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APRESENTAÇÃO

Por uma ironia da história, estamos publicando as palavras do então Sena
dor Tancredo Neves, proferidas no Ciclo de Estudos "O Poder Legislativo Hoje', cu-
jos anais não vieram a público exatamente porque o então Senador e depois Gover-
nador foi o único a não devolver os apanhamentos taquigráficos devidamente revisa-
dos.

Vontade manifesta em cooperar para a publicação não lhe faltou, chegan-
do a telefonar por algumas vezes para se justificar "por estar em falta', mas que,
logo que pudesse, "se colocaria em dia".

Antes de estar em dia com um compromisso de tal ordem, Tancredo Ne-
ves se viu obrigado a estar em dia com compromissos maiores para com a Nação: ad
ministrar a união das oposiçóes, articular a vitória do PMDB na sucessão mineira, re
colocar Minas em relevo no cenário nacional enquanto seu Governador e, finalmen-
te, comandar a batalha popular da reconquista democrática para, em seguida, che-
fiar o coro afinado de mais de 100 milhões de brasileiros a entoar o Hino Nacional
no palco da Nova República.

Após as lágrimas, a comoção nacional, a dúvida se foi sonho ou realidade
e o vazio, permanece a saudade e a necessidade de se recompor todo o seu legado.

É nesse sentido que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais se sente na
obrigação de trazer a público a participação do nosso Presidente no Ciclo de Estudos
"O Poder Legislativo Hoje, realizado em novembro de 1980.

É uma conferência que, proferida de improviso, foi muito mais rica do
que o que restou no seu registro linguístico, com os limites naturais das técnicas ta-
quigráficas. S6 o autor conseguiria, com sua própria revisão, resgatar toda a dimen-
são e o calor do seu discurso. Entretanto, mesmo com os limites de uma revisão ape
nas técnica, que teve como orientação básica a fidelidade ao texto, estes registros
de sua intervenção se revestem de uma importância especial, ao analisarmos o seu
conteúdo.

Certamente terá sido esta a primeira ocasião pública em que o então Se-
nador tentou alinhavar o plano que seria a base de toda a sua caminhada até a edi-
ficação efetiva da Nova República. Aqui ele lançou a idéia da urgência em se pug -
nar por algumas reformas, de estas s6 serem viáveis atra'es de um Congresso com
poderes constituintes diretos e de que a conquista de uma Constituinte só se daria
através de uma maciça mobilização popular.



No atual momento de nossa História, honrar a memória do	Presidente
Tancredo Neves e alimentar o debate sobre a institucionalização de nossa democra
cia é uma coisa só. E este é o objetivo que a Assembléia de Minas tem a convic
ço de estar atingindo, ao promover a divulgação deste texto.

DEPUTADOO/1t^oADE ENDONÇ CHAVES
Presidente do Co 	Informaçào e	squisa - CINPE



O texto ora publicado foi a conferência de encerra-

mento do Ciclo de Estudos "O PODER LEGISLATIVO HOJE", pro

movido pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais e com a

participação da Universidade Federal de Minas Gerais, Universi-

dade de Brasília e do Centro de Cronistas Políticos e Parlamenta

res de Minas Gerais.

Este evento teve lugar nos dias II, 12 e 13 de novem-

bro de 1980, no Palácio da Inconfidência.



PERSPECTIVAS DO PODER LEGISLATIVO NA REALIDADE BRASILEIRA

O SR. SENADOR TANCREDO NEVES - Sr. Presidente João Navarro, ilus
tres Deputados, minhas senhoras, meus senhores.

De início, quero agradecer a honra insigne que me é concedida de vir
participar deste Simpósio, deste Ciclo de Conferências ao qual vozes ilustres e au
torizadas trouxeram o concurso de sua palavra, com temas de grande significação
para o destino do nosso País.

Alegra-nos saber que esta preocupação está no espírito de todos e, en-

quanto ela existir, no temos por que nos recearmos do destino de nossa democra-
cia. E esta minha satisfação é tanto maior quando vejo que, nesta Assembléia Le-
gislativa de Minas Gerais, por sua iniciativa e seu patrocínio, ilustres intelectuais,
cientistas, homens altamente especializados nos assuntos do Direito, da Economia
e da Sociologia estão sendo convocados para trazer a contribuição de seus estudos,
de suas reflexões, dando exemplo para que os homens de responsabilidade, no Legis
lativo e no Executivo de nossa pátria, possam encontrar os caminhos seguros por

Ibride conduzir o nosso povo e a nossa nação.
( Neste ciclo de conferências, o tema que me foi sugerido foi o da pers-

pectiva do Legislativo na realidade brasileira. Quem fala em Poder Legislativo fala
em representação, quem fala em representação fala em democracia. O coração da
democracia está na representação. Onde não existe representação, não existe de-
mocracia, porque a representação é imprescindível a toda e qualquer concepção, a
toda e qualquer vivência democrática.

Para que possamos entrar no âmago do que nos traz a esta tribuna, pa-
rece-me que será metodológico e de importância que, em largas pinceladas, trace-
mos as diversas teorias que, neste século, têm avaliado o problema da representa-
ção, no campo jurídico.) A representação como idéia, como instituto e como ideo-
logia, surgiu com Rousseau. Foi Rousseau quem estabeleceu o primeiro conceito
de representação e sua representação era ortodoxa e rígida. Dizia que só há repre
sentação quando o representante cumpre fielmente a vontade do representado. Des-
de o momento em que o representante falte à vontade do representado, perde sua
característica de representante e deve ser destituído, de imediato. A teoria do
mandato é imperativo de Rousseau e não encontrou a menor repercussão e signifi-
cação na literatura jurídica dos povos civilizados. No mundo ocidental, a teoria
de Rousseau foi apenas enunciada, Jamais conseguiu influenciar a instituição dos po
vos livres e a cultura jurídica dessas nações. A teoria de Rousseau cedeu lugar à
teoria da representação. A teoria fiduciária foi, então, introduzida na	legislação
dos povos cultos e civilizados, através de Edmund Burke no famoso discurso aos
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seus eleitores do Bristol. Mostrava que o eleitor só dispunha de representante na
hora da eleição. Uma vez consumado o processo eleitoral, o representante deixava
de ser o fiel e o cativo do representado e não mais estava na dependência do vo-
to daquele que o elegeu, deixava de ser representante do distrito ou representante
do eleitor, para ser, única e exclusivamente, representante da Nação. Foi essa teo
ria que jogou por terra os conceitos rousseaunianos e impregnou o estado liberal dii
rante o século XVIII, tendo sido responsável pelo apogeu dos parlamentos, sobretu-
do do parlamento inglês na era Vitoriana. E representou um passo muito avança-
do, nos conceitos flexíveis da concepção de Rousseau. Havia de durar pouco a teo
ria de Edmmund Burke, devido à complexidade da vida moderna e às grandes trans
forniaçôes por que os povos têm passado e, sobretudo, à necessidade permanente
de atender às diversas correntes de pensamentos em que se diversifica a socieda-
de moderna. Surgiu, então, a Sociologia, onde o representante era apenas eleito pe
lo povo, mas a representação era dos grupos sociais, dos grupos de interesse, que
tenazmente lutam pela prevalência de seus interesses, sobretudo e principalmente,
em função de uma concepção teleológica. Esta concepção ainda hoje é motivo de
estudo, de apreço, em muita literatura jurídica dos povos do Ocidente, principal-
mente aqueles estimulados pela democracia, o que não é o nosso caso. A teoria da
representação sociológica teve realmente o seu momento de fascínio e, muito em-
bora não tenha encontrado, entre nós, defensores de fôlego, teve na figura de um
político brasileiro quem a defendesse com talento, o Professor Mário Benevides, na
Universidade do Ceará, que defende a tese da representação sociológica como sen-
do o mais autêntico, o mais exato e o mais realístico de todos 05 conceitos de re-
presentação, dentre os muitos já conhecidos e ventilados. Mas, estas escolas não
esgotaram o conceito de representação. Ultimamente, surgiu um conceito de repre
sentação que se insere no bojo da chamada democracia participativa. Esses parti-
dários da representação da democracia participativa defendem uma tese que hoje é
vitoriosa em todos os países do Ocidente. Essa tese afirma que a representação
em nível nacional não esgota toda a representação. A representação em nível nacio
nal se distancia consideravelmente e quase sempre dos interesses mais altos dos re
presentados. Esses interesses só se fazem sentir através da participação diuturna
de todos os que participam de um grupo ou comunidade, na solução dos problemas
que lhes dizem respeito. Essa participação faz a representação da própria rua, do
bairro, da comunidade, da cidade, no seu Estado e na Nação. E a participação há
de ser realmente, absolutamente, diária, numa sucessão de reivindicações, numa co
locação de problemas que dependem, sobretudo, das autoridades e representantes
do Poder Público, para que os problemas do povo encontrem soluções mais rápidas.
Hoje, o conceito de democracia participativa é um conceito vitorioso, entre todos
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os povos civilizados. As teorias mais importantes, que defendem sociológica e juri

dicamente o conceito de representação, em rápidas pinceladas, são estas. Sem a
representação, não haveria o Poder Legislativo que é, por definição clássica, a ex-
pressão da soberania nacional como órgão supremo de sua representação. O Poder
Legislativo é, em todos os povos, o termômetro afravés do qual aferimos a saide
e a vitalidade de uma democracia. Onde o Poder Legislativo é forte, é competen
te e esclarecido, temos uma democracia em toda a sua plenitude. Mas, se o Po-
der Legislativo está claudicante e se revela incompetente, insuficiente para aten-
der às reivindicações do povo, a democracia, nesse país, falha, não se fazendo de

eira satisfatória.
conceito de representação é fundamental  legjtirnida4ee.à autenti-

cidade do Poder Legislativo. Onde a representação não se faz sentir, de forma vi-
va e vibrante e em sintonia com os representados, ela perde a sua força e autori-
dade. O mundo, em que vivemos, de profundas transformações, de grandes muta-
çes nas estruturas jurídicas, sociais e econômicas, que vêm desde a Revolução In-
dustrial do século XVIII, e que chegou a sofrer uma hecatombe com a ilttma guer
ra, é um mundo angustiado. Éimportante realmente buscar-se uma ordem jurídi-
ca que preserve os valores eternos e definitivos do espírito e faça com que se pro
cesse a evolução econômica e social dos povos, sem traumatismos e sem choques.
A grande importância do homem pibIico, no século em que vivemos, é encontrar
fórmulas que façam com que a ordem jurídica esteja permanentemente adaptada às
grandes transformações sociais, porque, quando a ordem jurídica não se adapta às
exigências do pensamento das coletividades, essa ordem jurídica deixa de ser um
ordenamento do processo e da emancipação jurídica, social e cultural dos povos e

	

passa, ao contrário, a ser uma barreira, passa a ser um entrave, um	instrumento

até de desagregação da ordem social.
Hoje todas as nações que querem ser democráticas têm que viver, real-

mente, um movimento pendular entre a revolução e a reforma, porque a necessi-
dade da adaptação da ordem jurídica aos reclamos da ordem social inspira movi-
mentos revolucionários que, bem sucedidos, nem sempre implantam um regime de
governo compatível com a dignidade da pessoa humana, nem sempre levam as na-
ções para aquelas ratas ensolaradas da vida democrática.

