil isso se afigura uma despesa inútil. Pode pa-
recer que os que estão querendo construir aquele
chafariz, aquela fonte luminosa, estejam queren-
do fazê-lo por mero espírito de desperdício. En-
tretanto, esses mesmos tecnocratas que conside-
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ram a fonte luminosa um desperdício construíram
a ponte Rio-Niterói, a meu ver um mau investimen
to do dinheiro público. Quem passa por aquela poli
te fica extasiado com a grande quantidade de co
creto que lá existe. Isso tudo para prestar ape-
nas um pequeno serviço, qual seja o de trasladar
pessoas de um lado para o outro da baía. O que é
feito, porque ainda se prefere o sistema de bal-
sas. Fiquei estarrecido quando vi que as balsas
eram ainda usadas. Responderam-me que usavam as
balsas porque a ponte é cara, ninguém pode pagar
o pedágio. Realmente é um desatino das autorida-
des centralizadoras, isso para não falar na Tran
samazônica e no Plano Nuclear de Energia. Em re-
lação a esse plano, o Brasil acabou comprando
uma tecnologia que não existe e se transformando
no maior financiador de tecnologia alheia. O Bra
sil financiou a tecnologia estrangeira, alemã, i
não financiou a brasileira. Foi um mau investi-
mento. Os técnicos contratados não conseguiram
superar os desafios iniciais, e não foi possível
colocar em funcionamento regular essa usina, o
que demonstra que ninguém investe to mal quanto
o regime autoritário e tecnocrata. E esse mesmo
regime que se considera em condições de avaliar
o bom juízo e o bom critério da atuação dos go-
vernos dos Municípios, o que demonstra a inver-
são total dos valores. E preciso que a nova Cons
tituição acabe com isso. Não quero dar exemplos,
a Constituição está cheia de leis desse tipo. Sei
que estou sensibilizando os parlamentares aqui
presentes. Eles sabem da dificuldade que existe
para um Deputado Estadual poder exercer a sua
função legislativa de maneira substanciosa, por-
que o campo material para sua atuação legislati-
va está completamente sufocado. Ele é obrigado a
respeitar os princípios constitucionais já iflse-
ridos na Constituição da República, obrigatórios
para Estado e Municípios. A separação de Poderes,
as imunidades parlamentares, um sem-número de ques
tões, o processo legislativo, como fazer uma lei;
tudo isso está absolutamente fora da alçada de
qual o prazo de tramitação de uma lei, tudo isso está abso
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lutamente fora da alçada de uma Casa de Leis esta
dual, porque tudo isso tem que obedecer, de manei
ra subserviente,ao que vem ditado na Constituição
da República.Isso é um federalismo esquisofrni-
co, elevando-se a idéia ao auge, para depois a-
firmar o contrário: "É preciso que demos as regras
aos Estados,antes que eles venham a fazer terrí-
veis desatinost . Não digo que cheguemos ao que o-
corre nos Estados Unidos,onde alguém pode ser pu
nido com uma sanção de perda da vida, em um Esta
do,enquanto que em outro esse fato não ocorre.To
dos sabemos das múltiplas maneiras existentes nos
Estados Unidos.Não creio que seja o caso de ado-
tarmos isso no Brasil.Mas tudo o mais pode ser de
legado a cada Estado.Por que cada Estado não de-
liberar sobre a melhor forma de fazer suas leis?
Por que respeitar um processo previsto para a
União?Não há razão para isso.

PERGUNTA DO SR.JOSE CARLOS PEREIRA DA SIL-
VA(ESTUDANTE DA FACULDADE DE DIREITO MILTON CAM-
POS) - Já que o povo é o fiscal da economia,o que
o senhor acha se esse mesmo povo fosse também
o fiscal da ação dos governantes, principalmente
na cobrança das promessas dos políticos em época
de eleição?

O SR. DEBATEDOR (PROF.KILDARE DE CARVALHO)-
Essa questão da fiscallização popular dos atos
da administração, dos atos praticados pelos agen
tes do poder, pode muito bem ser resolvida pela
introdução no Direito brasileiro da figura do
"ombudsman", o que significa desvincular o poder
público do poder político,que cobra os atos, as
atitudes.O uombudsman é uma figura que não foi
introduzida ainda no Direito brasileiro, mas que
poderia ser uma solução,exatamente tendo-se em
vista a necessidade de o povo cobrar os atos dos seus
governantes,dos políticos e administradores.

PERGUNTA DO SR. WALTER DIAS - Considerando
a idéia de descentralização defendida por V.Ex,
acredita o senhor que,dentro do atual travejamen
to constitucional,podem os Estados tederados le
gislar sobre aaplicação completa das normas le-
gais e constitucionais que asseguram os direitos
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e garantias individuais? Cito, como exemplo, a
lei carioca que proíbe discriminação em entradas
de edifícios.

O SR. DEBATEDOR (PROF. KILDARE DE CAR-
VALHO) - Isso, hoje, constitui um princípio cons
titucional estabelecido, referente ao regime d
mocrático. -

Os Estados-membros estão, inclusive, obriga
dos a respeitar, nas suas Constituições, as nor-
mas da Constituição Federal, especialmente o ar-
tigo 153, que institui os direitos e garantias
individuais. Essa aplicação, no âmbito do Estado,
é uma decorrência da própria Constituição Fede-
ral.

Os Estados-membros respeitam, nas suas Cons
tituições, as normas que compõem o regime demo
crático e, evidentemente, poderão desenvolver es
se sistema através de leis especiais, mas sempre
respeitando o mínimo previsto na Constituição Fe
deral. -

E claro que a Constituição brasileira atual
estabelece que cabe à União legislar sobre o cum
primento da Constituição. Se à União cabe legis-
lar sobre o cumprimento da Constituição, seria
hoje inviável que os Estados-membros detalhassem
esses direitos e essas garantias através de lei
própria, porque a matéria já se acha esgotada pelã própria Constituição e pelas leis federais.

Talvez, numa futura Constituição, se assegu
re aos Estados-membros a possibilidade de desen-
volverem sua legislação, suas leis estaduais pró
prias.

PERGUNTA DO SR. MARCÍLIO DE PAULA BONFIM (DA
FACULDADE DE DIREITO MÍLTON CAMPOS) - O Parlamen
tarismo seria o regime de governo ideal para se
adotar no Brasil, diante desse quadro pluriparti
dário que aqui se encontra? As negociações espú-
rias e a carência de uma ideologia coerente da-
riam suporte necessário para manter a estabi-
lidade desse regime?

O SR. DEBATEDOR (PROF. RICARDO ARNALDO MA-
LHEIROS FIÚZA) - Essa pergunta foge um pouco ao
tema "Constituinte e Federalismo" mas vamos ten-

tar respondê-la. Foi discutido aqui, numa das ou-
tras reuniões, qual seria o sistema a ser usado,
ideal para o Brasil: Parlamentarismo, Presiden-
cialismo ou Semipresidencialismo, como na França
e em Portugal. Apenas tenho que dar uma opinião
pessoal. Em vista do nosso sistema partidário a-
tual, acho uma temeridade falar-se em Parlamenta
rismo. O Parlamentarismo só pode sobreviver em Estado
do mundo que tenham já assegurada uma tradição
partidária, em que realmente os partidos, como
já foi dito, sejam mais programáticos do que prag
máticos. Assim, não vejo, no momento, como pen-
sar em Parlamentarismo no Brasil.

Entendo que o Presidencialismo pode ser uma
forma aceitável e que seria o ideal para nós, se,
realmente, na nova Constituição, houver a corre-
ta distribuição de funções entre os diversos ór-
gãos do poder. O Presidencialismo, com o Congres
so atuante e forte, é um sistema de Governo, de
tro da República, plenamente aceitável, com a figur
do Presidente, eleito diretamente pelo povo, e a
figura de um Parlamento, formando um Gabinete de
Governo, agindo os dois numa fiscalização mútua
para o desempenho das tarefas do Estado.

