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ATA DA 20ª AUDIÊNCIA PÚBLICA
PARA DEBATER AS PROPOSTAS DA REFORMA

POLÍTICA EM ANÁLISE NO CONGRESSO NACIONAL
(Em 25 de junho de 2015)

Presidência do Sr.
Léo Moraes - Deputado

(Às 14 horas e 49 minutos é aberta a sessão)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – A
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, atendendo a
Requerimento do Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Léo
Moraes, realiza Audiência Pública para debater as propostas
de reforma política em análise no Congresso Nacional.

Convidamos para compor a Mesa, o excelentíssimo
senhor Deputado Léo Moraes, proponente desta Audiência
Pública. Excelentíssimo senhor Deputado Jesuíno Boabaid.
Excelentíssimo senhor Deputado Aélcio da TV. Professor Mestre
João Paulo Viana, conferencista Doutorando em Ciência Política
pela Unicamp, Professor do DCS da UNIR. Dr. Jamyson de Jesus
Nascimento, representando a Ordem dos Advogados do Brasil
– OAB – Seção Rondônia.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Invocando a proteção de
Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta esta

Audiência Pública para debater as propostas de reforma política
em análise no Congresso Nacional.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Convidamos todos para, de pé, cantarmos o Hino Céus de
Rondônia (letra de Joaquim de Araújo Lima e música de José
de Melo e Silva).

Enquanto preparam o Hino Céus de Rondônia, Deputado,
eu gostaria de convidar os senhores conferencistas, senhores
palestrantes, para ocuparem as primeiras cadeiras, essas
cadeiras estão reservadas às senhoras e aos senhores. Por
favor, aqui à frente.

Registramos a presença do Dr. Clênio Amorim, advogado,
ex-Juiz Eleitoral do TRE-RO. Dr. Manoel Veríssimo, advogado,
Presidente do Instituto de Direito Eleitoral de Rondônia. Dra.
Erika Gerhardt, advogada, Coordenadora de Pós-Graduação
em Direito Eleitoral da UNIRON, TRE, membro do IDERO e da
ABRADEP. Dr. Breno Mendes, advogado, representando o PSDB.
Senhor Lucas Castro de Oliveira, representando o DETRAN.
Walisson Rodrigues, representando o Comitê pela Reforma
Política. Senhoras e senhores. Senhores acadêmicos do Curso
de Ciências Sociais da UNIR e demais participantes, vamos ao
Hino Céus de Rondônia.

(Execução do Hino Céus de Rondônia)

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Bem, gostaríamos de
iniciar esta Audiência Pública na forma, até mesmo, de
seminário, que iremos debater com profundidade a reforma
política, os reflexos e as consequências da mesma, e agradecer
a todos que se fazem presentes. Agradecemos aos acadêmicos
da UNIR e de, porventura, outras faculdades que estão em
nossas galerias para prestigiar o evento. Ficamos muito felizes,
ao passo que ainda nos sentimos um tanto quanto
desapontados pela falta de participação dos interessados. E
quem seriam os interessados? Os cidadãos rondonienses, as
pessoas que precisam saber o que se discute no cenário
nacional, sem aceitar a verticalização de um debate tão
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importante, de tamanha magnitude e expressão que é a
reforma política e suas consequências para o nosso dia a dia e
para a nossa rotina. Agradecer de coração ao Deputado Jesuíno
Boabaid, que está conosco, sempre companheiro, ativista e
militante, um Deputado muito atuante e agradeço a sua
presença. Agradecemos ao Deputado Aélcio da TV, a quem eu
posso partilhar de sua amizade, que é sinônimo de eficiência e
dinamismo e de luta pelas causas sociais, principalmente em
Porto Velho. Agradecemos, em especial, ao Professor João Paulo
Viana, a quem eu imputo a responsabilidade e principalmente
o parabenizo pela belíssima e altaneira iniciativa de discutir
reforma política no Estado de Rondônia. O conheço há muito
tempo e sempre dessa forma, não mede esforços, é uma
dedicação integral para fazer as coisas acontecerem. E posso
dizer que se não fosse o seu trabalho profícuo, este evento
não estaria acontecendo hoje. Parabéns e muito obrigado pela
sua presença, participação e organização deste evento,
Professor João Paulo Viana.

Agradecemos a presença, representando a Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB, o Dr. Jamyson de Jesus Nascimento.
A OAB, como mediadora ou como ponto de equilíbrio das justiças
sociais tem que se fazer constantemente presente na nossa
Assembleia e tem-se feito, inclusive não podemos negar o valor
e o grau de importância dessa instituição para todo o País.
Agradecer os palestrantes, os conferencistas, Dra. Erika
Gerhardt, que vejo a minha frente. Professor Manoel Veríssimo,
Dr. Manoel Veríssimo, Presidente do Instituto de Direito Eleitoral
do Estado de Rondônia - IDERO , também membro da
Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Político - ABRADEP.
Dr. Clênio Amorim, um grande militante, já foi juiz eleitoral, é
uma honra tê-lo conosco e com muita saúde, ficamos felizes
em vê-lo dessa maneira. Agradecer ao Dr. Breno Mendes,
advogado, também já participou do nosso cenário legislativo
por muitos anos, militante do PSDB. E é bom que as agremiações
partidárias venham impor a sua ideologia e o seu
posicionamento quanto a essa reforma política, a fim de discutir
o que acontece em Brasília, e esse discurso, esse debate, essa
temática tem que sempre permear os nossos interesses e o
nosso imaginário.

Agradecemos também ao Devanildo Santana, que está
aqui, membro do Instituto de Direito Eleitoral do Estado de
Rondônia – IDERO.  Dr. João Diego Rafael Cursino Bomfim, que
está presente. Inclusive, talvez, não sei se tem espaço para
todos, mas gostaria de convidar todos os que estão na galeria
que se façam presentes no nosso Plenário. Aproximar, eu acho
que sentir essa sinergia é muito importante, haja vista que
este... Infelizmente essa janela, ela realmente me machuca
muito porque toda vez que nós reclamamos, eu o Deputado
Jesuíno, diz que não pode abrir. Em dado momento, Dr. Manoel,
falei que ia pegar uma marreta, bater até quebrar. E eles
falaram que não é para fazer dessa forma porque não é com
isso que vamos resolver. Mas fica aqui mais uma vez consignado,
registrado em ata que tirem essa vidraça daqui e que aproxime
os interessados, a população das nossas discussões na
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Então gostaria de convidar todos vocês, que venham para
acompanhar, debater e discutir. Dr. João Diego, todo mundo, a
juventude, e digo juventude não somente em idade, mas em
ideias, essa efervescência, esse interesse que instiga a

procurar as respostas do nosso mundo.  Agradecemos também,
a presença do ex-deputado federal, advogado, radialista, na
verdade é uma enciclopédia o nosso colega Maurício Calixto,
que está também nas galerias para prestigiar e tanto nos
engrandece e enobrece com a sua presença. Seja bem-vindo
a sua casa, realmente o senhor já conhece, não preciso fazer
maiores honrarias.

Passo a palavra para o nosso amigo, Deputado Aélcio
da TV para se manifestar acerca do tema.

O SR. AÉLCIO DA TV – Boa tarde a todos. Quero
cumprimentar a Mesa em nome do meu amigo Deputado Léo
Moraes. Cumprimentamos todos presentes, as autoridades,
os estudantes da Universidade Federal de Rondônia, do Curso
de Ciências Sociais. Cumprimentamos minha esposa Luciene,
que representa juntamente com a turma de Ciências Sociais,
da UNIR. Cumprimentamos todos que estão na galeria. A
imprensa, os servidores. E, neste momento, eu quero
parabenizar o Deputado Léo Moraes pela iniciativa de discutir
o tema, apesar de achar que deverámos ter discutido um pouco
antes de iniciar a reforma. Infelizmente iniciou-se a reforma e
não se reformou nada, lamentavelmente. E não vão acontecer
reformas não houver uma mobilização popular em busca desse
tema, acredito que se depender do Congresso Nacional, é um
jogo de interesses muito grande que praticamente não
aconteceu nada.

O nosso sistema eleitoral, vou falar a minha opinião,
sempre respeito os outros, não sou dono da verdade e nem
sempre vocês vão concordar comigo. Então, eu já quero deixar
bem claro que como, às vezes, sou um pouco tradicional, meio
conservador, posso ter algumas opiniões que não é a opinião
dos demais. Mas que pontos como voto distrital, sou
inteiramente favorável a ele, não passou, não aconteceu nada.
Porque sou favorável ao voto distrital? Sou favorável ao voto
distrital porque você estará representando a sua região, você
vai conseguir diminuir custo de campanha e vai votar em você
quem, realmente te conhece, por isso sou favorável ao voto
distrital.

A questão do financiamento de campanha, que foi um
tema muito debatido, acho que não altera nada. Sou contrário
ao financiamento público? Sou contrário. Acho que dinheiro
público pode gastar em outras coisas menos em campanha
política. O financiamento privado em campanha, por incrível
que pareça, também sou contra. Mas você vai falar: mas como
o camarada vai financiar a campanha? Aí é que está, que custo
de campanha, a principal reforma era limitar custo de
campanha e cada qual paga do seu bolso o que você vai gastar,
limitar. Essa história de o camarada ser candidato a Deputado
e gastar cinco milhões numa campanha, não importa de onde
vem, para mim essa cabra não é honesto, me desculpa quem
gastou. Empresa não financia ninguém de graça. Se ele não
for financiado, por isso que é importante o custo de campanha
na minha opinião, por isso a importância do custo de campanha,
se gasta muito na campanha e vai buscar recurso ou legal ou
de caixa dois, ou de qualquer forma, na iniciativa privada, nas
empresas. Essa empresa vai receber ele de volta ou vai receber
no ‘petrolão’, ou vai receber nos financiamentos do BNDES ou
vai receber ilegalmente de alguma forma de volta, legal ou
ilegal.
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Então, o financiamento não importa, eu sou contrário ao
financiamento de campanha por empresa, sou contrário de
financiamento de campanha por empresa. Acho que a única
solução para diminuir o esquema de corrupção de campanha é
custo de campanha. O que se gasta nas campanhas políticas
no Brasil, é um sistema perverso que faz com que o camarada
entre e seja corrupto. Nós vivemos num um país capitalista em
que ninguém gasta cem milhões para ganhar o governo do
Estado e não vai tirar esse dinheiro de volta. Empresa nenhuma
vai investir dez, vinte, trinta, cinquenta milhões e não pegar de
volta. Não existe isso, não existe isso! Nós temos um estilo
legalizado de compra de voto, legalizado, que é um absurdo é
o maldito adesivamento de veículo em troca de combustível!
Na hora que proibir adesivar veículos, diminui a campanha pela
metade e a compra de voto em 90%.

Então, a reforma só vai acontecer, de verdade, no dia
que tiver coragem de limitar os gastos de campanha. E só vai
acontecer mesmo no dia que o leitor decidir votar naquele que
não está com a estrutura gigantesca na rua. Esta é minha opinião.

De novo, sou a favor do voto distrital, sou contra o
financiamento público de campanha, sou contra o financiamento
através de empresas em campanha, sou contra adesivamento
de veículo em troca de combustível. Têm candidatos que
chegam a colocar sua prestação de conta, mil veículos
adesivados, mil veículos sendo abastecidos. Isso é a compra
de voto legalizada, é legal! Faça um contrato e abasteça o carro
do camarada porque está com adesivo seu no carro. É a compra
de voto legalizada! Sou contra, sou contra, literalmente contra!

Então, eu acho que só vai haver realmente uma mudança
no dia que houver uma consciência do eleitor porque se
depender do sistema político, lamentavelmente, não vai
acontecer quase nada.

Meus posicionamentos são literalmente, tenho certeza
que muitas pessoas não concordam comigo, eu não gasto
absolutamente, praticamente nada nas minhas campanhas
políticas. Numa campanha de Vereador, eu gastei setecentos e
cinquenta e três reais, o partido gastou em torno de quinze
mil, e na minha campanha de Deputado Estadual eu gastei do
meu bolso dez mil reais, o partido gastou dezesseis mil reais
setecentos e quarenta reais, tudo declarado, nenhum centavo
por fora. Só quatro veículos trabalharam na campanha. Eles
realmente trabalharam, meu carro, o carro da minha mulher e
o carro de dois assessores, foram os únicos carros que
trabalharam na campanha.

Eu acho que é a única forma que funciona, se não for
assim, vai continuar desse jeito e tem muitas empresas para
financiar, para receber contrato posteriormente, depois que o
camarada gasta a eleição. Nunca recebi nenhum centavo para
campanha política de nenhum empresário, de nenhuma pessoa
física, de ninguém. Ofereceram para mim, eu falei: “não, eu
não quero fazer compromisso com ninguém e não quero ter
compromisso além dos meus eleitores”. Obrigado, boa tarde a
todos.

O SR. LÉO MORAES (Presidente)- Agradecemos a
participação do Deputado Aélcio da TV, em seguida, passo a
palavra para o Doutor Jamyson de Jesus Nascimento, que
representa a OAB/RO.

O SR. JAMYSON DE JESUS NASCIMENTO – Boa tarde a todos!
Cumprimento o Deputado Léo Moraes, Deputado Aélcio da TV,
nobre Professor João Paulo, colegas de advocacia, Advogados,
cidadão, funcionários da Casa.