Temos, por conseguinte, que estar sempre preparados para evitar os es-

colhos da revolução.
Um dos grandes pensadores do século, Maurice Duverger, assinala que,

realmente, o debate entre o revolucionário e o reformista nunca é um debate sere
no, equânime; é sempre um debate passional.

A revolução acusa a reforma de traidora, dizendo que ela, quando mui-
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to, pode alterar os elementos secundários da ordem antiga. Todas as vezes que a
reforma pretende atacar o que existe de substancial na ordem antiga, essa refor-
ma é repelida com veemência e sufocada, porque os elementos que detêm o poder,
ria ordem antiga, são suficientemente fortes para abafá-la e reprimí-la.

Não entro no mérito dessa tese e digo que podemos reconhecer que ela
tem algumas doses bem acentuadas de verdade, mas devemos nos situar dentro da
realidade sócio-econômica do nosso País. Não vejo, além da reforma, outra solu-
ção para as profundas crises sociais, econômicas e políticas que sacodem a alma
nacional. Só através da reforma, conduzida com energia, com clarividência, com
ousadia, com inteligência política, pode-se fazer com que o nosso povo não se veja
privado das suas origens democráticas que muito mais do que uma opção política,
é uma vocação ïnarredável do nosso espírito.

A democracia é o único regime compatível com a exigência da consciên
cia do homem. A democracia é aquele regime político que, respeitando os valores
essenciais, a vida digna, decente e honesta, sabe preservar os valores da legalida-
de, sem os quais a existência humana perde toda a sua grandeza e toda a sua bele
za.

Mas a democracia não é um conceito estático, não é um conceito empe-
dernido: é um conceito dinâmico; ela vive em permanente transformação. I real-
mente essa vibração dos conceitos da vida democrática que lhe dá vida, vigor e
consistência. Quando a democracia perde a sua capacidade de se adaptar à nova
ordem de coisas, quando deixa de corresponder às exigências da vida social, ela
não corresponde aos apelos emanados da consciência do povo, deixa de ser um ins-
trumento de regressão. Ela não proporcionará a emancipação e, sim, a escravi-
dão. Esse é o dever mais importante do homem público do nosso tempo. Não po-
demos, de maneira nenhuma, permitir que a democracia entre nós se hipertrofie,
nem que se atrofie: tem que ser um instrumento permanente e vigoroso, para le-
var à execução os justos reclamos das necessidades do povo brasileiro. Mas, como
se fazer reforma em nosso País ? Através do autoritarismo ? Ou no palco ilumi
nado da democracia ? O Professor Jarbas Medeiros, um dos nossos mais eminentes
sociólogos e cientistas políticos, chamava a atenção para o fato de que, todas as
vezes em que se faz através do autoritarismo, a reforma social não beneficia o po
vo, se faz para atender a segmentos reduzidos da sociedade brasileira, justamente
porque o autoritarismo, por definição e senso, está sempre em conflito com a jus-
tiça social. Só no palco amplo e iluminado da democracia, as reformas políticas
e sociais podem ser feitas para permitir acesso das massas aos benefícios da civi-
lização e a todas as vantagens. Não faz muito, li o último relatório do Banco Mun
dial, redigido por esse extraordinário homem público e'cientista político, além de
grande administrador que é Robcrt Mc Nar,iara, este ilustre americano. de notória
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fidelidade à filosofia do mundo capitalista, por conseguinte insuspeito em seus cori
ceitos, e ele afirmava enquanto em uma sociedade alguns poucos ficam com as
vantagens, com a fortuna, e uma grande maioria fica na miséria, a opção entre o
preço da reforma política e uma rebelião é uma questão apenas de tempo. Não é
necessário, realmente, muita imaginação, nem inteligência, nem discernimento, para
entender a total procedência, a total validade dessa tese, que tem cabal e	total
aplicação no quadro da realidade brasileira. Mas, como se faz reforma dentro do
mesmo regime 2 56 pode ser através do Poder Legislativo. Ele é, por essência,
por definição e instância, o instrumento de ação política, capaz, realmente, de for
çar •os governos a aceitarem aquelas modificações sociais, de estrutura e de esta-
tutos, condição necessária para que possa haver, dentro da nacionalidade, uma con
vivência mais justa dos diversos segmentos da sociedade. Faz-se mister um Poder
Legislativo autêntico, emanado do voto direto do povo e que represente, com abso
luta fidelidade, aquelas esperanças, anseios e reivindicações de justiça que	estão
fervilhando no coração de nossa gente. Quando ao Poder Legislativo falta uma au
têntica representatividade, ele se entrega, até por uma questão de	sobrevivência,
aos caprichos das classes dominantes e vai-se alienando e se destituindo de seu
precípuo dever que é o de interpretar os anseios e reclamos da alma nacional. Vi
vemos, no Brasil, um fenômeno dessa natureza. O que tem nome de Legislativo é
uma caricatura, é tudo aquilo que não deve ser um Poder Legislativo. Um emi-
nente professor da Bahia, que é Nelson Sampaio, dos mais bem informados e com-
petentes de nossa nacionalidade, levantou o elenco das prerrogativas do Poder Le-
gislativo em nosso País e catalogou nada menos que 16 prerrogativas para que ele
possa ser, realmente, um poder e possa cumprir, com independência, suas finalida-
des. Pois muito bem, se colocarmos em confronto a realidade desse Poder e essas
16 prerrogativas do Professor Nelson Sampaio, chegaremos a uma conclusão profun-
damente melancólica: nenhuma delas é adotada na configuração do nosso Legisla-
tivo. Grande parte delas foram usurpadas do Poder Legislativo e outras se encon-
tram de tal forma maculadas, que é como se elas, realmente, não existissem.

O Poder Legislativo no Brasil ainda sofre realmente todas as restrições,
todas as mutilações, todos os cerceamentos decorrentes das prevenções que a Re-
volução de 64, no seu início, alimentou e ainda alimenta contra a classe política.
Todo o esforço que se faz no Legislativo, unindo parlamentares de todos os parti-
dos, visando restituir prestígio e maior dignidade à Casa do Povo, tem sido um bra
do inútil, sem eco, sem repercussão.

Ainda agora, há menos de um mês, representantes ilustres de todos os
partidos reuniram-se, numa grande missão parlamentar, para elaborar um projeto
que visava restituir à Casa da representação popular em nosso País não todas as
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prerrogativas mas, no mínimo, aquelas essenciais a seu vigor, sua vigência e sua
configuração em termos de decência e prestígio político. Essa emenda surgiu real
mente bafejada e encontrou no Congresso a maior ressonância. Não houve parlamen
tar na Câmara e no Senado que lhe houvesse recusado sua assinatura de apoiamen
to. A emenda veio tramitando ao impulso de todos os ventos favoráveis, até que
chegou à Comissão Mista de senadores e deputados, encarregada de lhe dar pare-
cer, quando surgiram os primeiros impasses. Aquelas prerrogativas reivindicadas nu-

ma proporção mínima foram consideradas excessivas e a Comissão elaborou um
substitutivo que, na realidade, era pior do que o que existe no momento, por uma
razão simples: se através de uma reforma aprovada pelo Legislativo esse concordas
se com as restrições que lhe eram impostas, ele estaria, de certo modo, coones-
tando as mutilações a seu prestígio e a sua expressão. As atuais limitações, por ou
tro lado, não decorreram de uma decisão do Legislativo e, sim, de um édito Revo-
lucionário, a Emenda Constitucional ri2 1, imposta ao País pela outorga de uma jun
ta de generais que usurpou o Poder, quando da doença e falecimento do eminente
e saudoso General Artur da Costa e Silva.

Diante da situação, criou-se um impasse no Congresso e aquele generoso
movimento de inspiração a mais patriótica, levado por um sentimento de respeito,
amor e devotamento às causas do Legislativo, ruiu como um castelo de cartas, e
mais uma profunda decepção os democratas desse País tiveram que recolher, para
amargar no fundo do seu coração. Ainda hoje o Legislativo funciona no Brasil co-
mo uma câmara ratificadora. Dir-se-ia que, no mundo todo, o Legislativo já não é
mais o que era, já não é mais uma casa de legislação, que a legislação hoje está
praticamente entregue ao Executivo, que dela se incumbe.