PERGUNTA DO SR. ANTÕNIO CARLOS COMES - Qual
a idéia central do projeto federativo, na opinião
de V. Ex?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. CELSO BASTOS) -
Para responder essa questão, devo acrescentar al
guma coisa ao que foi dito com relação a uma
questão anterior, bastante ampla, em que não a-
bordei alguns aspectos colocados formalmente por
Auréli Bonfim. Quanto à informação relativa aos
Senadores biônicos, é bom deixar claro que essa
categoria deverá desaparecer com o término da a-
tual legislatura; e isso se se entender por Sena
dores biônicos aqueles que, em 78, foram eleitos
indiretamente, sem mandato popular. Quem pode-
ríamos designar como Senadores biônicos,
fazendo uma analogia com o termo biônico, seriam
os Senadores que, embora tenham sido popularmen-
te eleitos em 1982, cumprirão mandato a partir
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de 87 e, nessa altura, não tiveram essa

outorga, essa delegação de poderes constituídos.
Não há dúvida de que esse é um problema criado
em virtude da forma pela qual se deu a convoca-
ção da atual Constituinte, onde está dito que os
Deputados e Senadores se reunirão no Congresso
Constituinte, sem excluir, portanto, os Senadores
que já desfrutam do mandato. E um problema que
coloca em causa a legitimidade da participação
dessas pessoas no Congresso Nacional, para exer-
cerem as funções constituintes.

Já ouvi a hipótese de que possam eles vir a
ser alijados da função constituinte, isto é, te-
rem participação nas atividades comuns do Con-
gresso Nacional, mas não nas funções constituin-
tes. Acho que quem poderá resolver essa questão é
a Assembléia Nacional Constituinte, que é sobera
na e tem poderes para deliberar neste sentido. -

Quanto ao projeto fundamental do ideal fede
rativo, queria reportar-me ao que disse na
minhas colocações anteriores. Vejo o processo fe
derativo como uma idéia a serviço de uma maior
descentralização e de uma maior Democracia no

País. Creio que respondi à pergunta dentro do

que pude compreender de seu conteúdo, mas esta-
rei à disposição de seu autor para conversar pes
soalmente e me manifestar de forma mais concreta.

PERGUNTA DO SR. ALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS
FILHO (CONSTITUINTE MINEIRO DE 1947) - Admitiria
V. Exa. que a verdadeira justiça consiste em se
tratarem desigualmente indivíduos ou entidades de-
siguais?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. CELSO BASTOS) -
Essa pergunta refere-Se, em si mesma, a tema pa-
ra um tratado de Direito: O princípio da isoflO-
mia. Esse princípio é dos mais difíceis de serem
aplicados em nossa Constituição. Todos são iguais
perante a lei como está dito no parágrafo l Q do

artigo 153, no entanto, sabemos que a função da
lei é exatamente discriminar. Toda lei é discri-
minatória. Quando dizemos que os portadores de
diploma de médico, os bacharéis em Direito podem
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exercer respectivamente a Medicina e a Advocacia
estamos discriminando entre os que têm e os que
não têm o diploma. Toda lei é discriminatória.Cer
tos critérios de discriminação são tidos como a
ceitáveis, outros critérios não o são.Como saber
q uais são os aceitáveis e os não aceitáveis?

Acho que isso tem muito a ver com os padrões
médios de cultura vigentes numa sociedade. Por is
50, o Direito não é como letra morta, sempre se
reporta à consciência social. Certas coisas que,
no passado, eram tidas como discriminatórias não o
são mais, hoje. Só me lembro de que, nos Estados
Unidos, a primeira tentativa de impor a alíquota
progressiva para o imposto de renda encontrou bar
reiras na Suprema Corte americana, que considerou
a iniciativa inconstitucional. Se todos são iguais,
por que a alíquota é maior para uns do que para
outros? Com o tempo, conseguiu-se demonstrar que
quem tem mais renda não é igual ao que tem menos
renda e deve ser tratado desigualmente. A afirma
ção de que o princípio de igualdade consiste em
tratar igualmente os iguais e desigualmente os de-
siguais, na proporção em que eles se desigualam,
é bonita, mas é retórica, porque deixou irresolu
to o problema fundamental, que é saber quem são
os iguais e quem são os desiguais. Realmente, é
um problema terrível. Eu mesmo não teria condi-
ções de avançar mais nessas colocações.

PERGUNTA DO SR. HBER MAGALHES (ESTUDANTE
DA FACULDADE DE DIREITO MILTON CAMPOS) - O senhor
se referiu à corrupção como um dos graves proble
mas da realidade nacional. Como o senhor analisa
ria o fenômeno da cleptocracia na União Soviéti-
ca?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. CELSO BASTOS)- Acho
que a corrupção não é privilégio de nenhuma espé
cie humana e que O gênero humano pode ter es
sa propensão. O que julgo diferente entre os regi
mes autoritários e os regimes democráticos é que
a corrupção, a meu ver, lavra com mais intensida
de nos regimes autoritários, não porque os homens
sejam piores, mas porque a forma de cün/t/role se
esvai. E muito difícil, dentro do regiiíe autori-
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tário, discriminarmos a repressão que é feita por

razões políticas da repressão que é feita aos cri

mas comuns.
Todos sabemos que, no Brasil, debaixo dos re

gimes autoritários, muitas pessoas praticavam
corrupção, sob o manto da irresponsabilidade. Eram
pessoas que ocupavam posições estratégicas den-
tro de um regime autoritário e, consequentemente,
não havia como apená-las. A grandeza do regime de-
mocrático, da Democracia liberal, está no senti-
do de que ela não prega uma verdade absoluta, pro
cura aproximar-se da verdade e reveza os homens
no poder, pois onde há pluralismo sempre é possí
vai alguém se apoiar na opinião do outro. Esse r
gime propicia forma de combate 'a corrupção. N
vejo a corrupção como manifestação inerente a ai
gumas espécies do gênero humano, que seriam mais
corruptíveis. Acho que isso é próprio da fraque
za humana, que o homem deve construir institui-
ções mais abertas. Nesse sentido, estou inteira-
mente de acordo com Montesquieu, cujo pensamento
considero atual: "não nos devemos preocupar em

regenerar propriamente o homem; cumpre reconhecer
que a natureza tem certas fraquezas e que as ins
tituições devem ser moldadas de modo a propiciar
melhores formas de controle sobre essas fraquezas".

Aqui estão as vantagens da Democracia: a li
berdade de imprensa, a liberdade de associações,
para que exista, exatamente, o peso da opinião pú
biica, que é muito impnrtante, no processo de re
pressão 'a corrupção.

Não é de se estranharque, na União Soviética,
haja muita corrupção, porque o seu regime também
é autoritário.

PERGUNTA DA SRA.HELE N MASSOTE (DA PUC-MG) -
Quais seriam os mecanismos flexíveis de descentra
lização, favorecendo as autonomias estaduais?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. CELSO BASTOS) - Vou
entrar aqui num aspecto técnico. Acho que o re-
curso, contemplado na Constituição, que prevê o
instituto das normas gerais, deveria ser amplia-
do. Isso quer dizer que diversos assuntos, hoje
tratados pela Constituição de forma obrigatória

para os Estados e Municípios, poderiam ser trata-
dos tão somente a nível de normas gerais em que
a União se limitaria a fornecer um esqueleto nbr
mativo, incumbindo-se os Estados de recriá-los co
mo normas, para atender as suas realidades locais.
Até poderíamos avançar um pouco mais e estabele-
cer também certa legitimação federal, que só te-
ria vigência na ausência de legislação estadual
específica. Enfim, hoje está previsto, no
parágrafo 1 do artigo 8Q da Constituição, que
"os Estados também podem legislar sobre certas ma-
térias próprias da União, mas respeitada a le-
gislação federal". Toda vez que a União legisla
de maneira conflitante com a legislação dos Esta
dos, prevalece a legislação da União. Em cer-
tas matérias, poder-se-ia fazer o contrário: a
União só legislaria supletivamente, para supriras
os Estados que fossem ociosos, que não dispuses-
sem de legislação sobre o assunto. Mas,assim que
esses Estados quisessem, poderiam baixar normas
sobre o tema,e, nesse caso, a norma estadual pre
valeceria. Veja como recursos técnicos não fal-
tam. O que vai ser necessário-é bo Vontade dos
constituintes para colocar isso em vigor.