Bom, o posicionamento da OAB com relação à reforma
política é muito amplo. A OAB vem debatendo esse assunto já
há alguns anos em várias sessões. Eu tenho acompanhado
que o Conselho Federal tem feito sessões até dia de domingo,
os Conselheiros Federais trabalham até dia de domingo,
acreditem! E a causa, é uma causa complexa, o que acontece?
Como foi bem pontuada pelo nobre Deputado, que me
antecedeu a fala, a reforma só será possível a partir do
momento que todos se envolverem nela. Não basta só as
organizações representativas, a OAB, alguns órgãos, todos
têm que se envolver. E a partir do momento em que
conseguimos chegar a um consenso de mudanças em alguns
setores ou outros, também vem à questão da consciência
eleitoral. Do que adianta praticarmos várias reformas que
sejam pontuais: ‘Ah! Vamos acabar com o financiamento
privado de campanha’, que é uma das bandeiras que a OAB
sustenta. Excelente, mas é como foi pontuado pelo Deputado,
vai continuar - não é, Doutor? - onde entra dinheiro, sempre
tem um jeitinho brasileiro, e o jeitinho brasileiro já vem
atrapalhando a forma de trabalhar do governante e do político
em si, tem aquela troca de favores...

Alguns pontos que foram deliberados no plenário do
Conselho Federal, dentre várias discussões de inúmeras
sessões, junto a OAB: A OAB é a favor do fim da reeleição, no
que eu também concordo, vou fazer que nem ele, vou dar a
minha opinião, pessoal, porque eu não posso falar pelo
Conselho Federal, nem pelo Presidente Marcos Vinícius que é
o Presidente do Conselho Federal, e nem pelo Presidente
Andrey, mas é a minha opinião, particular. Eu concordo com o
fim da reeleição, da revogação de mandato e o fim de
financiamento de campanha por empresas, porém, fim total,
não. Eu sou a favor de um tabelamento para que haja
participação de empresas privadas, mas sem aquela
liberalidade. Exemplo, nós sabemos casos que o empresário
patrocina ambos concorrentes. Ou seja, quem ganhar, não vai
mexer comigo, não vai mexer com a minha empresa, não vai
mexer com os meus interesses. Então, isso precisa acabar,
entendeu? Precisa acabar ou, se não conseguimos acabar de
vez com financiamento privado de campanha, então
gradualmente. Como? Vamos tabelar, então, o valor. Todo
mundo vai poder dar a mesma contribuição tanto o empresário
bilionário, como o cidadão vizinho do político que ele gosta,
vai poder dar sua contribuição, exemplo, setecentos reais, um
empresário pequeno vai poder doar os setecentos reais e o
bilionário vai poder doar os mesmos setecentos reais e não
cento e cinquenta mil reais, para depois ele ter o poder de
barganha com aquele político ou outro.

Unificações das eleições, eu não sou favorável, não.
Bom, seriam essas as minhas ponderações. Obrigado.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Agradecemos o Doutor
Jamyson, pela sua participação. Interessante nós refletirmos
a respeito das doações. O Deputado Aélcio da TV já fez
menção, agora o Doutor Jamyson também. Certamente nós
iremos chegar à exaustão dessa temática, nesse debate na
Assembleia legislativa.
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Gostaria de passar a palavra agora para o Walisson
Rodrigues, que é do Levante Popular da Juventude, acadêmico
de Ciências Sociais da Universidade de Rondônia. Está a caminho
o Walisson, acho que ele se perdeu entre a galeria e o plenário.
Aí está. Fique à vontade, Walisson. A palavra está franqueada
para você.

O SR. WALISSON RODRIGUES – Boa tarde! Está ligado? Estão
escutando? Estão e ouvindo? Muito bem, vou pedir licença para
falar com o chapéu que está na minha cabeça, que representa
a minha situação de espírito enquanto jovem e de condição
humana também.

Queria saudar a Mesa, os Deputados, saudar a todos os
estudantes da Universidade Federal de Rondônia, e me
apresentar: sou o Walisson Rodrigues, sou militante do Levante
Popular da Juventude e componho o Comitê Estadual pela
Reforma Política e pela constituinte exclusiva e soberana do
Sistema Político. E sou estudante de Ciências Sociais e fui aluno
do professor João Paulo Viana. Muito orgulho do professor estar
ajudando a puxar esse debate que é de tamanha importância
para a sociedade. Sou atingido por barragem também. Minha
família foi atingida pela Hidrelétrica de Santo Antônio e,
atualmente, estou morando em Porto Velho.

Então, falar da reforma política. Nós temos que falar, na
verdade, de três coisas, quando a gente fala da reforma política.
Uma é do financiamento privado de campanha. Quem paga a
banda, escolhe a música, nós não temos dúvidas disso. Quem
investe um milhão, porque não é doação de campanha, esse é
outro nome que temos que tirar do nosso linguajar, não é doação
para campanha, é investimento, é investimento. Uma empresa
que doa três milhões para o Governo do Estado, ela vai querer
de volta esses três milhões em dobro. E é assim que ela está
retribuindo na nossa Capital, no nosso Estado. A JBS, que
financiou o Governo do Estado, está pedindo de volta, ela está
pedindo de volta com terra, várias terras para plantar soja,
tudo isso.

Então, financiamento de campanha é um retrocesso na
nossa sociedade. Então, nós não podemos aceitar
financiamento privado de campanha. Isso tem que constar no
relatório, inclusive como uma proposta para esta Audiência
Pública. Tem que sair uma carta desta Audiência Pública, dando
as diretrizes. Qual é de fato, qual é o fundamental desta
Audiência Pública? Quando se faz uma Audiência Pública que a
população tem que participar e tem que ter também um
resultado dessa Audiência Pública. Então, nós do Comitê da
Reforma Política por uma constituinte exclusiva e soberana,
somos contra o financiamento privado de campanha. Por este
motivo: quem paga a banda, escolhe a música.

Outra coisa que temos que discutir muito sério é a
representatividade da nossa sociedade. Nós temos uma
sociedade que 51% são mulheres, 51% da nossa sociedade
brasileira são mulheres. No Congresso, no Congresso Nacional,
se tiver 3% é muito. Nós temos uma sociedade que tem negros,
nós temos uma sociedade que tem homossexuais, lésbicas,
travestis e o nosso Congresso não é representado por isso.
Então, nós temos que ter uma reforma política que seja a
representatividade do povo brasileiro e o povo brasileiro não é
homens brancos da elite brasileira, não são. Então, nós temos
que ter claro isso na nossa reforma política. É só olhar, com

todo o respeito aos Deputados que estão aqui, com todo respeito
aos Professores, é só olhar para esta Mesa. Nós temos que ter
mulheres na política, nós temos que ter gays na política, no
Congresso Nacional só tem um que se declara que homossexual,
só um. Negros, se tivermos no Congresso, é 2% só. Então nós
temos que discutir reforma política com representatividade do
povo brasileiro.

E para finalizar, sendo bem breve na nossa fala, é a
representatividade da juventude brasileira. Nós não temos
representatividade dos jovens brasileiros no Congresso
Nacional. Não temos representatividade de jovens em espaços
políticos. Então, para ter uma reforma política, para ser uma
reforma política que seja popular, que esteja a serviço da
população brasileira, ou a gente acaba com esse sistema
político financiado por grandes empresas do agronegócio,
financiada inclusive por empresas que estão matando a nossa
juventude quando elas estão fazendo armas. Então, para isso,
para isso nós temos que fazer uma grande discussão popular.
E se nós não tivermos, se nós não construirmos também um
debate com a sociedade para gente ter reforma política... A
gente também não é ingênuo de falar que é assim da noite
para o dia que nós vamos ter reforma política. Se não
construirmos um debate com a sociedade, explicando e
debatendo que reforma política é essa, nós não vamos
conquistar essa reforma política que esteja a serviço da
população brasileira. Para isso nós temos que reformar também
o sistema de comunicação brasileiro, que 80% está na mão de
uma pessoa, 80% da mídia brasileira. Inclusive aqui no Estado,
a mídia do Estado também está na mão de poucas pessoas.
Então nós temos que fazer um grande debate, um grande debate
de democratização da mídia, porque enquanto nós estamos
falando aqui para 50 pessoas, o Ratinho fala para 50 mil
pessoas aquelas baboseiras que ele fala toda noite. Então, nós
temos que fazer um grande debate da redemocratização da
comunicação, assim como nós temos que fazer um grande
debate sobre a reforma política no nosso País e para isso
precisamos da participação das mulheres, para isso precisamos
da participação da juventude, precisamos da participação da
comunidade LGBT do nosso País. Muito obrigado.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Agradecer a brilhante
participação do Walisson Rodrigues, que muito contribui para
o nosso debate. Realmente nós temos que passar por uma
série de reformas e a reforma está dentro de cada pessoa.

Passo a palavra agora para o Dr. Breno Mendes, militante
do PSDB, advogado e ativista também das reformas que nós
tantos precisamos no nosso País.

O SR. BRENO MENDES – Boa tarde, Deputado Léo Moraes. Em
nome de Vossa Excelência eu cumprimento os demais
Deputados, nobre advogado Jamyson, representando a Ordem
dos Advogados do Brasil.

Querido professor João Paulo Viana, eu fico vendo esse
discurso agora a pouco desse jovem rapaz, que foi seu aluno,
e o senhor plantou, sem dúvida alguma, algumas sementes
em Porto Velho, no Estado de Rondônia que aos poucos
começam a dar resultado, dar seus frutos. Não vou me estender,
mas só dizer da gratidão de esta neste momento na Assembleia
Legislativa, discutindo temas tão relevantes para toda sociedade
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brasileira. Mas eu acredito que a grande reforma não é a
reforma eleitoral.

A grande reforma é a reforma educacional. A partir do
momento que o povo tiver educação, os outros temas serão
praticamente com tranquilidade. Então, nós estamos atacando
o efeito, mas a causa primordial não é atacada.

Nós vivemos no Estado de Rondônia uma realidade que,
segundo o TER, nós temos 33% de eleitores analfabetos,
Professor, 33%. Isso quer dizer, no universo de mais de 230...
Quanto que está hoje, Manoel? 230 mil eleitores, nós estamos
falando provavelmente mais de 65 mil eleitores analfabetos,
em Porto Velho.

Para vocês terem uma ideia, o atual Prefeito de Porto
Velho chegou ao 2º turno com 40 mil votos. Eu estou falando
de analfabetos que não sabem escrever. Se nós colocarmos os
analfabetos funcionais, se nós colocarmos os alienados políticos,
o que é que nós teremos? O reflexo disso é a quantidade de
pessoas que aqui estão. Mas nós não podemos nos apequenar.
Nós temos que encarar o desafio. Essa proposta, Deputado
Léo Moraes, é muito importante, porque cada pessoa que sair
daqui, tem que sair com compromisso de mostrar e querer
educar mais o povo de Porto Velho. Educar mais Rondônia,
porque é só dessa forma que nós poderemos evoluir.

Temas importantes como a reforma política, que serão
discutidas pelos nossos representantes, principalmente do
IDERO, e eu vou deixar mais para eles falarem e gostaria que
fosse, como é uma Audiência Pública, durante as explanações,
Doutores, gostaria que pudesse, sim, no meio das explanações,
que fossem feitas algumas intervenções. Porque a própria
questão, agora falaram sobre a questão do financiamento público
de campanha, apenas um tópico. O PSDB, eu vim aqui
representar o partido, o PSDB, e eu também penso, eu sou
favorável ao financiamento privado de campanha. Porque nós
temos que deixar de ser hipócritas. A hipocrisia tem que ficar
de lado. Nós temos que pensar, nós temos que pensar o
financiamento privado de uma forma diferente. E eu vou falar
aqui para vocês, talvez, talvez, se o partido entender, se o meu
partido entender, eu posso sair candidato, talvez. Eu tenho, na
minha família, vários empresários, meu sogro é empresário.
Agora, meu sogro, como empresário, pequeno empresário, ele
não vai poder investir?  Como, eu acredito que a palavra certa
é investimento, ele vai querer investir. Mas ele não vai querer
nada em troca disso, não. Ele vai querer me ajudar porque ele
sabe dos compromissos que nós temos por Porto Velho, pelo
Estado de Rondônia. Então, é isso que eu estou falando. Eu
acredito que não tem que limitar. Hoje nós temos um limite
percentual de doação de campanha em relação às empresas,
que são 2%. Eu acredito que o percentual não deveria ser dessa
forma. Deveria ser limitado pelo valor. Um exemplo, cada
empresa pode doar no máximo um milhão de reais pela
campanha, independente da campanha ser de Governador,
Presidente, Vereador, é esse, tem o limite de valores e não
percentuais.

Não vou estender porque o debate hoje vai ser bem
proveitoso. Só deixando minha alegria, Deputado, mais uma
vez, minha alegria. Por mais que nós soframos hoje pela falta
de educação do nosso povo, eu acredito que Porto Velho
começou a se mobilizar e principalmente pelo Instituto de Direito
Eleitoral do Estado de Rondônia, o IDERO. Essa turma aí, que

foi uma turma de pós-graduandos, estavam na 2ª turma do
TER, que fazia parte eu, o Dr. Manoel Veríssimo, Dr. Juacy,
depois vários outros colegas que estão aqui também, que já
entraram depois, eu acredito que o debate começou a crescer
e a tendência é essa. Vamos sair daqui com Carta de Intenção,
vamos sair daqui buscando qualificar melhor o eleitor de Porto
Velho. O meu muito obrigado.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Agradecemos pela
explanação do sempre atuante advogado Dr. Breno Mendes,
que na oportunidade representa a agremiação partidária PSDB
- Partido Social Democracia Brasileira.

E dizer a todos que se trata, sim, de uma Audiência
Pública, caso queiram se inscrever e fazer uso da palavra e
contribuir com o debate, fiquem à vontade que a equipe do
Cerimonial da Assembleia encontra-se na galeria para isso.

O SR. MANOEL VERÍSSIMO – Deputado, se Vossa Excelência
me permite.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Dr. Manoel, com a
palavra.