Realmente, o estado moderno, com a sua complexidade, a sucessão veloz
dos fenômenos políticos, sociais e econômicos, exigindo muitas vezes uma legisla-
ção rápida e eficaz, fez com que o Legislativo fosse pouco a pouco transferindo
para o Executivo essa capacidade enorme do ordenamento jurídico e da norma le-
gislativa, mas não significa, de maneira nenhuma, desprestígio e demérito do Le-
gislativo. Não importa que a capacidade de iniciativa do Congresso esteja reduzi-
da, o Legislativo não existe só para legislar: é, sobretudo, uma câmara política,
uma câmara de fiscalização, de controle, que acompanha os atos do Executivo pa-
ra apoiá-lo quando certo e criticá-lo quando errado, apontando-lhe todos os desli-
zes. A Câmara ou Legislativo não é apenas uma casa de legislar. Tampouco é
uma casa de fiscalização e controle do Poder Executivo. la, sobretudo, o grande
forum para os grandes debates nacionais. ia no seu plenário que as angústias e as
denúncias do povo encontram eco. E justamente no plenário do Congresso Nacional
que estua, palpitando, o grande coração da nacionalidade. E lá que todas as angús-
tias nacionais, que todas as grandes incógnitas do nosso povo-esfinge aterradora a
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dizer: 'Ou me decifras ou te devoro', encontram o seu esclarecimento. Através do
debate se encontra senão a melhor solução, a mais adequada a resolver o problema.
Mas, não é apenas como um órgão de controle do Executivo, como um órgão de
debate dos grandes problemas nacionais. l, sobretudo, no Legislativo que se apura
a moralidade da vida pública. Ë através do Legislativo que se denunciam os desli-
zes e as corrupções dos governantes. C através do Legislativo que são	apontadas
principalmente aquelas falhas que comprometem a dignidade e probidade dos gover
nantes, que têm alcançado sempre, através de denúncias do Legislativo, a	severa

condenação da opinião pública nacional.
Para mostrar o quanto é importante a missão política do Congresso, vou

citar um só exemplo: Nixon era o Presidente mais poderoso na face da terra. Ti-
nha o apoio de seu povo e a sustentação das poderosas instituições democráticas
do seu país, a grande nação norte-americana. Um dia, através de seus assessores,
cometeu uni 	deslize de ética política. Mandou vigiar, fiscalizar, gravar e es-
pionar a sede do partido de seus adversários. Pois foi por uma denúncia no Con-
gresso, comprovada através de sucessivas comissões parlamentares de inquérito, que
o presidente da república, até então extremamente poderoso, não teve outra alter-
nativa senão renunciar ao mais alto posto político da face da terra.

Essa é a função política do Legislativo. Ele mostrou toda sua força, to
do o seu vigor e capacidade de recuperar a dignidade de um governo e de um po-
vo com uma decisão que não precisou ser efetivada porque, antes que o Congresso
votasse a renúncia do presidente Nixon, ele atendeu ao clamor da opinião pública
do seu povo espontaneamente, renunciando à sua alta posição.

Schwarz acentua que, se o Legislativo só tivesse como função a legisla-
ção, não mereceria o nome nem de Congresso nem de Parlamento. Legislar qual-
quer tecnocrata, em seu gabinete, é capaz de fazer. Mas, tomar decisões políti-
cas, só autênticos representantes do povo são capazes de fazê-lo. Estão equivoca-
dos os que pensam que está em crise o Poder Legislativo, que na verdade está ca-
da vez mais apoucado na sua capacidade de legislar.

O Congresso é, sobretudo, um poder político, é uma Casa política para
tomar decisões políticas. Mas, como tomar decisões políticas se o Congresso não
dispõe dos instrumentos necessários para essas decisões ?

Vou citar um caso da nossa realidade brasileira, profundamente melancó-
lica. Todas as Constituições, de 64 para cá, dão ao Congresso a alta, dignificante
e importante tarefa de fiscalizar os atos da administração pública. l um texto
constitucional límpido, tranquilo e inquestionável. Desde 64, os parlamentares da
oposição vêm sugerindo inúmeros textos de lei para regulamentar esse dispositivo
constitucional. E todas as tentativas da oposição para dar eficácia, para	tornar
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realmente eficiente e dinâmico esse texto constitucional no conseguem ultrapassar
a muralha que, no Congresso, é levantada pelos Deputados da maioria situaslonis-
ta, impedindo que realmente a regulamentação deste texto constitucional possa per

mitir ao Congresso o cumprimento da mais fundamental, da mais inadiável,	da
mais urgente das suas diretrizes. O dia em que o Congresso puder derrubar	"a
priori" ou 'a posteriori", as decisões dos diversos órgãos da administração, coisas
como a operação da Vale do Rio Doce não se realizariam. Qualquer organismo Ia
raônico que não correspondesse ao interesse imediato do povo também não se rea-
lizaria. Mas, corno o Congresso está cerceado, ele não pode fazer outra coisa, se
não protestar. E mais não tem feito, de 64 para cá, através de fases interessantes,
patrióticas, senão levantar o seu protesto, o seu protesto veemente. Mas, quando
passamos a refletir que é com esse Congresso que temos de levar a efeito grandes
reformas no Brasil, sentimos o quanto temos de fazer para dar a ele estrutura, po
der e força necessários, para que possamos realmente recolocar esta Nação nos al-
tos patamares das suas legítimas e elevadas aspirações.

4 Quais as grandes reformas pelas quais reclama o País ? Primeiro é a
reforma institucional. O País não tem ordem jurídica. O que está com o	nome
de constituição são textos velhos de constituições, de leis complementares.	Em
suma, falta o essencial ao ordenamento jurídico, que é uma Constituição unificada,
coerente na doutrina, harmônica nos princípios e abrangente no desempenho das
atividades nacionais. Por que não temos ordem jurídica ? Por que não temos or-
dem econômica, ordem social ? Por que não temos ordem jurídica, o desempenho
da jurisdição, as competências desapareceram neste País. Precisamos, por conse-
guinte, que o Congresso nos dê ordem jurídica compatível corri a nossa tradição e
que realmente recoloque o Brasil no respeito e rio apreço das nações	civilizadas.
Mas como vamos conseguir realmente atingir a plenitude da reforma constitucio-
nal ? Ainda será um Congresso e Congresso elevado, da mais alta potência,	da
mais alta expressão, que é o Poder Constituinte Nacional. Não adianta	mais pro-
crastinar a Assembléia Constituinte neste País. Quanto mais tempo	demorarmos
na conflagração deste grande movimento, mais e mais estaremos agravando o nos-
so problema, que é de difícil solução. O que impede a realização, no Brasil,	de
uma Assembléia Constituinte ? Em primeiro lugar, o problema de oportunidade.
Não se pode convocar as Assembléias Constituintes para funcionarem simultanea-
mente com o Congresso ordinário. Isso, evidentemente seria uma experiência que
não teria bons resultantes, porque o Poder Constituinte está de tal forma cheio de
prerrogativas e tão rico de substâncias que, nos primeiros meses de funcionamento,
anularia o Congresso ordinário. Então, serviria de nada o fortalecimento do regime
democrático de nosso povo. A única solução que vejo, 'como oportunidade para cori
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vocação de uma Assembléia Nacional Constituinte, sem quebra do padrão da nossa
legalidade democrática, é atribuir ao futuro Congresso Nacional, a ser eleito em
1982, poderes constituintes para que, no sexto, oitavo e nono primeiros meses, sua
tarefa se faça simultaneamente com a de Congresso Ordinário e se elabore a Cons
tituição de que este País precisa. Mas, não é só aí que pesam as grandes dificul-
dades para a convocação de uma Assembléia Constituinte: existe ainda, o receio
de que uma campanha pela Constituinte transborde, perca realmente o sentido de
uma campanha eminentemente política e se transforme numa campanha eminente-
mente ideológica. Sabemos o quanto é importante a maneira de conduzir perante
as massas as suas reivindicações e aspirações. Tivemos em nossa história, recente-
mente, dois exemplos que ilustram, de maneira exuberante, as minhas afirmações.
Vejamos como foi feita a campanha da anistia. De início, eram poucos os que fa-
lavam de anistia. Depois, o movimento foi crescendo como bola de neve, ganhou
os intelectuais, a Igreja, a Ordem dos Advogados, o Clube de Engenharia, a Socie-
dade de Medicina, desceu para a classe média e, finalmente, chegou aos sindica-
tos. Quando se assustou, o movimento era uma profunda e incontestável consciên-
cia nacional. E o Governo concordou em dar a anistia, mas não a queria ampla e
irrestrita. Mas era tão forte e tão exuberante o movimento que o Governo, sem
perceber, acabou dando a anistia nos termos mais amplos. E hoje, não existem mais
presos políticos em nosso País. Todos os nossos irmãos asilados se integraram no-
vamente em nossa sociedade, participam hoje de nossas atividades e a grande mas
sa de políticos cassados está hoje participando dos nossos movimentos partidários e
cívicos. Mas, esta campanha foi conduzida de maneira exemplar. Em nenhum mo-
mento ela transbordou, em nenhum momento ela se transformou em movimento de
desafio, contestação ou agressão. Mas, acontece que, no movimento de anistia, a
conotação fundamental era da solidariedade humana, era de reparação das graves
injustiças que centenas e milhares de irmãos haviam sofrido e estavam sofrendo.
De maneira que foi fácil levantar o espírito da nacionalidade em torno de	uma
reivindicação tão bela e tão urgente.