PERGUNTA D/\ SRA. MARIA REJANE PIMENTA CODINHO
(ESTUDANTE) - O senhor não acha que, se continuar
essa confusão em torno do que é ser constituinte,
vai ser difícil termos uma Constituição elabora-
da dentro dos princípios necessáribs à vida bra-
sileira? Continuando assim poderá, então, nascer
uma Constituição híbrida, como outras Constitui -
ções que não tiveram permanência?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. CELSO BASTOS) -
Mais uma vez há o retorno desse aflitivo problema
que é i do Poder Constituinte, na sua legitimida
de. Eu vou levantar duas ou três idéias que não
tive tempo de expor. Uma é a seguinte: temos que
reconhecer que nós não estamos - pode parecer cho
cante essa afirmação, mas vou colocá-la em seus
devidos termos - não estamos, na verdade, diante
de uma situação plenamente configurada ou predis
posta ao exercício de um Poder Constituinte. Por
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que, se formos examinar a teoria a respeitodoPo
der Constituinte,VamOS ver que os autores tim
bram em afirmar o caráter de ruptura assumido por
todo Poder Constituinte. Esse aflora no momento
em que a ordem constitucional vigente foi quebra
da, ou não existia, por ser um Estado NovO,oU e-
xistia, mas entrou num colapso tão grande, que
houve emergência de um poder que se situa em con
dições de projetar as bases de uma futura ordem
jurídica.

Nesses termos, no Brasil flO se configuram
os pressupostos para o exercício de um Poder Cons
tituinte, porque estamos debaixo de um governo
constituído que extrai a sua legitimidade da Coris
tituiçãO vigente, embora haja um consenso nacio-
nal em torno do fato da legitimidade dessa Consti-
tuição. O certo é que o Governo que lá se encon-
tra desfruta de grande popularidades atingindo
índices nunca superados na nossa História. Esse
mesmo Presidente está no cargo por força do tex-
to constitucional, que se reputa legítimo.

Portanto, há um caráter contraditório na si
tuação atual. Temos, de fato, um movimento cons-
tituinte mas que durante anos,lutoU por uma Cons
tituinte como forma de substituição de um gover-
no militar por um governo civil. Houve essa subs
tituição. Mas ela foi levada a efeito dentro de
um processo de conciliação nacional que torna,de
certa forma, difícil o exercício de um Poder Cons
tituinte plenamente caracterizado.Se, realmente,
a ordem legislativa anterior tivesse sido derru-
bada por um movimento revolucionário, nãoháqUal
quer dúvida de que muitas dessas discussões que
aqui se travam, hoje, seriam deslocadas, porque
esse próprio movimento revolucionário se encarre
gana de ditar a forma da Constituinte. Estamos
debaixo de uma ordem constitucional vigente,e as
pessoas que detêm essa ordem fizeram de tudo pa-
ra desvirtuá-la. A aspiração nacional à Consti-
tuinte é tão grande que seria uma afronta ao País
sonegar-lhe uma Constituinte.Não há dúvida de que
esse ato do Congresso, ao repudiar uma proposta

do teor daquela de Bierrembach,e os atos subseqUen
tes do Governo, inclusive as próprias reformas ec
nômicas agora implantadas, do ponto de vista dã
Constituinte, não são bons, porque lançam o povo
a um debate paralelo e divisor. Mas tenho condi-
ções para constatar o que objetivimente decorre
hoje do lançamento de um Decreto-Lei com as re-
percussões que tiveram os Decretos-Leis ns 2.283
e 2.284, que colocam em derrocada toda essa or-
dem jurídica que estamos habituados a respeitar.

Tudo isso suscitará um debate nacional tão
grande que ofuscará o próprio debate em torno da
Constituinte. Eu diria que, consciente ou incons
cientemente, as forças atuais no poder não tê 
interesse em uma Constituinte realmente aberta.
Não estamos fazendo um julgamento moral, estamos
explicando que isso é da ordem natural das coisas.
Toda ordem jurídica constituída evita o Poder Cons-
tituinte. Isso é natural. Não devemos estranhar
que o Poder Constituinte, hoje, no Brasil, não es
teja sendo convocado nos moldes que poderíamos e
perar. Há um Governo que se encontra no exercf
cio de suas atribuições e que não está disposto
a ser uma força neutra. Ele deseja interferir nes
se processo e convocar uma Constituinte que, mais
ou menos, consagre as suas orientações políticas.

por isso que acho que não devemos esperar de-
mais dessa Assembléia Constituinte, nem imaginar
que, através dessa Assembléia se poderão revol-
ver os alicerces da vida constitucional brasilei
ra. Não acho isso possível pela simples razão de
que esta Constituinte está sendo convocada sob o
pálio de um poder constitucionalmente no exercí-
cio de suas funções e que lutará por isto. Quer
dizer, o Poder não abre mão do seu poder sem pres
são e sem que este lhe seja arrancado. Por isso,
acho que o que poderíamos esperar da Constituin-
te é uma passagem a limpo, digamos, dos direitos
constitucionais. E a extirparção, do texto, de uma
série de anomalias incrustadas no processo auto-
ritário de 64 e a incorporação de algumas inova-
ções do Direito Constitucional estrangeiro, sobre
tudo questões referentes aos direitos individuais,
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podendo-se, assim, alargar o rol dos direitos, pa
rã adequá-los à realidade atual. -

Não creio que esse Poder Constituinte tenha
condições de tomar decisões profundas, ao arre-
pio dos poderes constituídos e, embora esteja pro
gramado que a próxima Constituinte será livre
soberana, não a vejo sobrepondo-se aos poderes de
um Presidente da República que conta com a maioria
esmagadora da opinião pública nacional.

Toda essa adinamia, toda essa perplexidade
do nosso processo constituinte não nos leva a me
nosprezá-lo ou a subestimá-lo, mas tudo deve ser
feito para que esse processo opere conquistas. Sou
obrigado a reconhecer que não estamos diante de um
Poder Constituinte típico, que se enquadre na fa
se em que um movimento revolucionário desfaça, por
completo, os alicerces de uma ordem jurídica e con-
voque uma nova Assembléia para recolocar outra or-
dem jurídica.

O fato de esta Assembléia estar sendo convo
cada via emenda à Constituição é muito sirrbólico
mais do que efeitos reais, a convocação empresta
grande simbolismo a esse ato. uma Assembléia Cons
tituinte que está vindo pelas mãos da Assembléia
Constituída. Só isso demonstra o seu caráter hí-
brido. Na verdade é um grande poder reformador que
está sendo convocado, alijado da maioria de dois
terços que se demandaria para o exercício nor
mal do Poder reformador. A próxima Assembléia Cons
tituinte deliberará por maioria. Essa é a grande
diferença entre o Poder Reformador e o Poder Cons
tituinte. É por isso que as nossas expectativas
não poderão ser desmensuradaS, sob pena de ter-
mos grande frustação. Esse é um ponto de vista com-
bátivel, como qualquer outro, mas, honestamente,
é o meu ponto de vista.

PERGUNTA DO SR. JOSÉ VANIO OLIVEIRA SENA (DA
PUC-MG) - Hoje, existem cento e dez artigos da atual
Constituição ainda não regulamentados. Portanto, a Cons
tituição em si não é problema,o problema está na
sua regulamentação, no seu cumprimento, o brasileiro
está condicionado a acreditar em promessas. Isso
está errado. Antes de lutarmos pela nova Consti-

tuinte, não seria lícito cobrar os nossos direi-
tos e garantias individuais a partir da Consti-
tuição atual, que não é, ao meu ver, uma carta de
promessas e, sim, uma Lei que deve ser cumprida?

O PROF. HTLTON ROCHA (CONVIDADO ESPECIAL)- Eu
transferiria a pergunta para os juristas, pois es
se assunto não diz respeito apenas à Medicina. A
Carta está aí e não está sendo cumprida,mesmo por
que, como dizem, no Brasil as leis são corrpridas,
mas não cumpridas. Deveria ser como o Prof. Cel-
so disse: a Constituição tem que ser sintética e,
não, omissa. Porém, sem entrar em casuísmos.

Quanto à saúde, eu discordo do meu interpe-
lador, porque a nossa Constituição,atualmente, é
falha, precaríssima. Ela é quase omissa no que diz
respeito à saúde. Mas, quanto ao resto, todos nós
estamos de acordo em que a Constituição deve ser feita
para ser cumprida e, não, para ser olvidada. -

PERGUNTA DA SRA. AURÉLIA RESENDE VIANA DE
LIMA (ESTUDANTE DA PUC-MG) - O senhor, no decor-
rer de sua p alestra, mencionou a distribuição de
competência, alertando-nos sobre esse assunto. O
senhor não acha que deveria ocorrer uma distri-
buição de competência, juntamente com uma igual
distribuição de renda? Em minha opinião, só as-
sim os Estados p oderiam ter corrigidas suas defi
ciências.

O SR. CONFERENCISTA (PROF. CELSO BASTOS ) -
Sem dúvida. Acho que a pergunta já é uma afirma-
ção. Subscrevo-a inteiramente e não tenho nada a
lhe acrescentar. Sem dinheiro, ninguém pode fa-
zer o que quer que seja. Evidente que a competên
cia tem que ser acompanhada de dinheiro, a fim
de que p ossa ser executada.