O SR. MANOEL VERÍSSIMO – Só para fazer uma
consideração. Acabei passando um dado errado para o meu
amigo Breno Mendes. Segundo o IBGE, atualizado, nós temos
hoje 302.398 eleitores em Porto Velho.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Corrigido. Agradecemos
a presença na galeria, para esta Audiência, do Dr. Juacy Loura
Júnior, que já se encontra no recinto, assim como o Dr. Luiz
Felipe da Silva Andrade, ambos são membros do Instituto de
Direito Eleitoral de Rondônia, o Dr. Juacy, Juiz Eleitoral, e nós
ficamos muito contentes com a participação de ambos neste
evento.

Passemos a palavra, neste momento, para o Dr. Maurício
Calixto, ex-deputado federal, radialista, advogado. Certamente
abrilhantará esse evento com a sua apresentação e seu
discurso para todos nós.

O SR. MAURÍCIO CALIXTO – Excelentíssimo Senhor Deputado
Léo Moraes, eminente Presidente desta Audiência Pública,
Deputado Aélcio da TV, Excelentíssimo Senhor Advogado
representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Professor,
senhores Advogados, senhoras, senhores, senhores
estudantes.

A Audiência Pública tem essa característica de pouca,
de pouca cerimônia, de pouca sisudez cerimonial, que permite
com que as pessoas possam despir de formalismos e poder
contribuir, participar, trazer a pulsação normal.
Audiência Pública sobre reforma política. Eu ouvi atentamente
as explanações, manifestações, sempre, sempre nos traz
oportunidades de aprendermos. E a gente aprende vendo,
lendo, ouvindo pela questão sinestésica, pela digital, por tocar,
por ver principalmente.

Na Constituição Federal Brasileira, que é a Carta Magna,
a “Lei de todas as Leis” de qualquer país, aliás, a Constituição
está fazendo 800 anos agora, neste ano de 2015, desde a
primeira “Carta de João Sem-Terra”, no ano de 1215 na
Inglaterra.
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Então, o que é que a gente observa? Lá no preâmbulo
dela, está escrito assim: “Todo poder emana do povo e em
seu nome será exercido”. Vamos para a fotografia agora, o
poder, o poder essencialmente, filosoficamente pertence ao
cidadão, pertence ao eleitor. E para uma reforma política, nós
não podemos ter a desídia, nós não podemos ter a desistência,
nós não podemos ter a omissão e a ausência de quem de
direito. Se nós olharmos a fotografia desta Audiência Pública,
nós vamos observar que o povo não está aqui. Por mais
coroadas, ilustradas, representativas que sejam todas as figuras
que aqui se encontram, mas o povo não está participando
nacionalmente do debate sobre reforma política.

Então a reforma política, essencialmente é um processo,
um processo lento, gradual, constante, não é para médio e
nem para curto prazo, é para longo prazo. É a estruturação, a
instrumentalização, a sedimentação, a robustez na estrutura
de educação que nós podemos implantar na sociedade
brasileira.

Nós estamos vendo hoje, alguma coisa parecida com
arremedos nacionais de reforma política. Vamos falar sobre
ideologia, ideologia de esquerda, direita, de centro, comunismo,
socialismo, isso demanda um aprofundamento quase que
intelectual e cultural muito maior.

Hoje nós discutimos essas matrizes de pensamentos
filosóficos de política muito superficialmente. Discutimos isso
apenas por algumas orelhas de livros ou por alguns verbetes
que a gente observa no dicionário ou no Google. Para o
aprofundamento e conhecimento maior do universo de
ideologias de sistemas políticos a profundidade é maior, o
buraco é mais embaixo.

Nós temos hoje no Brasil aquilo que vem sendo uma
pulsação já de dois anos, foi junho de 2013. O que é que nós
vimos em junho de 2013? Praticamente um adensamento jovial,
a jactância mais juvenil do nosso País brigando por que o Poder
Público do Estado de São Paulo, Rio de Janeiro ia aumentar 20
centavos em passagens de ônibus e metrô. O que é que
aconteceu? Houve um levante no País, houve uma
movimentação, e ali qual foi a resposta do Governo para fazer
frente ao clamor verdadeiro das demandas totais do País? Quais
são as demandas? As demandas são todas, é na educação, é
na saúde, é na segurança pública, é na mobilidade que era a
questão da passagem, ali acenou-se, por parte do Poder Público,
a perspectiva e a possibilidade de reforma política. De onde
vem isso? 4, 5 dias depois das movimentações, cem mil num
lugar, duzentos mil no outro, movimentação no País inteiro, o
Governo Federal houve por bem fazer uma lista de itens que
imaginava servirem para acalantar aquele clamor popular
daquele momento. Então falou: - Olha, vamos fazer uma
reforma política.

Aliás, reforma política tem sido o discurso recorrente
de ocupantes do Poder Público no nosso País, já de muitos
lustres, já de muitas décadas, de muito tempo. Mas não há
reforma política verdadeira sem manifestação popular.

O pensamento que nós extrairmos aqui, terá uma
característica acadêmica, terá uma característica de natureza
judiciária, de natureza advocatícia, de natureza política. Como
é que eu não posso imaginar que Sua Excelência, o Deputado
Léo Moraes, sua excelência, o Deputado Aélcio da TV, ainda
que esposem honesta e honradamente as suas posições, não

vai ter alguma coisa relacionada também em causa própria?
Até porque isso é da ordem natural do próprio ser humano.

Nós vamos ter verdadeiramente reforma política, não é
quando houver levante popular capazes de derrubar pedras, e
atirar pedras sobre pedras no país inteiro, avançar sobre a
estrutura do Poder, não. Não é necessariamente isso. Mas
quando nós cidadãos, sociedade, estivermos devidamente
instruídos, educados, politizados e tivermos competência,
consequência e responsabilidade para escolher os nossos
líderes.

Reforma política agora sob os auspícios de quem está
no Poder. Nós estamos vivendo no país hoje um momento cisão.
Nós estamos vivendo alguma coisa meio que improvisada,
alguma coisa às vezes parecida com o parlamentarismo. Quem
é o 1º Ministro? É o Renan Calheiros? É o Eduardo Cunha?
Quem é o Presidente da República? Uma Presidente da
República que está, pela sua impopularidade, acuada em
Palácio? Não estou entrando em mérito de valor, não, questão
de mérito, não. É a realidade nua e crua dos fatos. Agora, tudo
isso que nós estamos falando aqui passa, passa pela evolução
da estrutura educacional.

Falar esses verbetes, institutos que se está discutindo,
é relativo discutir reeleição. Reeleição é um instrumento
importante, mas circunstancialmente, hoje, não é bom para o
Brasil. Por que é que não é bom para o Brasil? Porque nós
temos concentração excessiva de poderes na mão de dirigentes
executivos. O Governador, o Prefeito, o Presidente da República
tem um estoque de dinheiro e de bondades para distribuir que
eles acabam conspurcando, acaba sabotando a estrutura de
competição adequada, saudável, e equilibrada. O Governo
poderia se isentar.

Agora, e quando surgir um governante que seja
extremamente competente, extremamente preparado, seja
uma liderança inatacável, seja um verdadeiro estadista por
causa do verbete do instituto jurídico chamado reeleição ele
vai ser punido? Não, não é ele que vai ser punido, ele vai perder
a perspectiva de poder reiterar o Poder, mas quem perde é a
sociedade deixando ao largo, um grande talento seu.

Discutir financiamento de campanha. Há o relativismo
absoluto também nisso. Há um abuso no nosso País, há um
abuso, no nosso País, do Poder Público avançar sobre a bolsa
do cidadão, da empresa, sob a forma de tributos. Falar sobre
financiamento público de campanha? Não deixa de ser até uma
inovação agressiva contra a bolsa do cidadão.

Nós temos dentre as maiores taxas de tributos do mundo
e a cada dia se fala em cobrar mais tributos. Isso é apenas
ruim, por que subtrai o dinheiro da bolsa do cidadão? Não,
não. Isso é ruim porque emperra, corrói, destrói, enferruja as
estruturas que fazem girar a máquina da economia e a
vivacidade de uma sociedade.

Financiamento privado de campanha? Tem várias partes
do mundo que têm. É um sistema viciável? Absolutamente
viciável. Agora, vocês podem indagar: ‘mas o que é que esse
cidadão quer? Não quer financiamento público de campanha,
nem financiamento privado. Quer o quê? Financiamento secreto
de campanha?’ Que é o que acontece muito hoje. O que não
existe no nosso País, no formato atual de bancar campanha
eleitoral, são ferramentas de controle, são ferramentas,
estruturas capazes de vigiar. Qual a importância que o cidadão
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vai dar dez, quinze milhões de reais para uma campanha aqui
ou uma campanha ali? Se você souber claramente,
transparentemente os caminhos que ele vai percorrer em sua
inter-relação com o Poder Público, não haveria problema
nenhum se aquilo que fosse dado apenas pelo esposar, apenas
pela aposta dele num caminho ideológico, numa melhora, num
avanço da sua cidade, do seu Estado ou do seu País.

Agora, o que nós temos hoje? A Justiça Eleitoral. A Justiça
Eleitoral, praticamente, não são todos os países que têm Justiça
Eleitoral. A Justiça Eleitoral do nosso País tem uma característica
curiosa. Ela não é uma Justiça instrumentalizada no País. Ela
tem uma característica de justiça emprestada. São grupos de
desembargadores, um grupo de juízes, também a participação
do segmento da Ordem dos Advogados do Brasil, que traz
vanguarda e traz robustez, traz perspectiva de jogar farol de
luz sob os eventos, mas é uma Justiça absoluta e absurdamente
desinstrumentalizada para vigiar uma campanha com cento e
quarenta dois milhões de eleitores, que é o nosso País. Esses
são os principais defeitos que a gente observa a essa altura do
campeonato.

Por outro lado, a gente também não pode deixar de fazer
observação sobre aquilo que se está falando agora. O que é
que seria para nós o voto distrital misto? Eu vi o Deputado
Aélcio da TV falando com propriedade aquilo que vem a mente,
falando com autenticidade, honestidade. Ele é favorável a
financiamento privado de campanha, é favorável a financiamento
privado de campanha com limites, é contra financiamento
público de campanha, mas temos que entender, ele também
está advogando em causa própria, por quê? Todos os candidatos
têm um programa de TV para arrumar voto? Claro que não
têm. Então existem todos os diferenciais no universo de reflexão
sobre reforma política.

Reforma política verdadeira, consequente, abrangente,
passa para aquela juventude que está ali, passa pelas
academias, passa pelas universidades, passa pelas escolas em
geral, passa pela pulsação do saber, e passa pela consequência
e responsabilidade de quem vai dar a última palavra no contexto
político. A última palavra no contexto político é dada pelo eleitor.
Se o eleitor não está qualificado, disse aqui o Dr. Breno, quantos
são os eleitores analfabetos plenos e analfabetos funcionais,
em trezentos mil eleitores na cidade? Então como é que nós
vamos ter uma classe política? Vamos lembrar dos anjos, quando
estavam reunidos com Deus e perguntaram para Deus: ‘Deus
como é que você vai fazer isso com o Brasil, entregar tudo
para o Brasil?’ Trinta mil quilômetros de praia, as terras mais
férteis do mundo, a maior floresta do planeta, um povo bonito,
um país abundante, potência, tudo! Aí os anjos perguntaram:
tudo isso para o Brasil, Deus?’ Deus falou assim: ‘olha, fiquem
tranquilos, vocês não sabem a classezinha ordinária de políticos
que eu vou colocar para dirigir esse país’. Então, veja que há
prego em ferradura, uma é lá e outra é cá. Do que é que nós
temos que ter perspectivas numa altura destas? Primeiro, a
lenta e gradual dinâmica desses acontecimentos. Essa
preocupação que aqui está, ela é altiva, altaneira, profícua,
importante, mas são passos primeiros sendo dados. A trajetória,
uma grande viagem, uma grande trajetória sempre começa
com os primeiros passos e isso são passos primeiros.

Quando o Congresso faz esse arremedo, para advogar
em causa própria, isso é uma das coisas mais populares que

acontece no Congresso. A gente nunca viu na vida um rato
fazer o ninho na orelha de um gato, nós nunca vimos Deus
pecar, agora imagine, vai ter algum Deputado Federal e
Senador que vai votar alguma lei contra ele mesmo? Não vai
acontecer isso. É uma ilusão nós imaginarmos isso. Então o
que é que nós temos que ter? Essa vigilância, essa constante
e permanente atenção para esses acontecimentos, e olha,
sinceramente, ler, nos ilustrar, militar. Isso que nós estamos
vendo aqui é o principal defeito da inexistência de uma
verdadeira, necessária reforma política no país, é a ausência
do povo. Aí sim, vamos fazer um raio-x, um diagrama, uma
radiografia daquilo que nós temos hoje ou nos Ministérios ou
no Governo ou no Congresso Nacional. Daquilo que tem,
praticamente não tem nada diferente do que nós temos aqui
na sociedade. Ali estão representações, de repente não a
melhor representação, mas amostragem da verdade real que
permeia toda a nossa sociedade do nosso País.

Nós reclamamos, mas não tem ninguém que está hoje
no Congresso Nacional que tenha sido nomeado, todos eles
foram por nós, eleitos. Então o que é que nós temos que fazer?
Perseguir, nós temos que perquirir, nós temos que caminhar,
nós temos que avançar, nós temos que refletir e fazer isso
que está aqui. Eu enalteço o professor João Paulo Viana, autor
inclusive de obra literária, que a gente conhece há muito tempo,
ele, o Vinícius Miguel, o Deputado Léo Moraes que tem essas
iniciativas.

Nós estamos vendo hoje uma melhora estrutural e
representativa na Assembleia Legislativa, por quê? Tem sangue
novo, tem mais vibração, tem mais atuação, está acontecendo
essa Audiência Pública hoje aqui, mas ela sofre uma
concorrência de outra Audiência Pública que vai se dar amanhã,
ambas são pertinentes, uma paroquial, outra geral. A paroquial
é uma Audiência Pública para discutir as hidrelétricas de
Machadinho, ela é pertinente, ela vai ao encontro, harmonizar
com as expectativas e os anseios da região de Machadinho,
para que eles não sofram os impactos terríveis e covardes
aos quais nós fomos submetidos aqui na capital. Agora, de
qualquer forma são iniciativas saudáveis, são iniciativas
profícuas e que devem ser reiteradas.