Com o movimento da Constituinte, vamos ter co-no conotação predomi-
nante a ideológica, e o receio que têm as classes dominantes é de que a campanha
assuma tais características e proporções que, de uma campanha pela Constituinte
democrática reformista, se transforme numa campanha por uma Constituinte revo-
lucionária e subversiva. Mas, nem por isso, devemos deixar de lutar pela realização
dessa Constituinte, porque não se faz democracia ou política, em país nenhum, sem
urna margem de risco. E os objetivos que visamos, através de uma Constituinte, va
lem todos os riscos que possamos correr. Poder-se-á dizer que a Constituinte vai
novamente jogar o País naquelas agitações que antecederam o movimento das re-
formas de base do Governo João Goulart. Se examinarmos hoje, detidarnente, se-
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renamente, as origens e os objetivos daquelas reformas,não há ninguém que deixe de
reconhecer o quanto eram justos e oportunos, e como vinham de encontro às neces
sidades nacionais. Eram todas elas reformas que a própria revolução acabou porfi-
lando e adotando em sua grande maioria. Mas, a maneira como o movimento pelas
reformas foi conduzido, exercendo pressionamento sobre o Congresso, desvirtuou tan
to a campanha pelas reformas de base que, depois de determinado período, a na-
ção estava desorientada, dividida e retalhada. A única solução foi a intervenção do
Poder Militar, consoante as tradições da nossa história. Precisamos ter uma Cons
tituinte mas que seja realmente um movimento conduzido com elevação, inteligên-
cia e critérios políticos, porque se realmente achamos que é chegado o momento
de um confronto, estamos enganados. Só teremos realmente uma Constituinte se
fizermos dela um instrumento de reformas, de democracia, de justas reivindicações
sociais. e econômicas do nosso povo. Se pretendermos queimar etapas, ao invés de
estarmos contribuindo para a consolidação da ordem democrática no Brasil, estare-
mos, na verdade, contribuindo para que as forças reacionárias e obscurantistas en-
contrem argumentos para justificar sua ação drástica, draconiana e predatória. Uma
vez realizada uma Constituinte no Brasil, não tenho nenhum medo de que possa se
transformar em um centro de agitação política. Esta Constituinte, pelas tradições
do Brasil, pelo cerceamento de suas realidades sócio-econômicas, será, quando mui
to, uma Constituinte de centro-esquerda; será uma Constituinte reformista.	E é

preciso que ela assim o seja. Mas, jamais ela se revestirá das características de
uma Constituinte com força para alterar as estruturas fundamentais do regime de-
mocrático; ela jamais se vestirá de forças suficient para transformar o nosso re
gime político num autoritarismo do tipo marxista-leninista. O importante, para nós,

é que cheguemos à Constituinte, porque ela vai, realmente, marcar um divisor de
águas, em meio às aflições, em meio às angústias, em meio às inquietações e per
plexídades em que vivem o povo e a nação.

Não é apenas a reforma institucional que a nação reclama. Entre os grari
des problemas do Brasil, eu incluo, neste momento, o problema fundiário. E pre-
ciso que tenhamos uma Constituição que possibilite, realmente, uma legislação mais
avançada em termosde justiça social, para resolver o problema da terra cm nosso
País. A legislação que ainda hoje preside as relações de proprietários e a terra, de
donos de terras e de cultivadores da terra, aquelas relações entre os que realmen-
te têm a propriedade capitalista da terra e aqueles que detêm a terra e que a
cultivam com o sacrifício, a lágrima e o suor do seu rosto, esta legislação fundiá
ria , no Brasil, é a mais retrógrada, a mais antiquada que se possa imaginar, ain-
da é a legislação do tempo do capitalismo selvagem. Qualquer empresa, até mes-
mo estrangeira, que apresente em juízo títulos de propriedade formalmente	per-
feitos, registrados, obtém do juíz - porque o juíz tem que cumprir a lei - um man
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dato de incorporação e de apropriação desta terra que ele reivindica. Quando che-
ga lá, são quatrocentas, quinhentas ou seiscentas famílias que estão ali no trato da
terra, há dez, quinze e vinte anos e, desta sorte, já se supunham donos daquele pe
daço de chão brasileiro, que se vêem, da noite para o dia, compelidas a abando-
nar aquele chão, sem ter a mínima defesa. Isto não pode acontecer num país cris-
tão, com o avanço social e político que já atingiu o Brasil. Este tipo de expropria
ção s6 existe em nações coloniais, em países sub-desenvolvidos, e não pode, de ma
neira alguma, existir em uma nação com o grau de aspirações de justiça social
que já atingiu o Brasil. Não temos uma lei que, em casos desta natureza, possibi-
lite uma intervenção imediata do poder público, para promover a	imediata desa-
propriação e assegurar àqueles que adquiriram os legítimos direitos à terra, pelo
seu trabalho, a certeza de que dali não sairão, porque terão, não apenas o direito
à terra, mas também todo o tipo de assistência necessária para transformá-la, não
apenas em base física de sua família, mas em instrumento de criação da riqueza.

Ao lado desta reforma fundiária, teríamos que entrar, em seguida,	na
reforma tributária, pois, na face da terra, não existe Sistema tributário mais re-
pressivo, legislação tributária mais recessiva do que a brasileira. No Brasil, a preo-
cupação é tributar e, como tributar o trabalho é mais fácil, porque o trabalhador
documenta o salário que recebe pelo seu trabalho e tem de deixar, através de uma
folha de pagamento ou de recibos, a comprovação dos honorários, vencimentos , a
que faz jus. Então, a tributação sobre o salário, no Brasil, passa a ser a mais se
Vera, a mais drástica. E o que dizer da tributação do capital ? Eles encontram,
através de balanços e de balancetes pré-fabricados, com a preocupação única de
burlar a legislação tributária, a maneira de pagar o mínimo possível, dentro daque
les encargos que devem ser comuns a todos os brasileiros, na proporção da capaci
dade de ganho de cada um, na sua contribuição para a formação do bolo do erário
nacional. Uma reforma, ou uma reformulação tributária no Brasil é urgente, por-
que não é possível que a grande massa contribua com mais de 80% da arrecadação
nacional, enquanto as grandes empresas, as fortunas gozam de uma isenção total,
no pagamento dos seus tributos.

Mas além da reforma institucional, além da reforma fundiária, além da
reforma tributária, nos debatemos com esse imenso problema da reforma universi-
tária. Quem fala em reforma universitária fala no que há de mais sagrado em nos
sa pátria, que é a juventude, essa matéria prima e preciosa que é o jovem brasi-
leiro de hoje, que é um angustiado, um oprimido pela ausência de horizontes.

O ingresso na faculdade é uma façanha. Depois, a permanência na uni-
versidade é uma proeza muito maior; mas aquele que tem a sorte de ingressar nu-
ma faculdade que disponha de todas as instalações, meios e recursos para prepa-
rar o jovem para uma profissão, para urna participação eficiente no conjunto	da
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sociedade brasileira, é um privilegiado. Existem aqueles que vão para as uriiversida
des que s6 têm fachada, onde o ensino é caríssimo e, ao invés de dar um aprimo-
ramento à sua inteligência, ao seu espírito, faz com que ele saia sem horizontes,
sem preparo, sem lastro para poder exercer com competência uma profissão e
mais tarde, vir a ocupar cargo compatível com seu esforço, desejo e ideal.

O problema da universidade no Brasil é extremamente grave. Tudo que
puder ser feito em matéria de recursos, tirado seja de onde for, para fortalecer
nossas universidades, para preencher os claros da atividade intelectual, deve ser fei
to, porque uma nação que perde a sua juventude é uma nação fadada ao desespe-
ro. Uma nação que não pode dar ao seu jovem o tratamento a que ele tem di-
reito é uma nação sem futuro.

Poderíamos desenrolar um quadro de inúmeras outras reformas que só
podem ser levadas a efeito pelo Legislativo. Há de ser um Legislativo prestigiado,
fortalecido, há de ser um Legislativo dotado de todas as condições para ser respei
tado. Não teremos nunca uma reforma com a profundidade e adequação, reclama-
das pela consciência nacional, se o Poder Legislativo não estiver à altura da cons
ciência e dignidade deste povo.

Vivemos uma hora sombria da democracia brasileira, em que os valores
fundairientais da nossa cultura jurídica entraram em eclipse.

Há pouco, falando na Câmara dos Deputados o Ministro Afonso Arinos,
com a insuspeiçâoque reconhecemos mas com a autoridade imensa que acompanha
seu nome, dizia-se tomado da mais profunda melancolia. Isto é uma tristeza para
a nossa cultura e para nossa dignidade de povo livre. Não foi apenas Afonso Ari-
nos que assim se externou. Neste mesmo simpósio, o grande mestre cearense Pau-
lo Bonavides dizia esta frase lapidar mas profundamente contundente para nossos
brios de brasileiros: 'A Constituição que aí está não é uma Constituição para ci-
dadãos, para homens livres; é uma Constituição para súditos e vassalos."

Senhor Presidente, membros da Mesa, senhores Parlamentares, ao encer-
rar esta insossa e desalinhavada palestra, quero terminar fazendo uma convocação
a todos presentes que partilhamos o Legislativo, que o enalteçamos, que lhe demos
realmente todos os parâmetros de cultura e competência a que ele tem direito.
Uma nação só é grande quando o Legislativo também o é. Muito obrigado!
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PERGUNTAS DIRIGIDAS AO SENADOR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

1) Sr. Senador, a impossibilidade de iniciativa, pelos membros do Poder Legislativo,
de projetos sobre matéria financeira; a rejeição do projeto das prerrogativas parla-
mentares; o decurso de prazo ou a falta de quorum para matéria de alta relevân-
cia; o não restabelecimento das eleições para prefeitos das Capitais; a supressão da
autonomia das Estâncias Hidrominerais e de municípios considerados áreas de Segu-
rança Nacional, além de outras proibições comidas na Constituição, outorgadas pe-
la Junta Militar, são razões de desalento e desencanto para a maioria dos atuais
legisladores e do desinteresse de lideranças novas. Pergunto a V.Exa.:

Quais os caminhos e quais as possibilidades a curto, médio e longo pra-
zo, para o restabelecimento das prerrogativas parlamentares e a consequente reto-
mada da total confiança do povo no poder Legislativo ?