PERGUNTA DO SR. EDGAR DE SOUZA (SUPLENTE DE
DEPUTADO) - V.Exa., em sua brilhante exposição,
disse que a corrupção nasce com o homem. Por que
falou tanto em combate à dita corrupção?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. CELSO BASTOS) -
Realmente, essa pergunta é interessante. Acho mes
mo que eu já discorri sobre ela. Há certas coi-
sas que sempre acompanharão o homem, apesar de
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estarem sempre sendo combatidas. Ë por isso que
a Polícia será sempre uma carreira não-transitó-
ria. Isso ocorre com tudo. Podemos afirmar que a
prostituição e o roubo sempre existiram e, no en
tanto, não vamos achar que sejam lícitos. Apesar
de constantes na vida social, serão sempre comba
tidos. Não podemos ter o otimismo de acreditar
que, em determinado momento da História, o ilíci
to simplesmente desapareça, porque, nesse caso
não haveria mais necessidade de classes como a
Polícia, por exemplo.

PERGUNTA DOS SRS. CARLOS EDUARDO E MILTON
CHAVES (ALUNOS DO COLÉGIO LOVOLA) - Como se pode
ria adotar no Brasil um Federalismo onde todos
os brasileiros pudessem controlar males como o
famoso "golpe do colarinho branco"? Será que, no
Brasil, surgiria apenas um novo Federalismo co-
operativo autoritário?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. CELSO BASTOS) -
Acho que também já foi respondida essa questão.O
controle do chamado "crime do colarinho branco",
que é aquele crime não praticado por marginais
profissionais, mas por pessoas bem postadas na
sociedade , esse combate só pode ser feito atra-
vás de formas populares de participação, porque
o próprio aparato do Estado é muito fraco para
combatê-lo, visto que é praticado por pessoas que
convivem com o próprio aparato policial. Assim,se
não houver um processo de denúncia popular e uma
participação forte da opinião pública, esse tipo
de crime permanecerá impune.

PERGUNTA DO SR. GERALDO QUERUBIM MARQUES - V.
Exa. acha que teremos mudanças fundamentais, OU

acredita que a Constituinte é uma farsa, um gran
de engodo, que teve como objetivo principal for-
çar uma rendição do sistema militar no poder?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. CELSO BASTOS) -
Não ficaria em nenhum dos dois extremos. Não vi-
ria a Minas dar lição de política e, ao ficar no
meio termo, não o faço por mineirismo. Sou dado
a polêmica, gosto de defender opiniões divergen-
tes. Mas, aí, as limitações do fato nos ensinam.
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Creio que a defesa de qualquer tese extremada cai
em erro. Acreditar que estamos elegendo uma As-
sembléia que vai, a partir do nada, oferecer gran-
des opções para o País seria uma forma idílica
de ver a realidade, que não corresponde ao que
acontece.

As conquistas constitucionais, contudo, não
se dão por atos abruptos, mas por processos len-
tos e gradativos, e a convocação de uma Consti
tuinte, por menos representativa que seja, desde
que acompanhada de uma opinião pública forte e
atuante, vai, n ecessariamente, trazer à baila uma
série de temas, vai pressionar os congressistas e
trazer uma série de melhorias em diversos pontos
do nosso Direito Constitucional, conferindo-lhe
uma maior legitimidade, que é o de que mais care
cemos no momento. -

Aqui vai uma afirmação mais ousada a respei
to de um problema extremamente recente. Posso fa
zê-la porque não tenho vinculação política nenhu-
ma. Não faço política, não sou candidato a nada,
mas o decreto-lei baixado pelo atual Governo é
um ato de uma inconstitucionalidade flagrante. No
entanto, isso foi praticado por um Governo que
veio no bojo de um processo redemocratizante. Ve
mos como nossas instituições estão frágeis, por-
que podem ser abaladas através da utilização de
instrumentos que foram próprios do regime autori
tário.

Não teria dúvida em afirmar qüe esse decre-
to-lei é de repercussão maior que todos os decre
tos-leis baixados na época do regime autoritário.
Então estamos sob a vigência de um decreto
que mexeu com o patrimônio de todos, porque ti-
rou de uns e deu para outros. Quando da conver-
são d3 moeda, foram idealizadas três moedas di-
ferentes, e foi convertida a anterior em uma des
sas três, conforme a conveniência política. Tudo
isso lesa, de forma flagrante, o nosso Direito
Constitucional, que assegura, como princípio mí-
nimo da civilização moderna, as situações que já
estão consolidadas de Direito.

Isso tudo foi feito com o beneplácito de to
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do o País, que não está com sua sensibilidade ju
rídica aguçada. Então, o Governo adotou uma medi
da econômica ousada e, talvez, eficaz, para re-
solver os problemas econômicos do Brasil e agiu
de modo que toda a Nação, o povo, as classes em-
presariais e as próprias classes jurídicas do
País, ninguém fizesse denúncia sobre a inconsti-
tucionalidade desse decreto. A maior defesa é que
o ato é inconstitucional, mas é bom.

Do ponto de vista jurídico, se fizermos dis
criminação entre inconstitucionalidade s boas
ruins, perderemos completamente a autoridade mo-

ral.
Então, é essa a situação a que está reduzi-

do o País: escombros jurídicos. Nesse sentido, a
Constituinte, por mais deformada, mais precária e
mais distante daquela que o País esperava, terá,
realmente, um papel importante.

PERGUNTA Dos SRS. MILTON CHAVES E CARLOS EDUARDO
(ALUNOS DO COLEGIO LOYOLA) - O Parlamentarismo se-
ria uma boa forma de governo para o Brasil? Caso
a resposta seja afirmativa, qual seria a melhor
maneira de implantá-lo no País?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. CELSO BASTOS) -
Realmente, é um problema que considero muito di-
fícil, porque, a princípio, não tenho nada con-
tra o Parlamentarismo. E evidente que vamos en-
contrar países no mundo que têm uma experiência
parlamentarista estupenda. Contudo, acho que no
Brasil, pelo menos por ora, neste período de tran

siçãO, o que preocupa muito é Que, mais uma vez,
se utiliza a experiência parlamentarista co-
mo expediente para, pura e simplesmente, eleger-
se um presidente da República democraticamente.O
que me preocupa é que se utilize o processo par-
lamentarista como forma de impedir uma manifesta.
ção legítima de vontade popular. O Parlamentari..
mo, não obstante suas vantagens e méritos, deve-
ria ser deixado para uma implantação posterior, pa
ra ser posto em prática apenas dentro de oito ou
dez anos, quando, então, optar-se-ia pelo Parla-
mentarismo por razões de ordem de experiência pá

biica.
O Brasil poderá ser uma grande Democracia,

quer sob um regime parlamentarista,quer presiden
cialista, mas é preciso que haja boa fé por parte
daqueles que utilizam as instituições.Este Paria
mentarismo feito às vésperas das eleições para
Presidente da República ganha um ar de casuísmo.
Sou mais a favor do Parlamentarismo a médio pra-
zo do que do Parlamentarismo imediato.

PERGUNTA DA SRA.MARIA HELENA CARREIRA ALVIM
RIBEIRO (DO INSTITUTO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA AOS
MUNICÍPIOS)- Entendendo,de acordo com sua obser-
vação,que a preservação da Democracia depende vis
ceralmente da autonomia do Município,pergunto:es
sa autonomia deverá ser especificamente definida
na nova Constituição(principaimente quanto à de-
finição do conceito de peculiar interesse)?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. CELSO BASTOS) -
Acho que fica implícito que é necessária uma de-
finição mais completa das competências de cada
uma dessas ordens jurídicas. A expressão "de pe-
culiar interesse" infelizmente já se desgastou.
Eia já cumpriu a sua função. Houve época em que
eia foi muito importante. Mas, hoje, as repercus
soes em tudo que afeta a coisa pública,dentro de
uma grande cidade, praticamente não inserem pecu
liar interesse. Em uma cidade como São Paulo, ou
mesmo Belo Horizonte, e em outras cidades de por
te médio ou grande, os problemas referentes a ur
banismo e trânsito são problemas que, se formos
aplicar a eles a noção de peculiar interesse,qua
se deixam de ser peculiares destas cidades, pas-
sam a ser problemas nacionais. Ë preciso, de fa-
to, redefinir o conceito do que seja "de peculiar
interesse", evitando,na Constituição, essas pa-
lavras, que têm sentido um tanto vago.