Eu não quero fazer registro pessoal de qualquer pessoa
da Audiência aqui, são muitas ilustradas, juízes eleitorais,
advogados brilhantes, advogadas brilhantes, pessoas
estudiosas, acadêmicos da Universidade Federal de Rondônia
que são sempre meios, diversidade, são meios muitos
vivificados, são meios também, em algumas circunstâncias,
submetidos a algumas influências que, às vezes, é capaz de
distorcer caminhos que devam ser perseguidos. Encurtar a
viagem, às vezes é preciso mais tempo de debate sobre
determinado tema, sobre determinado fundamento, mas aqui
está uma amostragem clara, cristalina da importância do
debate sobre reforma política.

Agora, saiamos da ilusão de que nós vamos ter uma
reforma política, a essa altura do campeonato, sem rupturas
de estruturas acomodadas da nossa sociedade atual. Não
podemos ter esperança, nem que quem está comandando o
poder geral no Brasil hoje, se for fazer, vai fazer uma reforma
política capaz de atender às suas expectativas.

Existem pessoas que gostariam de fazer hoje sabe o
quê? Vamos fazer uma Assembleia Nacional Constituinte alusiva
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para uma reforma política? Olha, isso serve a quem está no
comando do poder, por quê? Porque ele terá todo um
manancial, todo um instrumental, toda uma mega estrutura
para poder viciar o processo eleitoral e mandar como
constituintes aliados seus, dos seus grupos, dos seus times. E
são circunstancias especiais porque para o estabelecimento,
formatação, instalação de uma Assembleia Nacional
Constituinte, necessário se faz ruptura que acontece de tempos
e tempos. Como é que a nossa Constituinte de 88 se deu? Ela
se deu porque o Brasil passou vinte e um anos de arbítrio, de
ditadura. Então, para interromper aquele ciclo de ditadura, a
sociedade brasileira, quase que meio forçada, se convencionou
em fazer uma Assembleia Nacional Constituinte. Colocou gatos
e sapatos ali, para se ter uma ideia, nós temos mais de mil
institutos jurídicos na Constituição Federal Brasileira que estão
ainda dependentes de mandados de regulamentação, leis
complementares, complementação. Ou seja, nós temos uma
grande Constituição que ainda está de perna quebrada. E a
expectativa que nós temos que ter é sempre a melhor, sabe
por quê? Por mais que Deus tenha colocado, ao falar com seus
anjos aquela classe política que hoje se diz que é da pior
qualidade do nosso País, nós temos que entender que isso não
é permanente, isso não é vitalício, isso não é eterno. O reciclar,
a renovação, a reiteração das iniciativas, a alternância das
pessoas que estão alternando o poder depende sempre e
constantemente da vontade do cidadão.

A questão de voto obrigatório é uma das coisas curiosas
porque o voto é um direito. Se é um direito como é que ele
pode ser obrigatório? Como é que eu posso obrigar uma pessoa,
as pessoas têm, até na vida geral, pela concepção criacionista,
o cidadão tem o livre arbítrio. Então são todas variáveis, mas o
essencial, o essencial mesmo não está sendo discutido no plano
dos debates nacionais sobre reforma política, deveria haver.
Eu me lembro de algumas coisas da história, alguns verbetes,
alguns brocados latinos, alguns ‘juridiquês’ que a gente poderia
até lembrar. Comprar voto é uma coisa abjeta, não é?
Corrompe o processo, quem tem mais dinheiro ganha o
mandato, quem tem menos dinheiro fica a ver navios. E existem
mil maneiras, o Deputado Aélcio da TV falou como é que compra
voto com plotar, adesivar veículos, mas existem, coisas mais
graves. Existem compra de votos que compra de manada
assim, de milhões de votos de uma vez só.

Eu me lembro da Grécia antiga, alguns verbetes antigos
capitis diminutio, as pessoas que cometem alguns incidentes
no decorrer de sua vida em algumas partes, do Classicismo
grego mesmo, elas eram despidas de alguns de seus valores
de cidadãos. Existem algumas circunstâncias nossas, nossos
cidadãos que nós temos, sim, que ter os nossos direitos
diminuídos. O cidadão que comete um ato ilícito de alguma
natureza, improbidade administrativa, ele vai para a ficha limpa,
não vai? Ele vai para o ficha limpa. O cidadão que comete um
ato ilícito penal, está anotado nos códigos, nos compêndios de
direito penal, está anotado na Constituição, me parece que no
artigo 14, é impedido.

Agora veja bem, a capacidade do poder público, a
proeminência do dirigente executivo, do prefeito, do governador
e do presidente é tão grande e em algumas circunstâncias ele
pode pegar um estoque gigantesco de dinheiro, tirar do cofre
público, subtrair esse dinheiro que foi levado ao cofre público

pelo cidadão, através de impostos e tributos e pegar esse
dinheiro e transferir para um conjunto de cidadãos mais carentes
da sociedade. Faz-se a bolsa isso, a bolsa aquilo, o imóvel
aquilo, imóvel aquilo, isso é bom, é bonito, é social? Claro que
as pessoas estão necessitando disso, mas isso não pode servir
para sabotar o tamanho da democracia, o tamanho da
harmonia do Estado Democrático de Direito. Eu não posso pegar
do Governo Federal, que tem neste ano de 2015, o orçamento
do Governo Federal é dois trilhões, oitocentos e oitenta bilhões,
se o Governo Federal conseguisse, só de dívida é quase um
trilhão e duzentos. Se ele pegar oitenta bilhões de reais e
distribuir de bondades para a população brasileira, ele terá a
possibilidade de corromper totalmente uma eleição, encher do
que quer no Senado, Senadores, encher do que quer na Câmara
e aí ele vai fazer as leis que interessam para ele. Agora, como
é que seria capitis diminutio? Quem recebe, quem recebe
qualquer valor equivalente a dinheiro, qualquer fator, qualquer
bem equivalente a dinheiro, por parte do poder público, deveria
ter o seu direito de votar sublimado porque seu voto perde a
legitimidade, porque o seu voto permanentemente,
preementemente vai estar sendo comprado, vai estar sendo
comprado por quê? Porque o poder público, através dessas
máscaras chamadas de programas sociais, não está fazendo
bondade. Primeiro que não está fazendo bondade com dinheiro
do governo, o governo não gera um centavo, quem gera
centavos, quem gera riquezas são os cidadãos. Ele pega o
dinheiro do cofre público, joga na sociedade sob diversas
formas, para montar o que chama de programas sociais, mas
ele está comprando voto. E além do dinheiro que ele gasta
para tomar essas iniciativas, repito, não é para interromper
esse fluxo de transferência de riquezas para as pessoas, não.
Mas isso não pode servir de argumento para conspurcar e
sabotar o Estado Democrático de Direito.

Apenas para lembrar, Winston Churchill que dizia que
democracia é uma das piores formas de governo que existe no
mundo, mas não inventaram nenhuma outra melhor até agora.
Acho que reforma política é uma constante e permanente
necessidade de debate de todos nós. Tudo que eu disse aqui é
parcial porque existem muito mais informações que nós todos
podemos congregá-las para que possamos avançar, evoluir,
não ter perdedor - quem é da ideologia esquerda, quem é da
ideologia direita – não, não interessa isso. Deveriam haver
ganhos robustos, avanços, crescimento, altivez, altanaria,
afirmação da sociedade brasileira. O Brasil tem tudo, só falta
com que a gente chegue a um acordo e levemos a sério as
verdades que precisam ser postas a nu e possamos executar
aquilo que são as demandas fundamentais do País.

Do que adianta encher o País de 40 milhões de Bolsa
Família, ou que sejam 15 milhões, e nós termos em frangalhos
a educação, a saúde, a segurança, a infraestrutura? Nós
estamos sendo enganados e mais milhões de pessoas estão
sendo enganadas e viciando o processo, viciando as estruturas.
Uma boa tarde a todos e me desculpem se me alonguei. Era o
que eu tinha a dizer.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Agradecemos a magistral
participação e nós desculpamos porque o senhor se alongou,
mas foi super pertinente esse seu prolongamento e nós
agradecemos efusivamente sua participação, Maurício Calixto.
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Aproveitamos também para agradecer e mencionar a
participação do Dr. Amadeu Machado que já se encontra no
plenário. É uma honra tê-lo aqui conosco, Conselheiro
aposentado do Tribunal de Contas, ex-presidente do mesmo,
Chefe da Casa Civil e muito nos abrilhanta com a sua
participação neste evento. Muito obrigado.

Agradecemos a presença e chamamos para fazer parte
do nosso plenário, o Pimenta de Rondônia. Seja bem-vindo e
venha conosco, Pimenta, que é militante do PSOL. É muito bom
tê-lo aqui conosco. Registramos a presença e agradecemos e
cumprimentamos também o Dr. Tales Mancebo que é membro
do IDERO – Instituto de Direito Eleitora de Rondônia. Seja bem-
vindo, fique a vontade para qualquer manifestação, haja vista
que é uma Audiência Pública.

E, neste momento, nós gostaríamos de convidar para
compor a primeira Mesa de Discussão que vai tratar sobre o
tema “Sistema Político e os Dilemas da Reforma Política no
Brasil”, o Dr. Luiz Felipe da Silva Andrade, do IDERO. Seja bem-
vindo e faça parte da nossa Mesa, por gentileza.
Passo e delego as atribuições necessárias ao Dr. Luiz Felipe da
Silva Andrade para presidir esta Mesa. Fique à vontade, Dr.
Luiz Felipe.

O SR. LUIZ FELIPE DA SILVA ANDRADE (Mediador) - Muito
boa tarde a todos. Damos início a primeira Mesa de Debates. O
tema proposto é “Sistema Político e os Dilemas da Reforma
Política no Brasil”. É um tema de vital importância haja vista
que o sistema eleitoral é sempre um ponto de questionamento
da sociedade: de que forma que o meu voto vai se transformar
numa cadeira no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa,
nas Câmaras de Vereadores? E acredito que não existe pessoa
mais gabaritada para nos brindar, nesta tarde, do que o Professor
João Paulo, com quem eu tive o prazer de trabalhar em conjunto
no Tribunal de Contas, tive o prazer de ser aluno. Então eu sou
uma pessoa meio suspeita para falar, mas vamos aos finalmente.
O Dr. João Paulo Viana é doutorando em Ciências Políticas na
Unicamp, Professor do Departamento de Ciências Sociais da
Universidade Federal de Rondônia, um eterno apaixonado pela
Ciência Política e acredito que um amante do Direito, não é, Dr.
João Paulo Viana? Portanto, sem maiores delongas, passo a
palavra ao nosso palestrante, pelo tempo necessário.

O SR. JOÃO PAULO SARAIVA LEÃO VIANA – Boa tarde a
todos. Muito obrigado pelas carinhosas palavras do Luiz Felipe
Andrade, um amigo e quando se trata de amigo é sempre
suspeito, não é? Mas eu gostaria, inicialmente, de cumprimentar
a todos neste plenário, na galeria. Agradecer ao Excelentíssimo
Deputado Léo Moraes pela visão, pela brilhante iniciativa de
trazer este debate até esta Casa de Leis, um debate
extremamente candente na sociedade brasileira, um debate
que é necessário.

O Dr. Maurício Calixto colocou com muita propriedade,
como o Dr. Breno Mendes, a necessidade de uma reforma
educacional. E discutir a reforma política, aliás, esse é um ponto
que, em minha opinião, é o ponto mais importante do debate
na reforma política no Brasil, que é a educação política dos
cidadãos.

Então, quando se discute a reforma política, por mais
que esses temas: do voto distrital, financiamento de campanhas

e cláusulas de barreira, coligação e eleição proporcional, voto
facultativo, enfim, por mais que nós tenhamos toda a certeza
das dificuldades de aprovação desses temas tão polêmicos no
Parlamento, mas que servem, sobretudo, para politizar, para
educar o cidadão para cada vez mais poder levar aos cidadãos
os fundamentos da política, o funcionamento do sistema
político, do sistema partidário, do sistema eleitoral como um
todo.

Então, eu agradeço de coração ao Deputado Léo Moraes
que abraçou essa nossa proposta, essa nossa iniciativa, aliás,
a iniciativa foi dele, me procurou, o Léo é um amigo de infância,
aliás, ele é até um pouco mais novo, os cabelos brancos que
faltam nele já dizem, não é? Foi amigo de infância do meu
irmão e é muito bom, faço coro as suas palavras, Maurício,
tê-lo no Parlamento, renovar esta Casa que tanto precisa de
pessoas, de jovens compromissados com o interesse público.
Gostaria de cumprimentar meus colegas do IDERO, a todos os
advogados presentes, o Dr. Clênio Amorim, Dra. Erika, Dr.
Manoel Veríssimo, Presidente do Instituto, Dr. Breno Mendes,
Dr. Juacy, Juiz Eleitoral, Maurício Calixto, Dr. Tales Mancebo,
Dr. Amadeu Machado, ex-presidente do Tribunal de Contas,
talvez um dos homens mais eruditos deste Estado, muito
obrigado pela presença. E obrigado a todos os estudantes,
principalmente aqueles do curso de Ciências Sociais, em nome
do aluno Marisson Dourado, representante do movimento GLBT
no Estado, ex-candidato a deputado estadual, eu cumprimento
a todos os alunos do curso de Ciências Sociais e agradeço
pela participação nesta tarde, na Assembleia Legislativa.

Bom, a minha exposição, eu depois fiquei pensando,
um tema um tanto quanto polêmico... Perdão, eu gostaria de
cumprimentar o Dr. Jamyson, representando a OAB, me perdoe,
acho que é o nervosismo e a gente acaba esquecendo. Então,
obrigado, Dr. Jamyson, pela presença da Ordem dos Advogados
do Brasil no evento.