O SR. SENADOR TANCREDO NEVES - Respondo a esta interpelação do
nobre Deputado Nilson Gontijo com a mais sincera emoção, porque S.Exa.é um dos
homens públicos de Minas Gerais credor do meu aplauso, estima e admiração. Eu
o conheço desde os tempos de vereador, na tribuna, na praça pública, sempre iden
tuficado com os sentimentos e aspirações populares, dando o melhor de sua ener-
gia cívica para ver realizadas as mais sentidas reivindicações de sua gente. A sua
vida pública é marcada com atos de absoluto desternor e coragem, cumprindo sem-
pre os seus deveres parlamentares, não só como vereador mas também como de-
putado estadual. S. Exa. é um desses representantes do povo que honram a Assem
bléia deste Estado.

Faz indagações que são realmente aquelas que estão agoniando o espíri-
to de todos os brasileiros: quando vamos nos libertar desta Emenda Constitucional
n. 1, executada por uma junta de generais que assumiu o poder nas condições mais
estranhas e esdrúxulas, cassando o mandato deste grande mineiro que foi Pedro A-
leixo, que era o titular efetivo e de direito, aquele a quem a Constituição assegu-
rava a substituição do Presidente Costa e Silva, quando do seu falecimento ? Logo
em seguida, como que com a consciência pesada pelo crime de lesa-pátria que pra
ticava, deu ao País um projeto de Constituição, que é a atual Constituição, total-
mente imbuído de espírito reacionário e autoritário. Como vamos sair dos parâme-
tros estreitos desse diploma constitucional ? Só vejo uma maneira: levantarmos
o sentimento popular, promovendo movimentos intensos de opinião pública, porque
só o povo está em condições de forçar, realmente, os seus representantes a abri-
rem os estreitos espaços em que hoje estão aprisionadas as aspirações mais legíti-
mas da nação brasileira. Isto nós vamos alcançar o dia em que, realmente, puder-
mos nos revestir de forças suficientes para dar a esta Nação uma Assembléia Na-
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2) O i:oif€oercsta crcdto cit ( oro os '1íderes qoo o Broii troí. os nlesrI, qia

existiam antes de 64, se poderá fazer alguma reforma 7 Rrorrr iqu.' v,)1 ti: as.

"prato comum da oposição, com fins eleitorais ?

O SR. SENADOR TANCREDO NEVES - \ iderirryi poitioa do l'u, o

go com a maior isenção dos conceitos que vou emitir, pois, evidentemente, estou
evocando a minha pessoa, é da mais alta qualidade. O que não presta é o sistemu.
o que não prestam são as estruturas, as instituições que aí estão. Dentro	desso

instituições não há grandes nomes; existem democratas resistentes, batalhadores t-

nazes, pugnadores que não cedem, não transigem , não transacionam, não capitu-
lam. São essas lideranças políticas que têm mantido aceso, no coração do	poo

brasileiro, o fogo da democracia. As lideranças que aí estão, mesmo as que ui 11

 no campo do Governo, têm condições de dar ao País um ordorurr i tu 1 W0

que corresponda, realmente, aos nossos padrões de povo civilizado.

3) 'Qual a melhor maneira, para mais autenticidade e desenvolvimento do Poder Le

gislativo brasileiro ?"

O SR. SENADOR TANCREDO NEVES - A primeira condição para que te
nhamos um Poder Legislativo na plenitude de suas prerrogativas e da capacidade
política, é a sua reformulação. Não adiante elegermos, através de pleitos limpos,
honestos, as melhores capacidades, os melhores talentos, as melhores vocações cívi
cas, se vão trabalhar dentro de um quadro contaminado de restrições e, realmen-

te, impeditivo do exercício pleno da atividade parlamentar. É preciso reformular os
quadros do Poder Legislativo, para que se possa recuperar as prerrogativas que são
essenciais à sua condição e o povo saiba eleger seus representantes para cumprir
não apenas a alta tarefa de legislar, mas sobretudo e principalmente, fiscalizar o
Governo e saber debater os problemas mais angustiantes.

4) "Sentimos certo esvaziamento de lideranças políticas, ern todos os estados brasi-
leiros. Onde o Sr. acha que estão as falhas: rios políticos ou no desânimo do povo

brasileiro ?"

O SR. SENADOR TANCREDO NEVES - Nutri urna coisa, nutri 'otto. \

grande crise é consequência do regime autoritário que, nesses últimos 15 anos caiu
sobre o Brasil, este mesmo fenômeno que conhecemos t logo depois da vigência do
Estado Novo. E isto decorre quase sempre após as ditaduras e após os regimes de
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exceção. Esses regimes fortes são contra a inteligência, são contrários à verdade,
contrários à justiça e ao direito e todas aquelas vocações políticas nascem imbuí-
das de profundos valores de justiça e éticos, de um desejo incansável de servir às
causas do povo e esses elementos do povo são considerados indesejáveis. Então s
promove uma contração dos valores morais e cívicos da sociedade.

5) "Se a democracia faz do povo uma gente dinâmica e se o nosso povo	clama
por ela, como o Sr. bem o disse, quais são os motivos pelos quais a	democracia
no é, a nível amplo, usada entre nós brasileiros ?

O SR. SENADOR TANCREDO NEVES - Nós conhecemos a história re-
cente e sabemos que, cm 1964, o regime de 1946 entrou em colapso. As causas
apontadas como idéias-força para a Revolução de 64, foram a luta pela democra-
cia e a luta Contra a corrupção e a subversão da ordem. Mas estas duas idéias-
força apenas justificaram o movimento. Porque o que desencadeou, no meu enten
der, a Revolução de 64 é que as instituições que se fundiram sob o regime de 46
se esgotaram. Quer dizer, o regime de 46 havia atingido o máximo de seu esgota-
mento, já havia perdido aquelas condições de operacionalidade para poder implantar
no Brasil uma nova ordem. A possibilidade de se reformar a Constituição	de 46,
para adaptá-la às novas ordens das coisas, às novas exigências e reivindicações
fez com que o regime perdesse no apenas a sua legitimidade, representatividade e
a sua confiabilidade. O movimento de 1964 apenas seccionou aquele estado de coi-
sas. E no tinha dúvida de que, nos primeiros anos, perseguiu este ideal com a mai
or tenacidade. Acontece que, com o advento do Ato Institucional n2 5, houve uma
contra-Revolução e o Ato Institucional n2 5 fez corri que a Revolução, de inspira-
ção puramente democrática, desse urna guinada para a direita e assumisse conota-
ções cripto-fascistas, que enxovalharam a honra do nosso povo e mudaram o rumo
de nossa história. Na realidade, o regime foi forçado a se abrandar,	aterrorizado
diante da consciência democrática emergente de nosso povo,	sobretudo de nossa
juventude, que faz com que o Governo encontre o caminho espinhoso mas o mais
justo, da democracia. E este movimento de abertura outra coisa no é	seno a
exigência do povo para que nós, o mais rapidamente possível, reingressemos num
regime democrático que tenha por condicionante à harmonia social, imprescindível
a um povo livre e civilizado. Estamos rompendo as barreiras de um regime totali-
tário e atravessando uma fase extremamente delicada, de transição entre o autori
tarismo e a democracia. E dever de todos nós prosseguir nesta luta. Hoje mesmo
estamos festejando uma grande conquista da consciência democrática do povo que
é a implantação das eleições diretas para governador em 1982 e vamos continuar
lutando para a eleição da Presidência da República de forma direta.	Se no con-
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seguirmos isto agora - e penso que está um pouco distante - continuaremos lutan-

do para alcançar esse objetivo, que é a eleição direta para a Presidência da Repú-
blica e, ainda que não o consigamos, seja por eleição indireta, seja através de um
processo genuinamente democrático de igualdade de oportunidade para todos os par
tidos políticos, com direitos de autonomia para que os partidos sejam democráticos.
Que eles saiam dos partidos e sejam levados a um colégio eleitoral e que sejam re
presentativos da vontade popular, acabando com essa força que tem o norTie de e-
leição indireta, que não é eleição nem indireta, porque é processo mistificador pa-
ra ratificar escolhas feitas à margem dos partidos, no interior das cavernas e que
posteriormente são transformadas em candidatos de partidos, eleitos pela nação e

pelo povo.
Estas são as metas que temos para o aprimoramento do processo demo-

crático, não falando das reformas sociais ainda há pouco mencionadas. A luta do
povo brasileiro pela resistência democrática tem sido uma página de que devemos
nos orgulhar, uma página das mais nobres e dignas e o historiador do futuro deve
fazer justiça a essa geração de homens bravos e lutadores.

6) "No modo de entender de V.Exa. há possibilidade, na atualidade, de unidade das

Oposições T'

O SR. SENADOR TANCREDO NEVES - Eu tenho sido um pregoeiro obs-
tinado, permanente e constante da unificação das oposições.

preciso que não se confunda união das Oposições com fusão das Oposi
çes. Fusão das oposições não considero meta impossível, não considero uma meta
inalcançável. Acho, entretanto, uma meta um pouco distante e remota. Tem con-
tra si não só obstáculos de ordem política, mas de ordem jurídica manifesta. Mas
a união das oposições, nada impede propor. Quando as oposições se desunem estão
desservindo ao povo e à causa da democracia. Estão realmente servindo, conscien-
te ou inconscientemente, aos propósitos subalternos da antidemocracia, do ditato-
rialismo e do anti-povo.

7) Adia V.Exa. que também a reforma bancária seria útil e justa que se fizesse?
Quero crer que V.Exa., por um lapso, não se referiu a ela. Estou Certo ?'

O SR. SENADOR TANCREDO NEVES - Bem, a pergunta e a interpela-
ção do meu eminente líder, Deputado Dalton Canabrava, é da maior oportunidade.
S.Exa. realmente me adverte de uma falha e de uma omissão, muito embora não
tenha falado de maneira taxativa das reformas de que b País carece. Falei apenas
de forma exemplificada e, ao lado da reforma bancária, poderia mencionar Outras
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reformas que dizem respeito ao setor da vida pública brasileira, ou outros setores

que estão deteriorados e precisando de profunda reformulação.
Mas, no que tange à reforma bancária, queria acentuar que o Partido Po

pular é o único partido que, no seu programa, incluiu um ítem específico sobre a
reformulação das instituições financeiras do País.