- PERGUNTA DO SR.LEONARDO G.CHAVES (ALUNO DO
COLÉGIO LOYOLA)-Seria viável que nós, brasileiros,
cr

i
ássemos um sistema constitucional que não obe

decesse às estruturas,como,por exemplo, o Fede
ralismo, o Parlamentarismo, a partir das necessi
dades do País?	 -
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O SR. DEBATEDOR (PROF. KILDPRE DE CARVALHO)-.
Acredito que, ou se estrutura o Estado, adotando-
se o sistema federativo, Ou se implanta o Estado
unitário. Aliás, a Federação, no dizer de um gran
de cientista, antes de ser uma forma de Estado,
um fato social. De modo que o sistema federativo
se presta a uma série de variantes e pode ser es
truturado, tendo em vista este conjunto de ele-
mentos infra-estruturais. A adoção da Federação
pode perfeitamente adaptar-se às necessidades his
tóricas de um determinado momento.

PERGUNTA DO SR. MARCIO JOSÉ DO AMARAL - O
Prof. Ricardo fala em fortalecimento de um Sena
do Federal, com o que concordo plenamente. Fala
ainda, em igualdade de representatividade, do
que discordo, também plenamente, pois assim te-
ria o Estado do Acre, por exemplo, o mesmo núme-
ro de Senadores que o Estado de Minas Gerais, o
que não seria em nada representativo. Qual a sua opinião?

O SR. DEBATEDOR (PROF. KILDARE DE CARVALHO)
A adotarmos o Federalismo, um dos seus princípios
básicos consistirá em que, na Câmara Alta, o nú
mero de representantes seja fixo e igualitário
Isso já existe, e existe em todos os Estados fe-
derais do mundo. A Câmara Alta é destinada a ga-
rantir, no Legislativo da União, uma unidade en-
tre os Estados. Se existem essas desigualdades de
território, de população, como no caso brasilei-
ro, isto só é levado em conta na Câmara Baixa. Na
Alta, não. Na Baixa, a representatividade é pro-
porcional à densidade demográfica das diversasre
giões, de modo que, a se consagrar o Federalismo,
temos que observar essas características básicas,
a meu ver, indispensáveis à sua existência. No Le
gisiativo da União, nos Estados Unidos, existe uma
Câmara para garantir esta igualdade do poder lo-
giferante da própria União, o que nasceu de um
debate, quando se fez a Constituição americana, so
bre a necessidade de uma Câmara só, com igualda-
de de representantes para os treze Estados que ini-
ciaram a Federação, ou de uma Câmara com repre-
sentatividade proporcional 'a densidade demográfi

ca. Surgiu dessa discussão a oportunidade, a ne-
cessidade de que houvesse uma Câmara Alta, no sen
tido não de menor importância que a Câmara Baixa,
pelo contrário, esta, por ser mais representati-
vã da população, poderia ser mais importante, no
conceito democrático, mas para garantir , na
União, a igualdade de vozes, no momento de fazer
a lei.

Continuo afirmando que a Câmara Alta deve
manter esse número fixo e igualitário, deve ser
mais federal do que o Senado, no sentido de que
os eleitos para essa Câmara Alta sejam imbuídos
dessa qualidade de representantes dos Estados da
Federação.

PERGUNTA DO SR. GUSTAVO CARVALHO MITRE (ESTUDAN
TE DA FACULDADE DE DIREITO MILTON CAMPOS) - Com
o senhor vê a implantação, na nova Constituição,
de um Procurador-Geral do Povo, como acontece na
Suécia com o "ombudsman" para que o povo tenha
realmente a quem recorrer?

O SR. DEBATEDOR (PROF. RICARDO ARNALDO MALHEIROS
FIUZA) - A pergunta refere-se a uma figura mui
to interessante. E preciso, porém, lembrar que ou'
tras Constituições novas também a consagram: a
Constituição de Portugal, com o Provedor de Jus-
tiça e a da Espanha, com o Defensor dei Pueblo.

Dentro dos meus estudos de Teoria do Estado,
não consegui ainda entender como escolher este
Provedor de Justiça, ou outro nome que ele possa
ter. Em Portugal e Espanha, ele é eleito pelos
parlamentares eleitos pela Assembléia. Seria ele
vinculado a este Poder? Esta é a minha dúvida.

A figura é interessante. Em Portugal, conhe
ço mais de perto a evolução do caso. O Provedor
de Justiça tem conseguido atender às diversas rei
vindicações populares e levá-las aos órgãos com-
petentes, inclusive a Tribunais Constitucionais,
para -exame e argüição da constitucionalidade em
tese.

Acho a figura interessante e merece ser es-
tudada nesta nova Constituição, ficando para ser
pesquisado melhor o modo como deve ser escolhida.
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PERGUNTA DO SR. AILTON PIRES (DA ASSEMBLEIA LE-
GISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS) - Tendo em
vista o interesse da nossa Federação, como fica-
riam perante a nova Constituição os crimes por
parte de altos funcionários de confiança do Go-
verno, envolvendo, por exemplo, contrabando de
pedras preciosas? Tendo em vista as garantias in
dividuais dos cidadãos, como fica a não-apuração
de casos Baumgarten? Qual a posição dos Consti -
tuintes para a questão do terrorismo, tanto da
esquerda, quanto da direita, como no episódio do
Riocentro? Está havendo uma tendência atual para
se arquivarem crimes gravíssimos contra o cida-
dão e o Estado; será que a nova Constituição vai
ser conivente com crimes que ainda hoje afetam a
normalidade de nossas instituições acobertados que
são pela anistia?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. CELSO BASTOS) -
Eu acho que pode ser, talvez, um idealismo exces
sivo meu, mas estou firmemente convencido de que
esse tipo de problema encontra solução direta,na
medida em que se revigoram os princípios democrá
ticos de Governo. -

Impressiona-me muito a, experiência de um país,
que nem sempre é citado como paradigma, como exem
pio de um regime constitucional, mas que, na sua
história pós-Segunda Guerra, revelou lições de
sabedoria política e jurídica muito grandes, que
é a Itália. Ela tem sido assaltada por crimes des
sã ordem e mesmo por terrorismo feroz, tanto no
crime comum, quanto no crime político, como ates
tam os atos praticados por essas brigadas que to
dos conhecemos. No entanto, a Itália tem conse-
guido levar a bom termo um combate duro, um com-
bate vigoroso, um combate vitorioso, em boa par-
te, contra estas organizações, sem se desgarrar
de seus sólidos princípios jurídico-constitucio-
nais. Creio que o regime democrático, desde que
largado a si mesmo, leva naturalmente à condena-
ção dos criminosos. Nós estamos alheando este pro
biema de não-punição de criminosos, nós o esta-
mos divorciando do fato de que ele se deu
sob um regime autoritário, quando não havia pos

sibilidade do exercício livre dos meios de comu-
nicação, de formação de uma opinião pública for-
te.

E lógico que, por exemplo, na França, Gis-
card d'Estaing se viu em apuros e teve, pratica-
mente, o seu destino político definido em função
de um incidente que, por nós, seria até conside-
rado modelo de virtude. A sua mulher recebeu tão-
somente, como presente de um governo estrangeirq
um colar de brilhantes. Esse ato, que para nósse
afigura como protocolar e modelar em termos de
virtúde, foi condenado pela opinião pública fran
cesa e praticamente fez encerrar a vida política
desse estadista.

Atuações como essa só são possíveis com uma
opinião pública atuante. Os mecanismos do Estado,
ao se implantar um regime autoritário, tornam-se
impotentes para coibir esse tipo de crime. A opi
nião que tenho é esta, e eia está relacionada com
a participação mais ativa do povo, tanto direta-
mente, pressionando as autoridades, quanto indi-
retamente, mediante a formação de uma opinião pú
biica forte.

PERGUNTA DA SRA. MbRCIA MARA DE ARAUJO ABREU (DA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇO) - O Federalis-
mo tem ponto comum com reforma tributária e auto
nomia dos Estados? Sem Federalismo, a reforma
a autonomia têm condições de acontecer? Se as ti
ver, quais as conseqüências? -

o SR. DEBATEDOR (PROF. RICARDO ARNALDO MALHEIROS
FIIJZA) - O Federalismo tem ponto comum com
reforma tributária, sim. Como o próprio Conferen
cista deixou bem claro, só se pode pensar em Fe-
deralismo ou até mesmo em regionalismo com auto-
nomia local, com reforma tributária que propor-
cione a distribuição de rendas e, não, de favo-
res.