Mas a minha exposição, depois eu fiquei pensando se o
tema não seria um tanto quanto presunçoso. Porque falar em
sistema político, você tem sistema eleitoral, você tem sistema
partidário, uma série de dispositivos eleitorais e constitucionais
que englobam o que a gente entende de sistema político. Mas
para que não haja dúvidas, eu gostaria de fazer aqui uma
pontuação. O que eu chamo de sistema político é o arranjo
institucional, ou, como queiram, o desenho constitucional que
nós conhecemos por presidencialismo de coalizão.

Presidencialismo de coalizão é uma expressão muito
utilizada hoje pela imprensa, já há décadas, mais de duas
décadas, que teve origem a partir de um estudo clássico de
um cientista político chamado Sérgio Abranches, que em 1988,
logo após a Assembleia Nacional Constituinte, publicou um
estudo, naquele momento da Assembleia Nacional Constituinte,
publicou um estudo na Revista Dados, um dos periódicos mais
importantes das Ciências Sociais no Brasil intitulado “O
Presidencialismo de Coalizão: o dilema institucional brasileiro”.

Afinal de contas, o que significa presidencialismo de
coalizão? Isso eu vou explicar mais detalhadamente daqui a
pouco, mas eu posso já adiantar agora. O que se entende por
presidencialismo de coalizão é um arranjo como a forma de
governo presidencialista, a separação de poderes inerentes
ao presidencialismo, já que ela não existe nos sistemas
parlamentaristas. Nós vamos falar disso mais tarde.
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Presidencialismo, separação de poderes, multipartidarismo,
representação proporcional e federalismo. Esse arranjo
institucional, esse desenho constitucional é denominado de
presidencialismo de coalizão. Seria a essência sobre a qual
está assentado o sistema político brasileiro.

Então, basicamente quando falamos em reforma no
Brasil, eu vou lhe parafrasear novamente, Maurício, o debate
da reforma, no Brasil, não é novo. Na minha graduação, eu
não estou tão velho assim, mas há exatos dez anos eu me
formava, no dia 27 de junho de 2005 eu apresentava a minha
monografia sobre a Cláusula de Barreira no Brasil e na
Alemanha, ou seja, há 10 anos.

O debate da reforma política existe na sociedade brasileira
desde o Império, gente. Se vocês tiverem oportunidade de
estudar a política no Império, têm duas obras fundamentais,
uma do mesmo autor da “Ferrovia do Diabo”, Manoel Rodrigues
Ferreira, chama-se “A Evolução do Sistema Eleitoral Brasileiro”,
uma obra editada pelo Senado Federal e um segundo livro do
grande Jurista Walter Costa Porto, seu amigo, Doutor Amadeu,
intitulado “O voto no Brasil: da Colônia à 6ª República”. E o
livro do professor Jairo Nicolau chamado “História do Voto no
Brasil”. Enfim, essas obras que tratam da experiência eleitoral
brasileira desde o Império, elas retratam bem o que é o debate
da reforma política no Brasil. Havia uma discussão incessante
durante todo o império sobre a proteção das minorias políticas,
ainda que o voto fosse distrital. Mas sempre arrumava um
jeito do distrito eleger dois, três, quatro para proteger as
minorias políticas.

Para vocês terem uma ideia, certa vez, no lançamento
do nosso livro aqui na Assembleia, organizado por mim e pelo
Professor Gilmar dos Santos do Nascimento, que leva o nome
de Sistema Político Brasileiro: continuidade ou reforma, editado
pela Escola do Legislativo, pela EDUFRO, um historiador do
Senado, Professor Antônio Barbosa, que leva o mesmo nome
do nosso colega aqui da Polícia Legislativa, que faleceu essa
semana, inclusive levar aqui o meu pesar aos servidores da
Assembleia e da Polícia Legislativa, pelo falecimento do Senhor
Antônio Barbosa. Mas o Historiador do Senado, Antônio
Barbosa, naquela tribuna, eu me lembro bem, e pesquisei sobre
isso posteriormente, dizia o seguinte: “Dom Pedro II chegou
ao poder dizendo, ‘só é possível governar o Brasil com uma
reforma política’”.

Eu vou voltar um pouco, já mais à frente de Dom Pedro
II, mas também há quase, há mais de 80 anos, o lema da
Aliança Liberal que levou Getúlio Vargas ao Poder com a
Revolução de 30 era “Reforma Política, Representação e
Justiça”. Então, o debate não é novo, muito pelo contrário.
Como diria um professor meu, da época da graduação, cientista
político árabe, radicado no Brasil há muitos anos, Jawdat Abu-
El-Haj, “a reforma política é o cerne do pensamento político
brasileiro”. Então, é mais ou menos por aí que a gente vai falar
um pouco da idéia da reforma política, hoje no Brasil.

O diagnóstico é sempre pessimista, os nossos partidos
são fracos e a reforma política seria a solução para todos os
males da corrupção na sociedade brasileira. Esse é o bordão
que gira em torno da ideia da reforma política. Os partidos são
fracos? Não acho. Vamos falar mais sobre isso.

Regras eleitorais importam? Porque a ideia da reforma
me parece que é mais ou menos a seguinte: mudam-se as

leis, mudam-se as regras, criam-se anjos. Voto Distrital vai
acabar com a corrupção? Financiamento público vai acabar
com o caixa dois? Que história é essa?

Então a reforma aparece em um debate político sob esse
pressuposto, como se fosse o grande remédio para os males
da corrupção no Brasil. Mas como eu acabei de falar, a ideia
não é nova, já vem desde o império. Vargas, pouca gente sabe,
até porque, logo depois de implementar uma grande reforma
política, Vargas deu um golpe e o Brasil entrou em uma ditadura,
ditadura do Estado Novo. Mas Getúlio Vargas liberou o voto à
mulher em 1932, criou o Código Eleitoral, criou a Justiça Eleitoral
e implementou o sistema proporcional no Brasil que foi depois,
em 1945, na redemocratização, integralmente adotado.

Então os avanços do primeiro momento de Getúlio
Vargas, no poder, foram muitos. O Brasil não tinha justiça
eleitoral, gente, até 1932, o Brasil não tinha Código Eleitoral.
As eleições no Império, na 1ª República, são marcadas pela
fraude. Machado de Assis tinha uma coluna nos jornais do Rio
de Janeiro, à época, onde ele retratava com uma ironia muito
fina as fraudes que eram uma marca das eleições tanto no
Império como na 1ª República.

Para vocês terem uma ideia, só aparece o título de eleitor
em 1871. Ora, a primeira eleição no Brasil foi realizada em
1821. Nós temos uma tradição riquíssima em eleições, diga-se
de passagem, vota-se no Brasil desde a Colônia, 1891 nós
ainda éramos Colônia de Portugal. As primeiras eleições foram
realizadas para a Corte de Portugal e Algarves. Em 1822 o
Brasil se torna independente.

Agora, durante muito tempo as eleições foram fraudadas
e o voto foi um direito de poucos. Para vocês terem uma ideia,
a Lei Saraiva, de 1882, 1881, foi a última grande lei do Império
que modificou as regras eleitorais, proibiu o voto ao analfabeto,
o que persistiu até 1888. E o Brasil tinha um milhão de eleitorais
naquele momento. Com a proibição do voto ao analfabeto esse
número caiu para cem mil, um pouco mais de cem mil. Então,
mudanças no sistema eleitoral brasileiro são muito frequentes.

Essa idéia de que a gente não faz reforma é um tanto
quanto enganosa. Até agora, nos últimos anos, basta ver, o
Doutor Juacy está aqui, o Doutor Clênio, um foi Juiz Eleitoral, o
outro é Juiz Eleitoral, podem falar das mudanças que existiram
aí desde a redemocratização. Se a gente começar a falar em
verticalização, na mini reforma que proibiu os showmícios,
brindes, etc. etc. Isso não é reforma? Então, vamos passando
para esse momento atual.

Quando se fala em reforma na atual experiência
democrática brasileira, que já é a mais antiga e a mais virtuosa
experiência democrática do País, completando, este ano, 30
anos, percebemos que o debate da reforma política surge logo
após a Constituinte de 1988. Mal acabou a Assembleia
Constituinte de 1988, já estava se falando em adotar o
Parlamentarismo no Brasil. Tanto é que, em 1993, quando o
senhor era Deputado Federal, Doutor Maurício Calixto, nós
tivemos um plebiscito sobre formas de sistema de governo.

Então dois momentos, segundo Jairo Nicolau, um
Cientista Político carioca, da UFRJ, são essenciais para
entendermos o debate atual da reforma política no Brasil.
Primeiro, a eleição de 1989, quando olhamos para o resultado
da eleição e vê um Presidente eleito, filiado a um partido que
tinha 3% da Câmara, 3% da Casa em termos de cadeiras. Os
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dois maiores partidos, naquele momento, os dois maiores
partidos do Congresso, herdeiros da ditadura, do bipartidarismo
ditatorial, MDB e ARENA, perdão, PMDB e PFL, tiveram, juntos,
menos de 5%, menos de 5% dos votos, com as candidaturas
do Ulisses Guimarães e do Aureliano Chaves. Então é esse
momento, 1989, 22 candidaturas a presidente, uma
fragmentação partidária imensa, e o plebiscito sobre formas e
sistema de governo que, em 1993, elegeu a experiência do
sistema presidencialista republicano, obviamente que não existe
presidencialista monárquico, ele só pode ser republicano, mas
que elegeu o presidencialismo como sistema de governo. Então
esses dois momentos são essenciais. Para vocês terem uma
ideia, isso já faz mais de 20 anos. Há mais de 20 anos nós
estamos discutindo reforma política no Brasil. Que reforma
política é essa?

Eu elenquei aqui alguns pontos principais da votação da
PEC nº 182/07, que ocorreu agora nos meses de maio e junho,
em primeiro turno, no Congresso Nacional. Eu vou falar sobre
esses pontos mais detalhadamente no final da minha exposição.
Mas são: o distritão, a constitucionalização do financiamento
empresarial de campanhas, o fim da reeleição, o fim do voto
obrigatório, o fim das coligações e eleições proporcionais e a
cláusula de barreira.

Então, rapidamente, vou apresentar esses históricos
sobre o sistema político partidário brasileiro. Nós já temos sete
sistemas políticos partidários desde o Império. Entretanto, é
na experiência de 1945 e de 1964 que nós podemos avaliar o
momento de nascimento do sistema político partidário moderno
brasileiro.

Por algumas questões importantes, mas sem dúvida a
principal delas é que, naquele momento, nós tínhamos três
partidos de cunho nacional, coisa que até então não havia
existido no País: O DN, PSD e PTB, partidos que estavam bem
enraizados e que tinham representação em nível nacional. Essa
experiência, como vocês sabem, deságua no golpe de 1964,
de 31 de março, 1º de abril de 1964, e foi a primeira experiência
democrática brasileira, ainda que uma democracia limitada,
pois o Partido Comunista foi proibido em 1947, quando já era o
maior partido comunista da América Latina, e o analfabeto não
tinha direito ao voto. Então, evidentemente, que era uma
democracia limitada, com sérias restrições, principalmente a
organização partidária do Partido Comunista e o direito ao voto
ao analfabeto.

Então, posteriormente, de 1966 a 1979, nós tivemos o
bipartidarismo de Arena e MDB, no contexto de ditadura, mas
que preservou, sobretudo, a existência de eleições para o
Legislativo e as Prefeituras, não das grandes cidades, mas da
grande maioria dos municípios no País. Então você tinha eleição
para vereador, deputado estadual, deputado federal, senador,
depois veio até o senador biônico, a ARENA, toda eleição que
perdia queria anular, depois de perder em 1974, o Senado, o
Senado inventou, em 1977, o pacote de abril com o senador
biônico, que era indicado pelas Assembleias Legislativas, mas
enfim, nós tínhamos eleições. A própria ditadura militar tinha
interesse em garantir um determinado grau de legitimidade
democrática àquele regime e a existência de eleições é um
ponto bastante peculiar da ditadura brasileira.

Por fim, um ponto que eu vou tratar agora, que é a
consolidação da democracia a partir de 1985, o processo de

redemocratização que este ano completa 30 nos. E pasmem,
meus caros, ainda que diante de ‘mensalões’ e ‘petrolões’,
nós avançamos muito, nós temos muito o quê comemorar
nesses 30 anos de democracia no Brasil. Comparado ao regime
de 1945 a 1964 essa experiência é sem dúvida a mais virtuosa
da história brasileira, seja pelo número de eleitores, seja pela
competição política aberta, seja pela diminuição das
desigualdades sociais, que tanto devemos ao PSDB e PT, seja
pela consolidação dos direitos sociais e políticos no país, nós
avançamos muito nesses 30 anos.

Então aqui, como eu falei para vocês, a experiência de
1945 a 1964, algumas características daquele momento. Essa
é a primeira experiência democrática brasileira, vivemos um
período extremamente instável, tivemos suicídio de um
presidente, renúncia de outro presidente, golpe militar, tentativa
de golpe, em 1961. Em 1955 não queriam deixar Juscelino
assumir. Um período extremamente complexo, cheio de
episódios de tentativas de golpe, Carlos Lacerda que o diga.
Os militares estavam, tinham bastante força na política
brasileira, o que não há hoje em dia, diga-se de passagem,
principalmente, desde o Governo Fernando Henrique Cardoso.
Eu acho que a primeira vez na história política brasileira que
os militares estão realmente na caserna.  Então, nesse
momento, de 1945 a 1964, que foi a nossa primeira experiência
democrática, de fato se tratou de um período extremamente
instável. A instabilidade é uma marca notória daquele momento
da vida política brasileira.