Por iniciativa de senadores da Oposição, está funcionando no Senado uma
Comissão Parlamentar de Inquérito, que estou presidindo, com o objetivo de levan-
tar o funcionamento das instituições financeiras nestes últimos dezesseis anos, seus
erros, as suas falhas, os seus deslizes e também aquilo que a reforma bancária trou
xe de positivo, proceder ao levantamento de dados e elementos para reformulação
do sistema bancário vigente. A legislação bancária que aí está é profundamente in
justa. O banco, como todos sabemos, é uma delegação do poder público, para se
colocar a serviço do povo. Os bancos, qualquer que seja a sua natureza, tanto os
de empreendimento como os comerciais, recebem uma delegação para operar o di-
nheiro, realizar operações de crédito, o que realmente, no sistema ortodoxo nacio-
nal, era da competência privada e exclusiva do Estado e da Nação. Essa delegação
é dada dentro do pressuposto de que as instituições financeiras são colocadas a ser
viço do povo, dos interesses da produção e, sobretudo, dos objetivos do trabalho.
Mas, no Brasil, por uma corrupção histórica, os bancos sempre estiveram a servi-
ço do capital, nunca a serviço da criação da riqueza. Mais grave do que isso; os
bancos nunca estiveram a serviço do povo, mas daqueles felizardos titulares que re
ceberam a delegação do poder público para exercer uma atividade que somente ao
Estado seria lícito exercer. Os bancos no Brasil transformaram-se em verdadeiros
oligopólios, desde que o governo caminhou para a eliminação dos pequenos e médios
bancos e, a partir daí, ficou criado o grande oligopólio bancário do País. Isso teve,
como consequência, uma imensa concentração de riqueza nas mãos de um pequeno
grupo de titulares da concessão para o exercício de uma atividade de interesse al-

tamente nacional.
Hoje, a necessidade de uma reforma bancária está na consciência de to-

dos, inclusive dos próprios banqueiros, que reconhecem que essa situação que aí es-
tá como iníqua e injusta, não pode continuar. Todos pleiteiam uma reforma bancá-
ria democrática justa e nacional, que venha colocar o banco a serviço das ativida-
des criadoras de riquezas e dos objetivos imediato do povo, no financiamento de
investimentos na área da educação, da saúde, do consumo de artigos populares e,
sobretudo, a serviço das formas de produção, quer no campo, quer na cidade. Pre-
tendem fazer do banco um instrumento de expansão e de sustentação e consolida-
ção da pequena e média empresa brasileira, responsável por mais de 70% do produ
to interno bruto e por mais de 90% da nossa capacidade de trabalho que, no entari
to, vive marginalizada, nas redes de distribuição do crédito do País.
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8) "O povo, como V.Exa. mesmo disse, é representado pelo Poder Legislativo. Assim
sendo, o Senador concorda em que o Supremo Tribunal Federal seja "nomeado" pe-
lo Presidente da República, como é feito na República Federativa do Brasil, ou
deveria haver a escolha de seus membros através de outra forma ?"

O SR. SENADOR TANCREDO NEVES - As nomeações dos membros do
Poder Judiciário precisam er destacadas. As nomeações para o Supremo Tribunal
Federal, Tribunal Federal de Recursos, o Superior Tribunal Militar, o Superior Tri-
bunal do Trabalho, são de iniciativa do Presidente da República, mas são ratifica-
das pelo Congresso Nacional. Essas nomeações, por conseguinte, atendem aos três
Poderes: ao Judiciário, para onde é destinado o nomeado; ao Legislativo, que fis-
caliza o ato do Executivo, para aprovar ou rejeitar o nomeado; ao Executivo, que,
na tradição do Direito Constitucional brasileiro, copiado do Direito Constitucional
americano, é ainda aquele que se coloca em posição de prever as vagas verificadas
no âmbito do Poder Judiciário.

A experiência de o próprio Poder Judiciário nomear seus membros não
foi feliz, onde foi adotada. Criou-se quase uma oligarquia no Judiciário, que mui-
tas vezes levou a choques e desajustamentos e, realmente, não correspondeu a um
objetivo mais alto, de interesse nacional.

No âmbito da Justiça local, do Estado, realmente o provimento das fun
ç&s de juiz são feitos por lei emanada do Governo, à revelia do Poder Legislativo
do Estado. Tenho a impressão de que o Poder Legislativo lucraria se as assesso-
rias pudessem participar do ato de provimento para as vagas que se verificassem
sobretudo nos Tribunais de Justiça dos Estados.

Mas, não há, no ato do Presidente da República de nomear membros ti-
tulares para um tribunal qualquer fato anômalo mais grave, que mereça reparo.

9) 'Senador, em 64 aconteceu urna rcvoluço ou um golpe ?"

O SR. SENADOR TANCREDO NEVES - Bem, no primeiro momento o
que houve foi realmente um golpe de Estado, no melhor estilo sul-americano. Di-
ria mesmo uma quartelada. Mas, a bem da verdade e da justiça histórica, devo re
conhecer que o primeiro presidente da Revolução, o saudoso Marechal Castelo Bran
co, teve um mérito extraordinário de transtormar esse golpe de estado numa revo-
lução. Realmente, se não tivéssemos a Sorte que tivemos, de ter tido naquele mo-
mento um presidente de sua estatura, estararnos, até hoje, imersos numa ' pinoche
tada' ou numa "videlada', no estilo argentino. Foi ele que poupou o Brasil desses
vexames que, hoje, realmente, cobrem de vergonha nobres nações irmãs. Mas, ele
teve o mérito excepcional de fazer uma revolução, não no estilo clássico da pala-

28



vra, mas um movimento de profundas reformas. As obras administrativas do Pre-
sidente Castelo Branco, no campo político, no campo econômico, no campo social,
foram realmente das mais relevantes. Dir-se-ía que cometeu erros, como de cassa-
ções mais Injustas, entre elas esta que todos lamentamos profundamente, uma cas-
sação movida pelo ódio e puramente política, como foi a do Presidente Juscelino
Kubitschek de Oliveira, cassado naquela fase passional da revolução. Cometeu o er
ro grave na política externa, de manter fidelidade política cega de apoio ao sala-
zarismo. Cometeu erro, quando da ocupação de São Domingos, provocando quebra
dos valores mais sagrados da nossa tradição política. Ao lado de erros de contingên
cia humana, teve o mérito extraordinário de ter transformado aquela quartelada
aquele golpe de estado numa revolução digna de respeito. Isso temos que reconhe-
cer, mesmo que tenhamos divergido desde o primeiro momento.

lo) Ao mesmo tempo em que V.Exa. defende o fortalecimento do Legislativo e,
consequentemente, o enfraquecimento do Executivo, o Senhor é acusado de lazer o
jogo do Governo. O que tem a dizer a respeito ?'

O 5R. SENADOR TANCREDO NEVES - Não estou entendendo bem a
pergunta, mas não defendi o enfraquecimento do Executivo. Na nossa época, não
pode haver Executivo fraco. Tem que ser forte, dinâmico, empreendedor e realiza-
dor. Defender o fortalecimento do legislativo com o enfraquecimento do Executivo
é tese liberal, ultrapassada, do século passado, que eu nunca me permitiria defen-
der. O problema do fortalecimento do Legislativo implica, pura e simplesmente, ta
zer com que o Legislativo recupere aquilo que de direito lhe pertence e que, num
quadro anômalo, lhe foi tirado. O Legislativo, para se fortalecer, não precisa en-
fraquecer o Executivo.

Não entendo a última parte da pergunta, quando diz que faço o jogo do
Governo, pois sou oposicionista dos mais antigos do País. Comecei não votando no
Presidente Castelo Branco para presidente da república, quando todos os meus co-
legas do PSD votaram nele para a presidência. Desde então, coloquei-me em oposi
ção firme, contundente, coerente e responsável, oposição que não conheceu, nesses
dezesseis anos, um minuto de arrefecimento e trégua. E eu me honro de tê-lo fei-
to de maneira firme, corajosa, sem bazófia, sem agressôes, sem desafios inúteis e
continuo na mesma posição que o povo brasileiro estava exigindo de mim. Nesses
quatorze anos, não traí o povo, não faltei ao povo nem me corrompi no serviço
do governo.

II) Sr. Senador, como devemos ver a eleição em pleito direto, de nossos governado
res, visto que, sem uma reforma tributária correlata, o governo central tem uma
grande arma de coação ?'
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O SR. SENADOR TANCREDO NEVES - A pergunta traz uma argbição
de total procedência. A centralização e realmente um elemento indispensável	às
ditaduras, aos regimes de exceção, aos regimes autoritários e, cio Brasil, a centra-
lização vem de maneira tão absorvente, que praticamente elimina a federação. O
governo centralizou tudo em suas mãos, irias o mais difícil para um futuro governa
dor, eleito através de um sistema direto, pela oposição, não está nas dificuldades
de ordem financeira, decorrentes de uma legislação tributária injusta e despropor-
cionada - da arrecadação nacional, a União arrecada 78%; o Estado, 12% e o Muni
cípio, 6 a 7%. A maior dificuldade para os futuros governadores está no fato de
que a União centraliza, hoje, o planejamento nacional. E o planejamento plurianual
é feito por cinco anos. Quer dizer que, através do planejamento plurianual, o pre-
sidente pode fazer o êxito ou desastre de um administrador estadual. No que diz
respeito à legislação pertinente ao planejamento nacional e à organização tributá-
ria do País, se não forem sanadas e retificadas as falhas ora existentes, poderemos
ter, realmente, muitos atritos e muitos conflitos entre os governadores a serem
eleitos pela oposição e o Governo, que tem nas suas mãos todos os instrumentos
de tributação da renda nacional.