Evidentemente, prosseguindo na pergunta, is
só é importante para que haja autonomia de qual-
quer entidade (a autonomia estadual, a regional,
a municipal) que depende, sem dúvida alguma, de
uma reforma tributária, caso ela seja necessária,
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ou, melhor dizendo, depende de uma organização
tributária condizente com qualquer forma de Esta
do adotada.

Prosseguindo, ainda, na pergunta: "sem Fede
ralismo, a reforma e a autonomia têm condições d
acontecer?" A minha resposta é que não. Como fi-

cou visto aqui, mesmo fora do Federalismo, procu
rei, até na parte relativa à minha exposição, abof
dar três Estados da Europa que não são federais
mas que estão tratando de descentralizar flO só
administrativa como politicamente seus Estados,

quais sejam, França, Portugal e Espanha e, mais
ainda, a Itália. Em todos eles, é preciso haver
uma reforma. O que é necessário é uma organização
tributária condizente com a forma de Estado que
se escolheu.

PERGUNTA DO SR. LEONARDO DE SOUZA DA FONSECA
(DA SERPRO) - Regionalismo e bairrismo não seriam
características separatistas de um país que sofre
uma desconquista política, econômica e elitista,
como atestam fatos ocorridos no passado, quando
o então Governador do Estado de São Paulo disse
a Juscelino Kubitschek que aquele Estado era a
locomotiva que puxava a composição do País e ob-
teve como resposta que o maquinista era mineiro?
Pergunto então se estas idéias não estariam as-
sim fixadas na mente da maioria da população do
País. Uma Constituição seria capaz de mudar tais

idéias?
O SR. DEBATEDOR (PROF. RICARDO ARNALDO MA-

LHEIROS FIUZA)- A pergunta é muito complexa. So
bre se este regionalismo e bairrismo não seriam
características separatistas de um país, acredi-
to que bairrismo sim, no sentido cultural de tra
dições e costumes próprios de cada região.
No plano jurídico, será feita uma divisão que
procure não institucionalizar bairrismos, mas
resolver problemas. O que pretendemos na nova
Constituição é encontrar uma forma para resolver
os grandes problemas brasileiros, tendo em vista
o território que possuímos e as desigualdades
que existem.

540

Não vejo o que mais acrescentar à pergunta.
Lembrando-me do caso da locomotiva que puxava a
composição do País, sendo que o maquinista era
mineiro, entendo que uma composição ferroviária
não tem importância somente pelo maquinis-
ta, mas também pelo conteúdc dos demais
vagões.

Tenho que confessar que não vejo muito bem
o objetivo da pergunta que me foi feita. Digo
que bairrismo é um aspecto jurídico que não se
considera. O regionalismo não é para dar guarida
a sentimentos.separatistas, mas para fortalecer
a União e tentar resolver problemas que são di-
ferentes em diversas regiões do Estado.

PERGUNTA DA SRA. MARIA NIZE CUNHA (ESTUDANTE DA
UFMG) - Como estabelecer o equilíbrio entre
Executivo forte e Legislativo forte num país
politicamente fraco como o Brasil?

O SR. DEBATEDOR (PROF. RICARDO ARNALDO MA-
LHEIROS FIÚZA) - Se o País é politicamente fra-
co, é dentro deste Simpósio que estamos tentan-
do - e acredito estejam tentando em diversos
pontos do País -torná-lo politicamente forte.Que
a opinião pública seja respeitada, e a opinião
pública no Brasil tem-se manifestado de forma a
ser respeitada. Os episódios que aconteceram nos
últimos meses e nos últimos anos mostram que o
País não é tão fraco como se pensa, em termos de
opinião pública.

O Executivo forte com o Legislativo forte
constituem forças que se equilibram. O perigni,o
é o Executivo forte com o Legislativo fraco, ou
o contrário. Se ambos são fortes, como está na
pergunta, eles se equilibram. Resta o papel de
um Judiciário forte para dirimir possíveis dúvi-
das, conforme o exposto por Montesquleu.

PERGUNTA DA SRA. SANDRA RIOS (ESTUDANTE) -
Como falar em Democracia, se os que deveriam dar
esse exemplo de Democracia agem e falam como um
superautoritário dono do poder?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. CELSO BASTOS) -
Não devemos ter vergonha de admitir que o Brasil
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não é um país adiantado em termos de cultura. An
damos um pouco atrasados na História, na medida em nue os
países mais desenvolvidos conseguem dar passos,
tanto no campo econômico, quanto no campo da po-
lítica institucional, maiores que os nossos. Is-
so faz com que a gente, na tentativa de recupe-
rar o tempo perdido, tente se igualar a esses
países, esquecendo que muitas das conquistas se
deram de forma bastante gradativa.

Quem for analisar a História inglesa vai
ver que, praticamente, a Inglaterra está na cul-
minância de um longo processo iniciado no País
no século XII. E uma conquista multissecular.

A Democracia não é algo que se implante de
um golpe só. A sua implantação é gradativamente
conquistada e envolve mudanças de comportamento
até no âmbito familiar, onde o relacionamento do
pai com o filho pode ser autoritário ou democrá-
tico. Evidentemente, mudanças desse porte não
são produzidas de um só golpe, num perído de um
oudois anos. É preciso, é importante que tenha-
mos prática democrática constante. Ela se encar-
regará cada vez mais de apurar esse sistema demo-

crata.
A nossa geração atual foi tolhida quando o

País se encontrava em fase de colher os primei-
ros frutos de um processo democrático implanta-
do em 46. Esse processo foi interrompido por um
sistema autoritário bastante radical, que, se
não se insere na História como dos mais atrozes,
mais violentos em termos de sacrifício de vida
humana, foi um regime autoritário que vitimou
muitas pessoas e, além disso, introduziu nova
mentalidade, novas concepções, novas idéias, no-
vo modo de comportamento e novas posturas de
cunho eminentemente autoritário e antidemocráti-
co. Isso tudo não pode ser revisto. O que está
acontecendo é um fenômeno equiparado ao que se
deu na Espanha e em Portugal , países que saíram de
um ciclo autoritário, que apresentavam a Democra
cia por antagonismo. Sem querer fazer teoria, se
ria absurdo, diria que a Democracia se aprende

por dois caminhos diferentes: por uma prática
reiterada ou pelo surto de autoritarismo, igual
ao método de Ivan Pavlov. Espanha e Portugal são
países que têm noção clara do significado do autori
tarismo e dos desenganos que ele produz. Essa n
ção gera uma força muito grande no sentido de s
lutar contra o surgimento do autoritarismo. Sou
de uma geração que apanhou um pouco. Eu vivi e
tenho experiência, não de leitura, mas de vivên
cia, adquirida num período pré-revolucionárioT
Hoje posso dizer que se preza muito mais a Demo-
cracia do que antes de 64, onde havia correntes
poderosas de opinião pública que consideravam a
Democracia algo perfumado, algo que jamais po-
deria produzir alterações substanciais na vida
do País. Hoje, com a experiência desses 20 anos
de autoritarismo, demonstra-se por completo que
a Democracia tradicional, pluralista, liberal é
ainda a melhor forma de convivência social e po
lítica, porque leva, gradativamente, à redistri
buição de renda nacional, melhorando os aspectos
sociais.

As grandes Democracias políticas do mundo
são Democracias do ponto de vista econômico e so-
cial. Portanto, acreditar numa Democracia formal
e ocidental, que seja tão-somente uma superestru
tura incapaz de alterar as condições reais da
vida do povo, acho isto profundamente desmenti-
do pelo autoritarismo que vivemos, este sim, res
ponsável pela péssima distribuição de renda, pe
la alteração dos valores. Acho que uma das maio-
res desgraças produzidas pelo autoritarismo bra-
sileiro foi ter esvaziado o País dos seus valo-
res tradicionais. Antes de 1964, tínhamos a cor-
rupção, mas havia, também, a condenção à cor-
rupção. Dificilmente poderíamos ver, antes de
64, figuras enodoadas pelo crime continuarem a
gozar do prestígio público, como vemos hoje acon
tecer. Essa perda dos valores morais é algo que
vem de dentro do regime autoritário e que não
pertence à profunda História do País. Não corres
ponde às nossas raízes. Creio que o Brasil re
cuperará seus valores morais, que são o patrimô-
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nio principal de um País. Os valores que passam
de pai para filho são muito sensíveis e difíceis
de serem recuperados. Mais do que essa dívida de
100 bilhões de dólares, o que pesa ao País é esse
ônus de recuperar seus valores morais. Isso é um
legado que passa de pai para filho e que é muito
difícil de fazermos reflorescer, quando, de al-
guma maneira, eles vieram a esmaecer, como é o
caso brasileiro.