Então aqui, 1966/1979, o bipartidarismo de ARENA e
MDB, algumas características, alguns pontos bem distintivos
daquele momento, que caracterizam bem aquela experiência.

E aqui eu gostaria de começar minha exposição falando
agora do momento atual, a partir daqui.  Em 1979, o Golbery
do Couto e Silva, talvez um dos grandes arquitetos do regime
militar brasileiro, liderou uma reforma político-partidária que
pôs fim ao bipartidarismo de ARENA e MDB e criou o
multipartidarismo controlado, que durou até 1985.  É
exatamente nesse momento que nós temos o surgimento do
PMDB, reformulado a partir do MDB, do antigo PDS que depois
deu origem, no colégio eleitoral, ao PFL e ao PTB, hoje PP, se
divide no Grupo Carlista e no Grupo Malufista, a fundação do
PT - Partido dos Trabalhadores, que sem dúvida é um marco
na democracia brasileira. É um partido que, diferentemente
dos outros, nasce na sociedade, um partido que nasce nos
movimentos sociais, diferentemente dos partidos de quadro,
de cunho parlamentar que nasciam dentro do Congresso
Nacional, dentro do Parlamento.

Aproveitando a oportunidade, cumprimentar o Dr.
Ernande Segismundo, advogado, um dos fundadores do Partido
dos Trabalhadores no Estado, participante hoje da Mesa.

Além da fundação do PT, nós temos a re-fundação do
PTB. Isso é um ponto bastante polêmico, porque o Golbery
apoiou a Ivete Vargas, uma sobrinha de Getúlio, que tomou a
sigla do Brizola, a ideia era não identificar o Brizola com a
antiga sigla do PTB de 1945 a 1964.

Carlos Drummond de Andrade escreveu um belo poema,
está disponível na internet, de fácil acesso, chamado Eu Vi.
“Vi um homem chorar porque lhe negaram o direito de usar
três letras do alfabeto para fins políticos. Vi uma mulher beber
champanha porque lhe deram esse direito negado ao outro.”
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É mais ou menos assim o início do poema.  O Brizola
perde a sigla do PTB, em 1980, e funda o PDT e a sigla do PTB
é entregue ao comando da Ivete Vargas.

Além desses cinco partidos que são criados entre os
fins de 1979 e o início de 1980, nós temos o PP, não é o PP de
hoje, é o Partido Popular que foi criado pelo Tancredo.
Entretanto, em 1982, a ditadura, o regime militar decreta uma
coisa chamado de voto vinculado que dizia que o voto só valeria
se fosse dado para os mesmos candidatos de um mesmo
partido, de governador a deputado estadual.

O Tancredo sabia que o seu partido, por ter força apenas
em Minas Gerais, não teria sobrevivência política. E aquele
partido não chega nem a disputar eleição e a grande maioria
dos seus membros migra para o PMDB.

Então essa historinha, ela vai até 1985. Em 1985, nós
temos um boom, uma explosão de partidos no sistema
partidário brasileiro. A ideia agora era liberar a criação de
legendas partidárias no Brasil, não restringir, não limitar,
qualquer limitação à criação de partidos seria observada como
resquícios do regime militar.

De 1985 a 1995, nós temos várias e várias dezenas de
partidos criados no Brasil. Esse é o grande momento de explosão
da fragmentação partidária no País, até que, em 1995, a Lei
9.096 vai dizer que para se criar um partido é necessário a
obtenção de 0,5% de assinatura do número total de eleitores
da última eleição para a Câmara, considerando apenas os votos
válidos e distribuídos em um terço dos Estados, com o mínimo
de 0,2%, em cada.

Se vocês acham fácil criar um partido no Brasil,
perguntem à Marina da Silva se é fácil conseguir isso aí.  Então,
você precisa, mais ou menos, de 500 mil assinaturas distribuídas
em pelo menos 09 Estados, com pelo menos 0,2% em cada.
Não é fácil, gente! Não é tão fácil criar um partido no Brasil.
Então, essa medida, de certo modo, criou, ela brecou a criação
de partidos.  Hoje nós temos os eleitoralistas, por favor, me
corrijam, mas, se não me falha a memória, são 32 partidos
registrados, mas o problema não é isso. Os Estados Unidos
deve ter a mesma coisa, a Inglaterra também a mesma coisa,
o problema é o número de partidos no Parlamento.  Nós temos,
atualmente, 28 partidos representados no Congresso Nacional.

Nesta Casa, se não me falha a memória, são 16 para 24
parlamentares. No Congresso Nacional são 28 partidos. É a
maior fragmentação partidária lá e cá, lá e cá.

Então, voltando ao presidencialismo de coalizão. Esse
desenho constitucional que reúne os elementos do
presidencialismo, do bicameralismo, do federalismo, da
representação proporcional e do multipartidarismo.

Os defensores de presidencialismo de coalizão justificam
este modelo, fundamentalmente pela heterogeneidade cultural
presente na sociedade brasileira. Um pluralismo de valores
que justificaria a representação proporcional, que tem como
grande objetivo a representação das minorias, garantir que
todas as camadas de uma determinada sociedade ou pelo menos
a grande maioria dos grupos sociais de uma determinada
sociedade, estejam representados no parlamento.  Este é o
grande objetivo do sistema eleitoral proporcional, que surge
na Bélgica no final do Século 19, e vai ter como grandes
ideólogos o inglês chamado John Stuart Mill e, no Brasil, homens
como José de Alencar, Deputado pelo Estado do Ceará, grande

gênio da literatura brasileira, escreveu uma obra chamada
“Sistema Eleitoral”, onde ele faz uma defesa, talvez a maior
defesa, a defesa mais erudita, mais consistente, teoricamente,
do sistema proporcional, e um gaúcho chamado Assis Brasil,
um dos ideólogos do Código Eleitoral.

Então, nós temos aqui, gente, essa defesa do sistema
eleitoral, além do sistema eleitoral, do arranjo do
presidencialismo de coalizão.  Olha, vocês já viram o senso
comum como, às vezes: ‘Ah, o Brasil poderia ter dois partidos’.
Dois partidos?

A Inglaterra está tentando ter um debate na Inglaterra,
tentando modificar o sistema eleitoral distrital, justamente
porque dois partidos no Parlamento, apesar de ter mais, hoje
são três, quatro, mas conservadores e trabalhistas ainda são
as duas maiores forças, dois partidos não conseguem dar conta
hoje da representação da sociedade inglesa. Tanto é que o
Partido Liberal, desde o início do século, quando ele perde
lugar para os trabalhistas, como segunda força no Parlamento,
chegou a fazer uma coalizão com o David Cameron com a
proposta, com a promessa de o Cameron rediscutir o sistema
eleitoral inglês, que é majoritário ou como nós conhecemos
distrital puro. É o primeiro distrital puro do mundo. E lá eles
estão debatendo a possibilidade de um distrital misto ou coisa
parecida.

Então, será que dois partidos realmente dariam conta
de um país com tamanha extensão territorial, um país com
gravíssimos problemas sociais onde a desigualdade ainda é
uma das maiores do mundo, um país com diferenças culturais,
regionais, socioeconômicas enormes? Será que dois partidos
seriam suficientes?

E, se vocês olharem, me parece que esse bipartidarismo
já existe na eleição presidencial. Desde 1994, nós temos dois
grupos oriundos do maior Estado da Federação, um grupo de
centro-esquerda e um grupo de centro-direita, que lidera uma
corrida presidencial no país, e ao que tudo indica continuarão
liderando, se mudanças bruscas no sistema político não
ocorrerem, num breve curto espaço de tempo. Então, são essas
questões, gente, que precisam ser debatidas e que, infelizmente,
a imprensa não dá conta de explicar ao cidadão comum.

Nós temos uma sociedade extremamente complexa, que
pode não ter os mesmos problemas da Bélgica, da Holanda,
da Áustria, da Suíça em relação a idiomas, em relação às
questões étnicas, em relação às questões religiosas, ainda que
o número de evangélicos tenha crescido muito desde 1988,
quando Abranches escreveu o presidencialismo de coalizão,
mas nós temos outras clivagens que são clivagens de cunho
social, político e econômico, gravíssimas e que só o sistema
político, só o sistema político que preserve a representação
proporcional e o multipartidarismo pode dar conta. O que é
que esse sistema acarreta, basicamente? Nenhum partido que
conseguir a maior bancada da Casa, da Câmara dos Deputados
conseguirá a maioria absoluta daquela Casa. Isso é impossível
no presidencialismo de coalizão. Para vocês terem uma ideia,
o PT, quando chega ao governo, em 2002, tem 19% da bancada
na Câmara dos Deputados. Hoje, a maior bancada, que ainda
é do PT, tem cerca de 65, 63 deputados, se eu não estiver
errado. Dá, mais ou menos, 13%. Ninguém governa com 13%,
gente. Agora, isso também não pode acarretar no impeachment
do Presidente, porque ele não tem maioria. Nós não estamos



14 DE AGOSTO DE  2015Nº 131 2454Pág.9ª LEGISLATURA

Diário assinado digitalmente conforme Resolução nº 211 de 9/05/2012. O respectivo arquivo digital
com certificação encontra-se no sítio da Assembleia Legislativa de Rondônia http://www.ale.ro.gov.br

D O - e - A L E / R O

no parlamentarismo. No parlamentarismo, o 1º Ministro, que é
membro do Legislativo e do Executivo ao mesmo tempo, porque
ele é um deputado, só que o deputado do partido que tem a
maior bancada da Casa, no parlamentarismo, o 1º Ministro só
se sustenta se tiver a maioria no Parlamento. No
presidencialismo existe uma coisa chamada separação de
poderes; Executivo, Legislativo e Judiciário estão separados.
No parlamentarismo essa separação não existe integralmente.
Há uma cogestão de Executivo/Legislativo. O 1º Ministro é o
deputado líder do partido da maioria. Não há necessidade do
presidente, para se manter no poder, de ter maioria no
Congresso. Agora, se ele não tiver, as coisas complicam para
ele, basta ver o caso do Collor, que o senhor conhece bem,
pois estava lá naquele momento. Então, é necessário fazer
uma ampla coalizão de governo para aprovar sua agenda. E
não existe nada de ilegítimo nisso, gente. Na Escandinávia há
troca de apoio político por cargos, na Inglaterra existe isso, na
Alemanha existe isso e no Brasil também existe isso. Isso não
quer dizer que a prática de corrupção seja inerente a isso, pelo
menos no primeiro momento.

Então, coalizão de governo é algo natural, comum e
legítimo em qualquer democracia do mundo. E no caso brasileiro,
o partido do presidente tem que montar uma coalizão capaz de
aprovar a sua agenda. É por isso que o PMDB é peça fundamental
em qualquer governo. O PMDB não lança candidato a presidente
desde 1994, para vocês terem uma ideia. E desde 1994, o
PMDB participou de todos os governos. Ou seja, nós estamos
diante de um debate que gira em torno de representatividade
e governabilidade.

Agora, lembrando as palavras do Professor Paulo Peres
que nos brindou com uma Conferência sobre presidencialismo
de coalizão, há cerca de duas semanas, no Tribunal de Contas
do Estado. Os defensores do parlamentarismo, que fazem coro
contra esse sistema aqui, lembrem-se que se nós vivêssemos
hoje sob o parlamentarismo, nós poderíamos ter dois primeiros
ministros, ou seria o Eduardo Cunha ou seria o Renan Calheiros.
Então, dizer que o parlamentarismo seria a salvação para todos
os males é meio complicado, está certo?

Vamos adiante. Isso aqui é o que, agradeço a gentileza
do Professor Paulo Peres de ter me cedido esse slide específico
sobre os problemas de cooperação e as maiorias exigidas nas
decisões legislativas. Gentilmente me enviou essa página do
slide que mostra quantos parlamentares o governo precisa para
aprovação da sua agenda no Congresso Nacional. Então, são
necessários 129 votos na Câmara, para aprovação de projetos
de lei ordinária ou medidas provisórias. São necessários 257
votos para aprovação de lei complementar, decreto legislativo
ou derrubada de veto. E no caso de emendas constitucionais,
emendas à Constituição, 308 votos, do total de 513 na Câmara.
No Senado, 21 votos para aprovação de maioria simples, de
projeto de lei ordinária; 41 votos para aprovação de lei
complementar, derrubada de veto, decreto legislativo; e 49 votos
para aprovação de emenda à Constituição.

Aqui alguns autores favoráveis ao presidencialismo de
coalizão. No início dos anos 90, gente, diante daquele quadro
de fragmentação partidária e de instabilidade dos partidos,
Collor eleito com um partido nanico, que tinha 3% da bancada
na Câmara; 22 candidatos a presidente, em 89; PMDB e PFL
com menos de 5% dos votos na eleição para Presidente, etc.,
etc., etc.