12) "Como V.Exa. justifica a atuação dinâmica do Poder Legislativo no tocante às
reformas de base, sem que possa desempenhar a sua competência principal de po-
der legiferante inerente à busca desses objetivos ? V.Exa. admite tal possibilida-
de ?"

O SR. SENADOR TANCREDO NEVES - Dentro da atual estrutura do Po
der Legislativo, como eu afirmava há pouco, na minha despretensiosa conferência
muito pouco devemos esperar desse poder. O primeiro objetivo de quem deseja um
Legislativo dinâmico, realizador e expressivo, é realmente enquadrá-lo dentro de
parâmetros que façam dele um instrumento, soberano e independente da vontade p0
pular. Esta é realmente a grande tarefa que se atribui ao homem público, no sen-
tido de fazer do Legislativo, não o simples poder que ele é hoje, mas um autênti-
co poder do estado.

13) "As eleições para prefeitos e para vereadores foram adiadas. Já se ouvem rumo
res de que as eleições para deputados estaduais, federais e senadores, em 1982, se
rão adiadas para 1984, procurando-se, com isso, assegurar um Colégio Eleitoral que
venha garantir a eleição do novo Presidente da República. Até que ponto esses ru
mores procedem ?"

O SR. SENADOR TANCREDO NEVES - Eu tenho lido isto nos jornais,
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mas, francamente, recuso-me a admitir sequer que esta hipótese possa ser aventa-
da. No dia em que se implantar esse festival de prorrogações de mandatos, não te
remos nada mais a esperar da democracia brasileira, que estará aviltada, desmora-
lizada, irremediavelmente, para sempre.

14) 'Dentro da perspectiva do legislativo brasileiro, a Constituinte é uma alternati-
va viável e, se esta não vier a acontecer, quais serão as consequências ?"

O SR. SENADOR TANCREDO NEVES - Sabemos muito bem que o pro-
cesso constituinte se faz de duas maneiras: por via indireta ou direta.	Indireta,
quando o Congresso usa dos poderes específicos que detém e promove a revisão
do texto constitucional, podendo reformar a Constituição, em parte ou no seu to-

do. No texto expresso de nossa Constituição, só não pode reformar a Federação e
a República, mas, no mais, pode tudo. Pode alterar profundamente a Constituição.
O Congresso atual, em termos de legalidade, tem poderes para reformar a Consti-
tuição e dar ao País novo ordenamento jurídico. Pode fazer, mas não deve. Não de-
ve porque, como acentuou Otaviano Lage, o Congresso perdeu a representatividade
e a autenticidade, uma vez que um terço de seus representantes é nomeado. O
Congresso, a essa etapa da Legislatura, com mais de 2 anos de mandato cumprido,
perdeu a legitimidade dos mandatos. Mais de 60% desses mandatos na próxima le-
gislatura não serão renovados. Digo esse percentual - 60% - porque essa tem sido
a margem de renovação dos mandatos. O atual Congresso perdeu	sua autoridade
jurídica, sua autoridade política para promover a reforma da Constituição.

Mas a Constituinte pode ser feita por via direta. Para isso	ela precisa
ser convocada, só pode ser convocada pelo Poder Executivo, pelo titular	legítimo
da Nação. Não existe, no curso da nossa história, uma constituinte convocada por
outra forma. A Constituinte de 24 foi convocada por D. Pedro 1, Imperador. A
Constituinte republicana de 1891 foi convocada pelo Presidente da República da épo
ca, Deodoro da Fonseca. A Constituinte de 34 foi convocada pelo então Chefe da
Nação, Getúlio Vargas. A Constituinte de 46 foi convocada, na ocasião, como não
poderia deixar de ser, pelo Chefe da Nação investido no Poder, Eurico Dutra.

Uma Constituinte não pode deixar de ser convocada a não ser pelo po-
der constituído e legítimo, caso contrário, qualquer facção ou grupo de cidadãos
convocaria uma constituinte, o que seria o caos no País.

Considero irrelevante esse problema de ser convocada pelo Presidente da
República, oposição ou Congresso. Importante é que se faça a convocação da Cons
tituinte pelo titular do Executivo, e que ela se realize. O fato de que uma consti-
tuinte possa ser motivada pelos representantes ou pato poder instalado, pelo poder
instituído, isso sempre existiu. D. Pedro 1, quando não conseguiu dominar a situa-
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ção, dissolveu a Constituinte; Deodoro, quando perdeu a paciência com a Consti-
tuinte de 1894, tentou dissolver o Congresso e não conseguiu, acabou sendo derruba
do. A Constituinte de 46 se processou sob constante ameaça: Góis Monteiro esta-
va pronto a fechai e interromper o trabalho da Constituinte. Esta é uma fatalida-
de inerente à vitória de todas as Constituintes, mas temos que correr esses	ris-
cos. A Constituição de 46, a despeito de todas as ameaças e riscos, agiu com a
maior independência, elaborou a constituição que quis elaborar e teve a participa-
ção de parlamentares comunistas, chegando ao extremo de reduzir um ano de rnan
dato do presidente em exercício naquela época, Eurico Gaspar Dutra,	eleito por
cindo anos, por deliberação dessa Assembléia Nacional Constituinte.

Os riscos que uma assembléia constituinte pode correr são inúmeros e
nenhuma ação política estará imune de riscos. A democracia, na realidade, é go-
verno. Todo governo democrático é um governo de debates, de atritos, de diálo-
gos. Quem administra e governa num regime democrático, nada mais faz a nãc
ser administrar conflitos. Não vejo outra maneira de se convocar uma constituinte
rio Brasil, senão por convocação do presidente da república. Considero este proble-
ma realmente irrelevante, desde que a constituinte esteja reunida, possa funcionar
e elaborar uma constituição.

15) "Ao ser dada a atribuição constituinte ao Congresso de 1982, não estaríamos cor
rendo o risco de ser esse Congresso pressionado pelo poder executivo, tal como
ocorre atualmente ?

Na opinião de V.Exa., qual seria a fórmula mais eficaz para se	evitar

tal situação ?'

O SR. SENADOR TANCREDO NEVES - A esta pergunta já respondi, im-
plicitamente.

O poder csstituinte, quando se reúne, tem tanta consciência da sua for
ça que, em regra, ele é mais ameaçador que ameaçado. Citei a redução do manda
to do ex-presidente Eurico Dutra, em face de uma constituinte e poderia citar ou-
tros casos em que, na vigência de uma Assembléia Constituinte, o poder forte foi
obrigado a transacionar, a recuar. Não podemos, pelo receio de que, amanhã, uma
Constituinte possa ser condicionada, possa ser influenciada, ameaçada pelo Executi-
vo, deixar de lutar por ela. Vale a pena correr o risco.

16) "Senador, a atitude do governo de consentir eleições diretas para governadores,
o término dos senadores biônicos, a anistia, não seriam presságios de fortalecimen-
to do legislativo e um anúncio de uma possível constituinte que se aproxima ?"
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O SR. SENADOR TANCREDO NEVES - São marcantes, concretas, demo-

cráticas, desde que no venham como Liberalidade do Governo. No são concessões
do Poder Executivo. São conquistas, reivindicações vitoriosas do povo brasileiro no
seu anseio, no seu sentimento e na sua presença democrática.

17) 'A nova Constituinte seria o tnico veículo para uma retomada de poder do Le-
gislativo ?"

O SR. SENADOR TANCREDO NEVES - Bem, com a decepção que todos
nos sofremos, com o arquivamento da emenda constitucional, de iniciativa do pró-

prio Congresso, que precisaria restabelecer em mínimas proporções as prerrogativas
do Legislativo, nós temos duas alternativas: surpresa das oposições em elegerem em
82 um Congresso em maioria; aí, teríamos as prerrogativas do Legislativo plenamen
te restabelecidas, ou então, através de uni Poder Constituinte, com inteira liber-
dade de decisão e deliberação.

IS) "Ilustre Senador Tancredo Neves, por que o regime político, ora vigente, no
aceita a tese de uma Assembléia Nacional Constituinte, já que o povo que tem o
poder, sob o império de urna boa Constituiço, será estável, prudente e grato ?"

O SR. SENADOR TANCREDO NEVES - Realmente, eu procurei, na mi-
nha palestra, mostrar quais as dificuldades para convocação da Assembléia Consti-
tuinte. Lembrei o problema, na oportunidade, que é sempre evocado para justifi-
car o adiamento na convocação de urna Constituinte. E citei também o temor que
têm as classes dominantes, representadas no Governo, de que uma campanha em ta
vor de uma Constituinte possa transformar-se numa campanha de agitação nacional,
e correríamos o risco de no termos uma Constituinte e de perdermos o resto que
ainda ternos de democracia. Minha impressão pessoal é a de que o Governo no te-
me tanto uma Constituinte, teme mais a campanha pela Constituinte.

19) "Como o Senhor acha que o Legislativo poderá auxiliar o movimento dos pro-
fessores universitários (os da UFMG entraram em greve hoje). Não são seus moti-
vos justos ?

O SR. SENADOR TANCREI)O NEVES - O que o Legislativo pode fazer
nesta emergência é dar o seu apoio a todos aqueles que se colocam em grevejus-
ta, por uma reivindicação legítima, como é a dos professores universitários.

A outra providência seria reformular toda a legislação universitária vigen
te. Isso implicaria despesas, e as leis desse tipo, nos termos da letra expressa na
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nossa Constituição, são de iniciativa do Poder Executivo. O Poder Executivo no to
mando a iniciativa de uma legislação que venha a adequar as instituições universi-
tárias às exigências da nova ordem existente no Brasil, o Congresso nada poderá
fazer.

20) "Ilustre Senador, o Senhor acha que apenas a reforma universitária é suficiente
para resolver o estrangulamento do atual sistema de ensino brasileiro ?"