PERGUNTA DA SRA. MARIA HELENA CARREIRA AL-
VIM RIBEIRO (DO INSTITUTO MINEIRO DE ASSISTENCIA
AOS MLJNICIPIOS ) - A atual Constituição reconhece
aos Prefeitos odireito ao subsídio, entretanto o
critério de fixação do mesmo é passível de seve
ras críticas. Constatando-se que a matéria rela-
tiva à remuneração dos Vereadores mereceu acolhi
da na Constituição vigente, perguntamos se a ma-
téria relativa à fixação dos subsídios dos Prefei
tos não deveria ter a mesma acolhida constitucio
nal.

O SR. COORDENADOR (PROF. RAUL HORTA MACHADO) - E
realmente uma indagação interessante, porque sus
cita um problema da estrutura da Federação. No
passado, as Constituições federais foram rigoro-
samente silenciosas com relação a assuntos des-
sa natureza, que diziam respeito, propriamente,
à autonomia do Município.

Pessoalmente, sou favorável à reintrodução
dessa técnica anterior, por deixar que subsí-
dios de Prefeitos e Vereadores venham a ser regu
lados no campo da própria autonomia, dentro do
razoável critério que naturalmente há de ter o
legislador municipal, ou, se for o caso, o legis
lador estadual. Mas não há presença de matéria
que diga respeito à autonomia do Município no
campo da Constituição Federal.

PERGUNTA DO SR. CELSO BARBI FILHO (DA FACULDADE
DE DIREITO DA UFMG) - O senhor, como autor de
um excelente trabalho sobre a autonomia do Es-
cado-membro no Direito Constitucional Brasileirc
entende que o primeiro passo para um avanço na
consolidação dessa autonomia seria uma redistri-

buição da receita tributária? Ou há outras medi-
das que devam ser prioritárias?

O SR. COORDENADOR (PROF. RAUL MACHADO HOR-
TA) - Coloca-se a indagação no campo da repar-
tição tributária, que é,de fato, o grande assun-
to da Federação. O Federalismo tem base financei
ra, suporte financeiro. Há um Federalismo finan
ceiro, daí seu interesse em saber se a consolida
ção dessa autonomia seria uma redistribuição da
receita tributária ou se haveria outras medidas
prioritárias.

A matéria tributária foi sempre colocada na
repartição de competência, desde a Constituição
de 1881, aquela em que Júlio Castilho condena a
repartição de rendas adotada, dizendo que a
União ficou com a parte do leão. Parece que isso
prosseguiu nas Constituições subseq3entes. E co-
mo está a repartição de rendas na Constituição
Federal.

Realmente, a União, desde 1891, tem ficado
com a parte do leão. Já agora, existe um consen-
so no sentido de uma redistribuição dos impostos
federais.

Tenho, aqui, um depoimento importante de um
ex_Ministro da Fazenda - importante porque ele
viveu, quando Ministro, em função da administra-
ção federal - que está propondo não só a redis-
tribuição dos impostos por área, mas também que
a União ficasse com impostos sobre os produtos
especiais e transferisse aos Estados, por agre-
gação ao 1CM, os impostos sobre todos os demais
produtos. Também ele admite que o imposto de ren
da venha a beneficiar o Estado, partindo do cri-
tério da residência do contribuinte. Existe, pois,
essa preocupação em redistribuir a receita tribu
tária, através da descentralização de impostos e
da identificação dos recursos. E, também, no sen
tido de um acréscimo da tributação na área dos
impostos especiais, de modo a se criarem outros imojs
tos federais, para beneficiar o Distrito Fede-
ral e outros Municípios.

Vejam, pois, que é um tema fundamental, que
é da própria subsistência da administração.
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PERGUNTA DO SR. ANTÔNIO CARLOS GOMES (ADVO-
GADO) - Poderia usar da palavra para formular mi
nhas perguntas? -

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOÃO PEDRO GUS-
TINi) - Infelizmente não poderemos atendê-lo, de-
vido à regulamentação do Simpósio e, ao mesmo
tempo, para não sermos desiguais em relação a ou
tros participantes que fizeram o mesmo pedido.
Mas posso assegurar-lhe que, nos dias 20, 21 e
22 de maio, o senhor poderá fazer uso da palavra.

PERGUNTA DO SR. M4RCIO JOSÉ DO AMARAL - Os
Srs. Deputados estão recebendo "jettons" pela
participação neste Simpósio, como se estivessem
comparecendo a reuniões extraordinárias?

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOÃO PEDRO GUS-
TIN) - Não. E devo esclarecer que não tínhamos,
pelo Regimento Interno da Casa, condições de or-
ganizar este Simpósio, a não ser transformando
reuniões ordinárias ou extraordinárias em espe-
ciais. Na verdade, já houve, neste mês, seis reu
niões extraordinárias, realizadas antes do Simp
sio, e estão previstas mais três, antes do térmi
no do mês de abril. Como só oito reuniões extra-
ordinárias por mês podem ser remuneradas, verifi
ca-se que os Deputados não estão recebendo
"jettons" pelo comparecimento às reuniões do Sim
pósio. - -

PERGUNTA DO SR. GERALDO TEIXEIRA DA SILVA
(DA ABDPSIAS) - Quais são os critérios adotados
para as respostas às perguntas?

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOÃO PEDRO GUS-
TIN) - Creio que este é um assunto já esclareci-
do, pois as perguntas encaminhadas por escrito
ao Sr. Coordenador foram passadas aos Conferen-
cistas e Debatedores, que, na medida do possível,
as responderam.

PERGUNTA DA SRA. SALETE M. CASTRO (DA FACUL
DADE DE DIREITO DA UFMG) - Por que a Assembléia
Legislativa, tendo setenta e oito Deputadõs, tem
cinco, no máximo, participando desta reunião?

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO J0O PEDRO GUS-
TIN) - Quero esclarecer que, de fato, não foi a

maioria dos Srs. Deputados que compareceu ao Sim
pósio. Mas este é um problema pessoal de cada
Deputado; assim como é problema pessoal de cada
um dos estudantes de Direito e dos cultores do
Direito a opção de não estarem aqui neste instan
te. Portanto, não poderíamos obrigar os Deputados
a permanecerem aqui, como não podemos fazer per-
manecer no recinto, até o final das reuniões, os
próprios participantes que se inscreveram para o
Simpósio. Como todos puderam verificar, de pla-
no, iniciamos hoje a reunião com aproximadamente
quinhentos participantes, e, neste momento, te-
mos uma minoria perceptível.

PERGUNTA DE UMA PESSOA NÃO IDENTIFICADA -
Como podemos acreditar na Democracia, com os re-
presentantes que temos?

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO PEDRO GUS-
TIN) - Tenho a impressão de que essa pergunta
já foi respondida. Mas acrescentaria que cabe ao
eleitor escolher melhor os seus representantes,
e que devemos lutar, e estamos lutando, para con
solidar a Democracia.

O SR. COORDENADOR (PROF.RAUL MACHADO HORTA)-
Sr. Presidente, a coordenação encaminhou ao Sr.
Conferencista, aos demais expositores e a V. Ex
todas as perguntas que vieram às suas mãos.

Penso, assim, que todos foram atendidos em
suas indagações, em seu natural interesse por te
mas transcendentais, que dizem respeito não so-
mente ao Estado, mas a cada um de nós dentro da
sociedade.

Era o que tinha a dizer.

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO PEDRO GUS-

TIN) - Estamos encerrando a primeira fase do Sim
pósio "Minas Gerais e a Constituinte", planejada
para proporcionar-nos os subsídios técnicos e dou
trinários indispensáveis a um correto enfrenta-
mento das graves questões trazidas ao debate pú-
blico pelo atual momento político, em especial
pela convocação de uma Assembléia Nacional Cons-
tituinte.
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O alto nível dos ConferenciStas e demais ex
positores que aceitaram fazer do planejamento des
ta fase preparatória uma realidade já nos atest
va a importância e o relevo que assumiria sua e-
fetivação, porém o sucesso alcançado ultrapassou,
em muito, nossa expectativa.