Alguns autores da Ciência Política brasileira e
estrangeiros que estudam a política nacional, denominaram o
presidencialismo de coalizão como combinação explosiva. Nós
viveríamos o pior dos mundos. Isso foi ratificado por esses
autores brasileiros, Bolívar Lamounier, Walder de Góes, no
caso até o Antonio Octávio Cintra, como contrário também a
esse atual modelo. Mas principalmente O Bolívar Lamounier,
um cientista político bastante conhecido, e o Walder de Góes,
esse Professor da Universidade de Brasília, apontavam, o
Walder de Góes chegar a falar num “diálogo de loucos”, com
vinte e poucos partidos no Parlamento, várias facções dentro
dos partidos, não havia a menor condição de governabilidade,
não havia como aprovar a agenda do presidente, etc., etc.,
etc. Chegou a propor o modelo misto alemão como a solução
para a representação política brasileira, criticar o modelo
proporcional de todas as formas. Entretanto, no final dos anos
90, dois cientistas políticos, Fernando Limongi, da Universidade
de São Paulo, e Argelina Figueiredo, do Instituto de Estudos
Sociais e Políticos do Rio de Janeiro, descem até o plenário do
Congresso, até o plenário da Câmara dos Deputados para
observar como os nossos parlamentares votavam. E chegam
a uma conclusão que vai à contramão de tudo aquilo que dizia
a imprensa e o senso comum, “os partidos no Brasil são fortes,
coesos e disciplinados, basta ver como votam dentro da Câmara
dos Deputados e do Senado, acompanhando a liderança e
apoiando a agenda da situação”. Esses estudos representaram
uma grande revolução na Ciência Política brasileira, a partir
da segunda metade dos anos 90, porque iam à contramão
dos diagnósticos pessimistas acerca do funcionamento do nosso
sistema político. Esses autores apontam o presidencialismo
de coalizão como o mais democrático, tendo vista a
heterogeneidade social, cultural e regional da sociedade
brasileira, vão contestar o número de partidos. Olha, pode
existir vinte e poucos partidos no Congresso, mas sete, oito
partidos é quem dão as cartas. Tem uma continha que a gente
faz chamada de partidos efetivos, esse número cresceu bem
mais agora, mas geralmente ele girava em torno de sete a
oito partidos até 2010, até o primeiro Governo Dilma, o número
de partidos efetivos girava em torno disso, oito partidos com
real poder de barganha dentro do Congresso Nacional. O
sistema é caracterizado por forte concentração de poderes
nas mãos dos presidentes e dos líderes partidários. Isso talvez
seja um problema, a questão das medidas provisórias e o
poder de agenda concentrada na mão do presidente. Talvez a
ideia seja desconcentrar os poderes e dar mais poder ao
Legislativo. Agora, com o Eduardo Cunha a gente está vendo
que a coisa começa a engrossar, quando a gente tem um
Presidente da Câmara mais autônomo, digamos, mais
independente em relação ao Planalto. E o argumento de que
nós teríamos um sistema partidário competitivo que propicia
elevada rotatividade de lideranças e se centra em constantes
negociações entre o Executivo e o Legislativo para aprovação
da agenda presidencial.

Fernando Henrique Cardoso, inegavelmente, a era FHC
teve êxito na construção de coalizões de governo. O que é que
o Sérgio Abranches vai dizer lá no presidencialismo de coalizão?
“A coalizão é uma faca de dois gumes, quanto maior e mais
heterogênea for a coalizão, mais complexo é o seu manejo;
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quanto mais partidos, mais interesses e disputa, mais difícil é
manejar essa coalizão”.

Durante os dois Governos Fernando Henrique Cardoso,
essa coalizão girou em torno de três a seis partidos.
Evidentemente que o PSDB, à época, e o antigo PFL detinham
uma grande bancada e era mais fácil negociar com um número
menor de partidos. Mas isso não tira o mérito do Governo
Fernando Henrique Cardoso em construir maiorias sólidas de
governo a um menor custo. Aí no slide está faltando PPS, que
entra no segundo governo como um dos partidos da coalizão.

Então, durante toda a era FHC, de 1995 a 2002, nós
temos de três a seis partidos formando a coalizão de governo
do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Uma coalizão
de centro-direita, enxuta, concentrada em poucos partidos,
obviamente que com ônus bem menor.

Então, o primeiro Governo Lula, até o momento em que
o PMDB não entrou definitivamente na coalizão, Lula teve sérios
problemas com a formação, com a garantia de apoio
parlamentar no Congresso Nacional. Tanto é que o ‘mensalão’
foi, sobretudo, segundo a Justiça, é bom que se diga, a compra
de parlamentares com o objetivo de aprovação da agenda
governamental.

Então, o Lula só vai ter sossego a partir do momento
em que o PMDB passa a fazer parte integralmente da coalizão.
No segundo Governo Lula, a coalizão tem em torno de dez
partidos. Hoje, mais ou menos entre quinze e dezessete partidos
na coalizão de Dilma. Vamos discutir isso daqui a pouco, está
certo?

Bom, então hoje, a coalizão, isso aí, gente, realmente é
um dado do início do Governo Dilma, hoje a coalizão tem mais
de quinze partidos. Então, você tem partidos que vão do PCdoB
até o PP, que é um partido de direita. Então, uma coalizão
extremamente heterogênea, onde, evidentemente, os custos
são muito maiores.

Então, eu gostaria de voltar aqui rapidamente, para não
me alongar, gente, já que a minha exposição está marcada
para uma hora, mais o tempo do debate, eu gostaria da atenção
dos senhores, para que a gente possa discutir, rapidamente,
esses pontos aqui, numa visão mais abrangente, mais geral
da discussão.

Primeiro, distritão. É uma pena que o Deputado Aélcio
da TV não esteja aqui, porque ele colocou a questão do distrital,
eu acho que é um ponto bastante interessante para a gente
discutir importante, mas, primeiro de tudo, distritão não é
distrital. Essa foi uma dúvida que pegou muita gente de surpresa
até a eleição, até a votação do distritão. Qual é a diferença
aqui? O voto distrital puro, que existe na Inglaterra, nos Estados
Unidos, no Canadá e na França em dois turnos, no caso francês,
na França tem dois turnos para eleição de deputados. Mas
isso é coisa de francês, depois falamos mais disso. Mas o voto
distrital puro, que existe na Inglaterra e nos Estados Unidos, o
território é dividido em distritos, de acordo com o número de
cadeiras em disputa.

Vamos supor que o voto fosse distrital no Brasil, voto
distrital puro ou voto majoritário nas Assembleias, como fala a
literatura do direito eleitoral, da Ciência Política. É porque
distrito, qualquer voto é distrital. Rondônia é um distrito, mas
a imprensa assim denominou: voto distrital. O voto distrital
puro, inglês e americano, o território é dividido pelas cadeiras

em disputa. Por exemplo, se o voto fosse distrital em Rondônia
e no Brasil, Rondônia teria 24 distritos na eleição para
Assembleia Legislativa e 8 distritos para eleição para deputados
federal. A cada, mais ou menos, 135 mil eleitores, um milhão
e cem eleitores, mais ou menos; a cada 135 mil, 140 mil
eleitores, 1 distrito. Porto Velho, com 270 mil eleitores, é isso,
Manoel? 302 mil eleitores, mais ou menos, Porto Velho, 02
distritos na votação para deputado federal e 06 distritos ao
redor do Estado. Ganha o mais votado. Isso é esmagar a
minoria! Isso é acabar com as minorias!

Vamos supor que o Marisson é candidato lá do distrito
de Candeias, de Ariquemes, de Buritis etc., da região da
produção. Ele teve 30% dos votos, mas foi o mais votado ele é
eleito e outros 70% que não queriam ele, vão para onde? Vão
para a lata do lixo. Esse é o voto distrital.

Qual que é a diferença para o distritão, que o Eduardo
Cunha quis aprovar? É que no distritão, o Deputado Aélcio
colocou com propriedade o argumento de que o distrital tornaria
as campanhas mais baratas. Isso é em tese. Realmente esse
é o argumento dos defensores, mas o distritão, não.

No distritão, Rondônia continua um distrito só, ganhariam
os oitos mais votados para a Câmara e os 24 mais votados
para a Assembleia. Gente, esse é um debate extremamente
complexo, porque para o senso comum, para o cidadão comum
é o sistema eleitoral do momento, ganha o mais votado, ponto
final. Mas não é assim, esta Casa é uma instituição plural,
gente. Existe uma coisa chamada partido, que existe e tem
relevância. Quando eu voto em alguém, eu estou votando num
partido. Eu não posso jogar votos fora, na lata do lixo. Agora é
difícil dizer isso para o eleitor comum.

Recentemente eu tive a honra de encabeçar, pela
Associação Brasileira de Ciência Política, o movimento contra
o distritão, que reuniu o apoio de 250 cientistas políticos.
Imagine, como diz o Jairo Nicolau, todo cientista político tem a
sua reforma de estimação, mas a gente não conhecia um
cientista político que fosse a favor do distritão. Quando Michel
Temer começou a falar em distritão, há alguns anos atrás,
ninguém deu bola. Porque pensava que, mais uma vez, como
todas as outras propostas de reforma, não passaria. Mas a
coisa ficou perigosa. Foi necessário um debate incessante.
Acabei de citar dois cientistas políticos aqui, Fernando Limongi
e Jairo Nicolau tiveram um debate dentro do gabinete do
Eduardo Cunha, dez dias antes da votação do distritão. O debate
está disponível, o Valor Econômico fez o debate. O Jornal Valor
Econômico promoveu esse debate, o debate está todo disponível
na internet, tentando demonstrar para o Eduardo Cunha, que
o distritão é um sistema que esmaga minoria, que acaba com
o partido político, que personaliza ainda mais as candidaturas
e que encarece ainda mais. Ou seja, nós estamos discutindo
há 20 anos uma forma de fortalecer os partidos e o distritão
viria justamente ao contrário disso, para enfraquecer. Até hoje,
nós estamos organizando um especial da Revista Em Debate
da UFMG sobre a reforma política. E, ontem, na organização
dos textos, tem um belo texto do Professor Bruno Reis, exaltando
a participação dos cientistas políticos naquele momento, mas,
ao mesmo tempo, questionando a falta de diálogo entre os
cientistas políticos e, entre aspas, as razões dos nossos
parlamentares.

O que levou o distritão a ter 209, 210 votos – não me
recordo agora - no parlamento? Isso é muita coisa, gente.



14 DE AGOSTO DE  2015Nº 131 2456Pág.9ª LEGISLATURA

Diário assinado digitalmente conforme Resolução nº 211 de 9/05/2012. O respectivo arquivo digital
com certificação encontra-se no sítio da Assembleia Legislativa de Rondônia http://www.ale.ro.gov.br

D O - e - A L E / R O

Nenhuma outra proposta de reforma política, de reforma do
sistema eleitoral teve isso. É muita coisa! Qual que é a
insatisfação dos nossos políticos? Porque alterar o nosso sistema
eleitoral que há mais de 70 anos, desde Vargas, mas consolidada
em 1945, representa a garantia das minorias políticas, é difícil
o eleitor entender, o consciente eleitoral, é difícil o eleitor
entender transferência de voto. É muito difícil realmente, política
de sobras; acabou o consciente, agora vamos para sobras.
Mas esse sistema é mais democrático. Ademais, o Jairo Nicolau
fez uma pesquisa que detectou que 91% dos deputados eleitos
na atual legislatura, já são os mais votados, 91%, ou seja, o tal
do efeito Tiririca ou efeito Enéas não é recorrente, pelo contrário.
Segundo, um ponto extremamente polêmico que é
consonalização do financiamento eleitoral empresarial. Como
vocês sabem, no primeiro dia de votação da reforma política,
na Câmara, se não me falha a memória, dia 26 de maio, o
distritão foi reprovado em plenário e, logo em seguida, o
financiamento de empresas, a tentativa de consonalizar o
financiamento de empresas também foi reprovada. No dia
seguinte, após reunir os líderes da bancadas, o Presidente
Eduardo Cunha fez voltar ao plenário com uma manobra
regimental, agora dizendo o seguinte: só é válido o
financiamento de empresas para partido e não para candidatos.
E o financiamento empresarial passou em primeiro turno. Ora,
gente, eu não quero entrar aqui neste mérito. A discussão é
extremamente polêmica e eu não tenho tempo para isso.
Entretanto, o problema não está nas empresas doarem, gente.
O problema está, eu peguei um dado aqui de um paper que
nós fizemos, eu e o cientista político Jeison Giovani Heiler de
Santa Catarina e o cientista Rodrigo Dolandeli do Rio de Janeiro,
para esse especial Em Debate, que sai no mês que vem, que
diz o seguinte: 1% das empresas que doaram agora em 2014,
1% da totalidade de empresas que doaram nas eleições de
2014, representou 58% do total de doações empresarias. Na
eleição de 2010, esse paper foi apresentado por mim e por
esses dois colegas na ANPOCS agora em Caxambu no ano
passado, 75% da doação, de três bilhões de reais vinham das
empresas, coincidentemente, agora, em 2014, a mesma coisa,
quatro bilhões ao todo e 75% das empresas. Mas em 2010, 15
empresas doaram 33% do valor total doado pelas empresas.
O problema aqui é a concentração de recursos em um número
pequeno de empresas. Quem são essas empresas? Indústria
de transformação e da construção civil. O Juiz Sérgio Moura
que o diga.

Então, a questão do financiamento, que é um tema
extremamente polêmico, basta lembrar todos aqui presentes,
que até a CPI do Collor, as empresas não podiam doar no Brasil.
Um dos grandes avanços da CPI do PC Farias, em 1992, foi
sugerir ao Congresso Nacional que a doação de empresas fosse
liberada, porque representava mais transparência. Até então
não podia doar, mas o caixa dois comia solto.

Então essa historinha de que o financiamento público vai
acabar com o caixa dois, é balela, balela! Agora, o que gente
precisa incentivar é a doação do cidadão. E há vários
mecanismos para isso. Um orientador de doutorado,
recentemente, publicou um artigo, na Folha de São Paulo, em
parceria com Wagner Romão, está disponível, Bruno Speck e
Wagner Romão, “em favor do financiamento do cidadão”. Vocês
podem buscar isso, eles oferecem duas alternativas para

incentivar o financiamento privado por parte dos cidadãos.
Primeiro deduzir imposto de renda, até mil reais o limite por
pessoa, isso seria abatido no imposto de renda. Segundo, para
cada cinquenta reais doado por um cidadão, o Estado dava
mais cinquenta reais para aquele partido. Vejam como os
partidos poderiam correr atrás do financiamento dos indivíduos.
Então isso são apenas ideias que têm que ser discutidas de
forma incessante com a sociedade.