O SR. SENADOR TANCREDO NEVES - Fico muito contente em ser in-

terpelado pelo filho do presidente da Assembléia Legislativa, a quem me vinculo
por velhos laços de extrema amizade. Já tive o prazer de tê-lo como auxiliar, no

tempo em que fui Ministro da Justiça do grande Presidente Getúlio Vargas. Vejo
agora o filho, já universitário, com as mesmas preocupações do seu ilustre progeni-
tor.

Sua pergunta é ampla e abrangente. Uma reforma universitária, para ser
eficiente, depende de uma boa reforma no ensino secundário e no primário. Sabe-
mos muito bem que a grande mazela do ensino no Brasil está, na maioria dos es-
tados brasileiros, na deficiência e no caos do ensino secundário. As últimas refor-
mas levaram a modificações extremas e, hoje, a deficiência e o despreparo da nos
sa juventude se deve aos ginásios disseminados por todos os estados do Brasil. Real
mente, se há ginásios que sabem preparar, há aqueles que apenas concedem diplo-
mas e isso cria profundas frustrações naqueles jovens que, em se dirigindo a uma
faculdade, com a base de um ensino secundário insuficiente, encontram barreiras
que não conseguem transpor sendo, posteriormente, marginalizados pelo mercado de
trabalho. A reforma eficiente do ensino universitário tem realmente como pressu-
postos uma reforma mais ampla, democrática, quantitativa e qualitativamente, do
ensino ministrado por nossos estabelecimentos de 19 e 29 graus.

21) "O ilustre Senador participou ativamente da curta fase parlamentarista vivida
pelo Brasil República. Como V.Exa. viu a experiência ? Voltaria o senhor a repe-
tí-la, na qualidade de Primeiro Ministro ?'

O SR. SENADOR TANCREDO NEVES - Esse é um tema para outra con
ferência. Vou ver se consigo sintetizar. Primeiro, o debate entre parlamentarismo
e presidencialismo é uma "vexata quaestio". Poderíamos resumir esse debate com
a seguinte conclusão: em termos realmente de tese, cc princípio, o sistema paria
mentarista é uma forma de governo muito mais aprimorada, eficiente e civilizada
do que o regime presidencialista. Todo regime presidencial tende ao personalismo,
todo sistema presidencial tende ao militarismo. As crises do sistema	parlamentar
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nunca afetam as instituições, mas, ao contrário, no regime presidencial, as crises
são sempre das instituições. No sistema parlamentar, cai um gabinete inteiro e as
instituições continuam Intactas, ao passo que, nosistenla presidencial,	toda crise
que afeta o presidente da república é sempre uma crise institucional, porque o
presidente da república, se tiver que deixar o poder, só o fará através de uma re-
volução, através de golpe de estado, com os prejuízos decorrentes para a adminis
tração e, enfim, para a vida do país. O sistema parlamentar é sempre mais práti-
co e flexível, enquanto o presidencial é inflexível e intransigente.

Então, o que no Brasil nos leva a adotar o sistema presidencial e não o
sistema parlamentar ? Urna razão muito simples: é que o sistema presidencial
tem unia penetração mais ampla, na consciência e no coração do povo brasileiro.
O povo brasileiro não sabe o que é o sistema parlamentar, pois nunca foi educado
para ele. Um sistema político que não tem respaldo no povo é, evidentemente,
um sistema fadado ao desaparecimento. Há, no Brasil, dois grandes adversários do
sistema parlamentar: primeiro, os sindicatos, que são, conscienremente, ou até por
função de um subconsciente social, hostis ao sistema parfanientar. Em segundo,
as Forças Armadas são preponderadarnente presidencialistas e sabe-se que, no Bra-
sil, não se acrescenta nenhuma dimensão política nova à ordem política vigente, a
não ser com o assentimento das Forças Armadas. Elas se mostram presidencialis-
tas em razão mesmo de sua própria formação profissional: um militar acredita
nas vantagens do comando único e está convencido de que o sistema presidencia-
lista é muito mais dinâmico e rápido, nas decisões que interessam à segurança na-
cional e mais eficiente, na promoção do desenvolvimento nacional. Por isso, o sis-
tema parlamentar no Brasil tão cedo será implantado, porque encontra realmente
obstáculos intransponíveis pela frente.

22) 'Qual a sua opinião a respeito do ato de pressão do governo sobre os seus se-
nadores, inclusive os biônicos, de pressionar o Senado para que não fosse aprovada
a emenda que devolveria direitos ao Poder Legislativo ?"

O SR. SENADOR TANCREDO NEVES - O que acontece hoje, dentro do
processo de subalternização do Poder Legislativo, é que o Executivo detém todas as
iniciativas de lei: o decreto-lei, a lei-complementar, a delegação legislativa e esse
instrumento tirânico, que é a legislação por decurso de prazo. Esta funciona auto-
maticamente. Terminado o prazo fixado pelo Governo, se o projeto não foi apro-
vado pelo Senado ou Câmara, o Governo o tem por aprovado e é, automaticamen-
te, levado à sanção. Éum instrumento de obstruçã legislativa feita pela maioria.
A obstrução, que sempre foi na história parlamentar do mundo, um	instrumento
de ação das minorias, passou a ser, no regime constitucional vigente, um	instru-
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mento da maioria. Não comparece a maioria ao Plenário, deixa decorrer o prazo
pré-fixado e, decorrido esse prazo, multo embora o Legislativo não tenha partici-
pado no processo de feitura e elaboração da lei, esta é considerada aprovada, co-
mo se todo o Legislativo a tivesse votado. E uma destas excrescências do nosso
sistema constitucional, que procuramos corrigir através de um dos íteris da refor-
ma que procurava recuperar as prerrogativas do Congresso Nacional e que não obs-
tante o nosso esforço e o de toda a Oposição, não conseguimos ver vitoriosa.

23) 'O substitutivo apresentado ao projeto que devolvia as prerrogativas	do Con-
gresso Nacional e que a Oposição não aceitou, embora não sendo o desejado, não
seria uma conquista válida após mais de uma década de restrições ao Poder Legis
lativo ? Não seria uma arrancada para uma nova reforma, mais ampla e imbatí-
vel ? Na atual situação, não será mais ditícil atingir-se de pronto a autonomia do
Poder Legislativo ?"

O SR. SENADOR TANCREDO NEVES - Não é sem emoção que respondo
a esta interpelação. E de uru neto de uni de meus mais diletos amigos,	embora
tradicional adversário político, José Bonifácio de Andrada. A pergunta é	muito
procedente e precisa de certa explicação, para que se possa compreender a razão
pela qual a Oposição não podia aceitar aquela parte da emenda que restituía as
prerrogativas do Legislativo e que tinha o apoio do Governo. Não foi possível, por
causa de entraves regimentais. Não encontramos, dentro do Regimento, como apro
var aquilo que a Comissão, por unanimidade, aprovou na emenda que buscava res-
tituir ao Legislativo suas prerrogativas fundamentais e aquilo que, no parecer, re-
jeitava parte desta mesma emenda. Considerando o obstáculo criado pelo Regimen
to e, não sendo encontrada fórmula que possibilitasse a aprovação da emenda, não
restava ao Legislativo, sobretudo, à Oposição, senão a rejeição de toda a emenda.
E verdade que o parecer aprovado era o que havia de mais inócuo na emenda, co-
mo, por exemplo, a votação secreta para o veto e a possibilidade de o Congresso
convocar a si próprio, o que está impedido de fazer atualmente. Estes são os as-
pectos menos relevantes da emenda.

Mas, na parte referente à restauração da inviolabilidade absoluta,	para
que o parlamentar pudesse usar da Tribuna sem constrangimento, sem receio, ou
ameaça, e aquela parte que eliminava realmente o decurso de prazo, determinan-
do que projetos de lei de iniciativa do Governo, se não aprovados no prazo regula-
mentar, devessem figurar na Ordem do Dia, por cinco dias consecutivos para,	só
depois, serem considerados aprovados, a comissão mista rejeitou, o que significava
que retirou da emenda o que tinha de positivo e substancial. Esse é um	debate
que só tem o sentido histórico de esclarecer por que as oposições se dividiram. Par
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ticipei do processo visando manter as oposições unidas. Dei tudo que tinha de mim,
para evitar sua divisão. Mas, na realidade, senti uma profunda frustração. As cau

sas da divisão das oposições são inúmeras: problemas pessoais, problemas de gru-
pos, mas, sobretudo e principalmente, problemas do natureza ideológica. Mas, se
realmente as oposições cometeram um erro em se dividir (no que eu não acredito),
é mais uma razão para que as oposições se reunil iquem para se fortalecerem e
ra que possam não falhar às expectativas e à confiança que a opinião pública na-
cional nelas deposita.

NOTA -

As perguntas dirigidas ao Senador Tancredo N(-'es foram formuladas pe-
las seguintes pessoas:

1) Deputado Nilson Gontijo;
2) Sr. Benedito Miguel da Costa;
3) Vereador Jaime Martins;
4) Vereador Francisco Onofre Pereira;
5) Universitária Celina Maria do t'iscimento;
6) Vereador Paulo Portugal;
7) Deputado Dalton Canabrava;
8) Sr. Ciro Braz Cardoso;
9) Sr. Ibraim Filogônio Filho;
10) Universitários Norvinda, Cleber e João;
II) Sr. Ronaldo Lins;
12) Sr. Joaquim José da Costa, da Câmara Municipal de Vespasiario;
13) Universitário Cairo Manoel deOliveira;
14) (Pessoa não identificada);
15) Universitários Fernando Noronha e Antônio Casseb;
16) Universitário Ansio Ciscotto Filho;
17) Universitária Fernanda;
18) Universitário Otávio Rodrigues Souza Filho;
19) Universitária Maria Helena Zica Vianna;
20) Universitário João Navarro Filho;
21) Universitários Hilton de Oliveira e Ornar Gilson de Moura Luz;
22) Universitário Jorge Aguilar;
23) Sr. Antônio Carlos Dorgal de Andrada.
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