Para tal êxito, foi fundamental a participa
ção efetiva do público, que, apesar das limita-
ções exigidas pela própria técnica adotada para
o melhor ordenamento dos trabalhos,PrOcUrO u , a-

través de perguntas altamente pertinentes, tirar
o melhor proveito das conferências,seja pelo a-
profundamento das questões submetidas aos deba-
tes, seja pela abertura do leque de enfoques do
tema central.	--

Questões de suma importância foram aqui le
vantadas e debatidas, como,pOr exemplo:

1) o "referendum" popular ao projeto a ser
elaborado pela Assembléia Nacional Constituinte;

2) o projeto de uma Democracia participati-
va e consensual, mesclando institutos de partici
pação direta do povo aos da Democracia represen-

tativa;
•	3) a construção de uma ordem econômica e go
cial mais justa e que não se reduza a preceitos
constitucionais inoperantes;

4) a adoção do Parlamentarismo, a fim de
possibilitar maior estabilidade política, pressu

pondo ,a formação de partidos programáticos para
um Legislativo mais forte, bem como a existência
de instrumentos de controle popular do exercício
do poder e do mandato eletivo;

5) a efetivação do Federalismo, com a con-
seqiiente redistribUição de competências e dos re
cursos públicos aos Estados e Municípios;

6) um regime democrático responsável,que te
nha meios de garantir sua própria defesa e, ao
mesmo tempo, oferecer ao povo ampla segurança e
liberdade de seguir suas convicções políticas,r
ligiosaS, etc., e livre de qualquer preconceito
racial ou social.

Por tudo isso, estamos convencidos de que,

após to proveitosas lições, a segunda fase des
te Simpósio será ainda mais rica, já que serão
discutidas propostas sobre os temas mais palpi-
tantes da atualidade, através de painéis especí -
ficos, com a palavra franqueada a todos os parti
cipantes.

Esperamos contar com o interesse de todos
para a continuidade destes trabalhos, quer pela
participação das discussões, a fim de que, ao f'i
nal do Simpósio, surja um documento que reflita
a real contribuição de Minas Gerais, em forma de
subsídios, para a elaboração de nossa nova Carta
Magna.

E, ao ensejo do encerramento da presente reu
nião, temos o prazer de cum p rimentar os Profs
Celso Bastos, nosso Conferencista, Raul Machado
Horta, Coordenador, Kildare de Carvalho e Ricar-
do Arnaldo Malheiros Fiúza, Debatedores, e Hil-
ton Rocha, nosso convidado especial,pela dimensão
que souberam dar aos debates desta manhã.

Queremos agradecer, ainda, a todos aqueles
que, de urna forma ou de outra, colaboraram para
o êxito desta primeira fase do Simpósio "Minas Ge
rais e a Constituinte".

Voltamos a lembrar aos participantes que o
primeiro tema da segunda fase do Simpósio será "A
Mulher e a Constituinte", com painéis das propos
tas nos dias 20 e 21 de maio, às 19 horas, e reu
nião plenária no dia 22, às 9 horas, com a confe
rência da escritora Rose Marie Muraro.

(-. Levarta ... se a reunião.)

DADOS CURRICULARES DOS EXPOSITORES

CONFERENCISTAS

PROF. PAULO BONAVIDES - Presidente do Instituto
Brasileiro de Direito Constitucional - IBDC. Pro
fessor Catedrático da Universidade Federal do
Ceará. Autor de várias e importantes obras na
área do Direito Constitucional.

PROF. MICHEL TEMMER - Ex-Secretário da Segurança
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Pública de São Paulo. Doutor em Direito Constitu
cional pela Pontifícia Universidade Católica d
São Paulo. Professor Titular de Direito Constitu
cional da Pontifícia Universidade Católica d
São Paulo. Diretor do Instituto Brasileiro de Di
reito Constitucional - IBDC. Autor de várias
importantes obras na área jurídica.

PROF. IVES GANDRA DA SILVA MARTINS - Presidente
do Instituto dos Advogados de São Paulo. Doutor
em Direito pela Universidade Mackenzie. Especia-
lista em Direito Tributário e Ciência das Finan-
ças pela Universidade de São Paulo. Professor Ti
tular de Direito Econômico da Universidade Mackenzie
de São Paulo. Autor de várias obras na área do
Direito.

PROF. JOSÉ AFONSO DA SILVA - Professor Titular
da Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo. Livre-Docente da Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Minas Gerais. Procurador
do Estado de São Paulo. Ex-Secretário de Negó-
cios do Município de São Paulo. p residente da Se
ção Brasileira do Instituto Libero-America no de

Direito Constitucional. Membro da Comissão de Es
tudos Constitucionais. Autor de várias obras na
área do Direito.

PROF. MIGUEL REALE JÚNIOR - Professor da Faculda
de de Direito da Universidade de São Paulo. Ex-
presidente da Associação dos Advogados de São
Paulo. Ex-Secretário de Segurança Pública de São
Paulo. Membro das Comissões de Elaboração do Có-
digo Penal e da Lei de Execução Penal. Membro da
Comissão de Estudos Constitucionais. -

PROF. EROS ROBERTO GRAU - Doutor em Direito e Li
vre-Docente em Direito Econômico pela Universida
de de São Paulo. Professor-Adjunto e Professor
do Curso de Pós-Graduação em Direito da Faculdade
de Direito da Universidade de São Paulo. Ex-PrO
fessor Titular da Faculdade de Direito da Univer
sidade Mackenzie. Membro do Instituto dos Advoga
dos do Brasil e da Fundação Brasileira de Direi-

to Econômico. Autor de várias obras na área do
Direito.

PROF. CELSO BASTOS - Professor de Direito Consti
tuciona]. do Curso de Pós-Graduação da Pontifícil
Universidade Católica de São Paulo. Vice-Presi-
dente do Instituto dos Advogados de São Paulo.
Diretor-Geral do Instituto Brasileiro de Direito
Constitucional. Fundador e Diretor responsável
da Revista de Direito Constitucional e Ciência
Política. Procurador e Assessor Jurídico do Es-
tado.

COORDENADORES

PROF. BONIFCIO JOSÉ TAMM DE ANDRADA - Professor
Catedrático de Direito Constitucional da Univer
sidade de Brasília. Ex-Diretor e ex-Professor de
Direito Constitucional da Faculdade de Direito
de Barbacena. Ex-Presidente da Comissão de Cons-
tituição e Justiça e Vice-Líder do PDS na Câmara
Federal.

PROF. EDGAR DE GODÓI DA MATA-MACHADO - Tradutor.
Ex-Professor de Introdução à Ciência do Direito
e Filosofia e Sociologia do Direito. Co-fundador
da Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Uni
versidade Católica de Minas Gerais. Ex-Secretário
da Fazenda, da Educação, do Desenvolvimento e do
Trabalho e Cultura Popular. Professor emérito da
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Uni
versidade Federal de Minas Gerais. Membro da Co-
missão de Estudos Constitucionais. Autor de di-
versas obras nas áreas do Direito, da Filosofia
e das Ciências Humanas, Sociais e Políticas.

PROF. JOSÉ ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO - Profes-
sor Titular e ex-Diretor da Faculdade de Direito
da Universidade Federal de Minas Gerais. Livre-
Docente e Doutor em Direito pela Universidade Fe
deral de Minas Gerais. Presidente da Comissão de
Etica e Disciplina da Ordem dos Advogados do Bra
sil, Seção Minas Gerais. Presidente do Conselho
Curador da Fundação Brasileira de Direito Econô-
mico. Autor de várias obras na área do Direito.
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PROF. CELSO AGRÍCOLA BARBI - Ex-Secretário do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Professor Titular, Professor Adjunto e Livre-Do
cente nas Faculdades de Direito da Universidade
de São Paulo, da universidade Federal de Minas
Gerais, da Universidade de Goiânia e da Pontifí-
cia universidade Católica de Minas Gerais. Con-
sultor jurídico da Universidade Federal de Minas
Gerais. Autor de várias obras na área do Direito.

PROF. EDGARD AMORIM - Doutor em Direito e Ciên-
cias Sociais pela universidade Federal de Minas
Gerais. Professor de Direito da mesma universida
de. Ex-Deputado Féderal. Autor de vários estudos
no campo do Direito Comercial, Direito Constitu-
cional e Direito Internacional Privado.

PROF. ORLANDO MAGALHÃES CARVALHO - Professor Ti-
tular aposentado e ex-Reitor da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais. Ex-Secretário de Educa-
ção. Ex-Presidente da Associação Brasileira de So
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