Eu acho que um evento, Deputado Léo Moraes, só sobre
financiamento de campanhas seria... Vamos esperar o segundo
turno e essa decisão que ainda vai para STF, podem ter certeza
disso. Mas o que eu quero deixar claro, aqui, em relação ao
financiamento de campanhas? Transparência e participação
popular, isto é o mais importante. O importante não são as
empresas doarem, é legitimo que elas doem. O problema está
na concentração. Nós temos que limitar a concentração de
doação dos grandes conglomerados empresariais do país. É
inadmissível que 58% da doação empresarial, na campanha
de 2014, vêm de 1% do total de empresas que doaram.
Realmente não existe almoço grátis, como diz o ditado.

Vou passar rapidamente por estes pontos, porque o Luiz
Felipe ainda terá aqui o tempo para suas considerações.

Fim da reeleição, totalmente contra, altamente contra.
Infelizmente quase todo o Congresso votou contra ao

fim da reeleição, com o argumento de que a máquina é usada.
Ora, então vamos combater o uso da máquina. Vamos
combater o uso da máquina! Por que acabar com a reeleição
agora? Justamente num momento onde você pode avaliar
aquele político, onde ele tem todo o incentivo para governar
bem e ser reeleito, para ter que ser reeleito. E quem disse
que ele não vai usar a máquina para ajudar o seu sucessor, o
seu aliado a se eleger? Esse ponto infelizmente os deputados
tinham que dar alguma resposta para a sociedade, e
escolheram o fim da reeleição. Uma pena! Acho, em minha
opinião, que foi um equívoco.

Terceiro, fim do voto obrigatório. Sou altamente contra,
opinião pessoal. Hoje nós não podemos, numa sociedade com
baixa taxa de escolaridade, uma sociedade onde num evento
de audiência pública para discutir os temas políticos, o plenário
não consegue ter 50% da sua capacidade, deixar o voto
facultativo. Aliás, eu até sou favorável ao voto facultativo, mas
hoje, no atual estágio da democracia brasileira, nós não temos
condição de implementar o voto facultativo no Brasil.

Pesquisas mostram que se o voto facultativo fosse
implementado, 50% dos eleitores, em torno de 50%
compareceriam, e justamente aqueles mais escolarizados e
de maior renda, ou seja, nós excluiríamos os pobres e os
menos escolarizados do processo eleitoral.  E quem disse que
iria acabar com a compra de voto? Por que não pode incentivar
o individuo a ir lá vender o seu voto, simplesmente, por que
ele é facultativo ou não? Então, ainda bem que o Congresso
votou pela manutenção do voto facultativo.

Cumprimentar aqui o Senador Valdir Raupp que entra
no plenário agora. Deputado Léo, por favor, dê uma palavra
para ele, irmão.

Bom, e para encerrar minha participação, dois pontos
bastante polêmicos também: fim das coligações e eleições
proporcionais. Eu, esse é um ponto, gente, que tenho defendido
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há muitos e muitos anos, há cerca de uma década, desde que
me formei e desde que estudo a reforma política.

O problema do número de partidos representados no
Congresso Nacional seria muito resolvido ou resolvido em grande
parte, com o final das coligações em eleição para deputado,
no País. Os partidos pequenos, em sua grande maioria, só
ultrapassam o consciente eleitoral, que é uma cláusula de
barreira, só ultrapassam o consciente eleitoral porque estão
coligados com os grandes. Como distritão, eu não conheço um
cientista político que seja favorável à manutenção da coligação
em eleições proporcionais. É uma pena que a Câmara dos
Deputados não tenha aprovado o fim das coligações em eleição
proporcional, porque isso já diminuiria muito o número de
partidos representados no Parlamento.

O Senador Valdir Raupp, aqui agora presente, depois
pode até falar com mais propriedade sobre isso. No Senado
Federal é uma proposta do Senador Sarney, o fim das
coligações em eleições proporcionais. O Senhor foi o relator, e
nós tivemos a oportunidade de conversar no aeroporto de
Brasília sobre isto e o Senhor se mostrou totalmente favorável
ao fim deste instituto, que é um câncer na política brasileira.

Então, não precisamos de cláusula de barreira, gente.
Para encerrar aqui, a minha monográfica de graduação foi
feita sobre a cláusula de barreira no Brasil e na Alemanha. Na
época nos tínhamos outra cláusula de barreira que o STF julgou
inconstitucional. Aquela cláusula de barreira falava em
funcionamento parlamentar. Esta cláusula de barreira que foi
aprovada agora, ela não fala em funcionamento parlamentar,
mas ela diz que o partido, para ter acesso ao fundo partidário,
precisa ter pelo menos um deputado ou um senador. Ora, dos
28 partidos que estão representados no Congresso, perdão,
dos 32 partidos que estão representados no Congresso, só
não os partidos extra-parlamentares: PCO, PSTU e PCB serão
prejudicados com esta cláusula de barreira. Ou seja, ela
manterá a imensa fragmentação partidária que nos estamos
vivendo hoje no país.

Então, gente, essas eram as minhas considerações. Peço
desculpa pela hora, pelo alongamento da minha fala, mas a
minha proposta foi essa, defender o sistema político brasileiro
atual, defender o presidencialismo de coalizão, defender a
representação proporcional, obviamente que necessitamos de
ajustes, mostrar que a reforma política não é algo novo e que
tudo gira em torno do debate da corrupção e que qualquer
reforma política que seja feita não combaterá a corrupção,
com exceção de duas, como bem colocou o Maurício na fala
dele, uma reforma na educação e outra, transparência e
participação, é isso que nós precisamos na política brasileira.

Muito obrigado.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Gostaria de parabenizar
o Professor João Paulo Viana pela brilhante explanação,
apresentação. Realmente engrandece este parlamento, ter um
discurso desta magnitude. E eu comentava com os amigos,
pessoas mais próximas, que certamente seria um evento único
e que dificilmente conseguiríamos aglutinar essas referências,
baluartes nesta discussão na Assembleia e nos começamos
muito bem.

Agradeço de coração e passo a palavra agora para o
Presidente da Mesa, mas antes gostaria de cumprimentar o

Dr. Marcelo Barroso que também é membro do IDERO, que
está aqui conosco. Seja bem-vindo e faz um grande trabalho
também na Câmara Municipal e o Dr. Ernande Segismundo,
que está aqui, advogado, especialista em direito eleitoral, e
nos brinda também com sua presença e participação logo, logo,
aqui na próxima mesa.

Passo a palavra para o Dr. Luiz. Só um minutinho
também, gostaria de agradecer muito a presença do Senador
Valdir Raupp, nós estamos lisonjeados. E parabenizar pela sua
postura nesse debate da reforma política, quando tanto se
defendeu o distritão, até mesmo colegas partidários, o Senhor
teve uma postura eu acho que altaneira e distinta de outros
colegas. E nós agradecemos também pelo seu posicionamento
e colocando o Estado de Rondônia onde ele deve ser e não
deve sair, no local das discussões que muda o cenário da política
nacional.

Agora, gostaria de passar a palavra agora para o
Presidente para considerações e depois franquear a palavra
para alguns colegas.

O SR. LUIZ FELIPE DA SILVA ANDRADE (Mediador) –
Obrigado Deputado Léo Moraes. Gostaria de agradecer o
Professor João Paulo pela brilhante explanação, lhe desculpo
pelo avançar da hora, acredito que foi até proposital ter me
colocado como Presidente da Mesa, porque o Professor João
Paulo saberia que eu nunca iria cassar a palavra dele, muito
menos ficar cutucando, avisando que o tempo iria se extinguir.

Também gostaria de agradecer muito o Deputado Léo
Moraes pela Audiência Pública e inclusive pela participação no
evento realizado pelo IDERO em parceria com a Academia
Brasileira de Direito Eleitoral e Político, que ocorreu no dia 19 e
20 deste mês, no auditório da UNIRON, onde o foco foi
justamente este, debater nossa reforma política, oportunidade
que nosso Senador Valdir Raupp se fez presente e também se
manifestou. Muito bom para nós, como Instituto de Direito
Eleitoral e como Academia, ter ciência de que existem políticos
engajados com uma reforma política de fato e não
simplesmente um engodo ou simplesmente uma reformar de
jornais, que isto muito nos preocupou. Inclusive, Professor João
Paulo, quando o Senhor falou do distritão, os membros da
Academia Brasileira de Direito Eleitoral fizeram uma verdadeira
peregrinação no Congresso Nacional durante dias, conversando
com cada Deputado, distribuindo memorial para todos os
Deputados Federais, justamente para evitar que esta proposta
passasse, assim como outras que somente a população teria a
perder, como seria o caso da unificação das eleições, dentre
outras.

Quando o Senhor falou dos partidos políticos, que os
partidos políticos são fortes e são coesos, eu gostaria de pedir
vênia do Senhor, simplesmente para falar que na verdade, como
Academia e como Instituto, que o IDERO verifica, o que ABRADEP
verifica, é que falta nos partidos políticos em si uma democracia
interna. Nós vemos diretórios provisórios que ficam ad
aeternum, falta no partido político um verdadeiro exercício de
democracia, que é a democracia que vai ser exercida
posteriormente no Congresso Nacional.

O SR. JOÃO PAULO SARAIVA LEÃO VIANA – Mas isso, um
autor chamado Robert Michels, em 1911, quando escreveu uma
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obra chamada “Sociologia dos Partidos Políticos”, já mostrou
que isso é impossível, existe sempre uma oligarquia partidária
que vai mandar. Enfim, ele pode ser criticado à beça, mas as
teses dele ainda persistem até hoje.

O SR. LUIZ FELIPE DA SILVA ANDRADE (Mediador) – Mas,
em que pese ser impossível, nós mantemos o debate aceso,
justamente no intuito de tentar fortalecer isso nos partidos
políticos, para que eles possam efetivamente representar a
população da melhor forma. Fica um contrassenso, o partido
ser uma oligarquia e representar a vontade da população no
Congresso Nacional. Se ele não exerce a democracia
internamente, como é que ele vai exercer a democracia no
Congresso?  Inclusive, um dos pontos da Carta de Porto Velho,
que foi decidida no 5º ciclo, é justamente verificar junto à Justiça
Eleitoral, ampliamento da sua competência no que diz questão,
às questões interna corporis dos partidos, porque hoje, salvo
em época eleitoral, as questões interna corporis são decididas
na Justiça comum, e no nosso ponto de vista, isso em muito
prejudica, principalmente em ano eleitoral onde questões que
deveriam ser resolvidas por Juízes Eleitorais, ou por experts
da temática, ficam ad stricto a juízes comuns, sem o
conhecimento, e lá na frente isso vem ocasionar problemas
como o que nós já tivemos aqui.

Por fim, gostaria simplesmente encampar as palavras
que o senhor disse com relação à reforma política. A reforma
política não é um tema novo, e provavelmente daqui a 10, 15,
20 anos, vamos continuar falando de reforma política. Agora,
algo que esses dias eu me peguei refletindo, é que a nossa
sociedade tem, acredito que inclusive até de certa forma
patológica, uma necessidade de se resolver todos os problemas
sociais por lei. E atualmente é isto que está acontecendo. A
gente tem um problema de crise de representação política,
nós temos um problema de corrupção, nós vamos resolver isso
como? Com lei. E esquecemos que a primeira reforma tem que
ser feita interna corporis de cada um. É necessário que seja
feita uma reforma de moral e de ética para que qualquer outra
reforma política possa ir para frente. Não adianta se ter as
melhores leis do mundo, sendo que o eleitor não está preparado
para votar. É necessário, e aqui vale nossos aplausos a esta
Audiência Pública, a capacitação do eleitor para que o eleitor
consiga, de fato, discernir o que é bom ou o que é ruim. Porque
a Justiça Eleitoral tem que sair dessa condição de paternalista,
de cuidar do eleitor, de falar que o eleitor não sabe votar, que
inclusive a Ciência Política está aí e mostra que na verdade ele
sabe, sim, e entregar justamente de fato ao eleitor esta condição
de falar: ‘olha, você tem que escolher quem são os seus
representantes’.

A Justiça Eleitoral tem que intervir de forma mínima. A
Justiça Eleitoral tem que garantir simplesmente a lisura do
processo eleitoral, tem que garantir que a disputa do pleito
seja igualitária, que não haja abusos. Agora, não chegar para
o eleitor e falar: ‘olha, você votou no candidato X, mas este
não é um bom candidato’. Então, este evento, como outros que
já tivemos, como foi o exemplo do 5º Ciclo de Debates da
ABRADEP, veio exatamente nesse sentido, de chamar a
sociedade civil no momento de crise para o debate. Nós
percebemos que justamente no momento de crise a sociedade
tem a ideia de se afastar, e é o momento mais necessário da
participação popular, é o momento que mais a sociedade precisa
vir e debater, mostrar o que de fato ela quer.

Com essas palavras a função do Presidente da Mesa
não é de se alongar, eu gostaria de passar a palavra ao Senador
Valdir Raupp para as suas considerações.

O SR. VALDIR RAUPP DE MATOS – Inicialmente agradecer
o convite que me foi formulado pelo Deputado Léo Moraes,
com quem conversei hoje e ele me disse que estava sendo
realizado este evento aqui. Nós estávamos lá, peço escusas
por não ter chegado mais cedo, estava recepcionando o
Ministro da Educação Renato Janine que veio inaugurar uma
Escola Padrão em Porto Velho, e participar do Fórum Nacional
dos Secretários de Educação, que acabou agora a pouco. O
Ministro já se dirigiu ao aeroporto para ir para São Paulo. Um
evento importante que discutiu todos os temas dos programas
estaduais de educação daqui para a frente, juntamente com o
Governador Confúcio Moura e a nossa Secretária Fátima
Gavioli.

Então cumprimentando o Deputado Léo Moraes,
proponente desta Audiência Pública, o Deputado Jesuíno
também membro desta Assembleia e desta Comissão;
Professor Mestre João Paulo Viana, de quem pude ouvir, assistir
parte do seu pronunciamento, conferencista, doutorando em
Ciência Política pela UNICAMP, professor do CDS-UNIR; Dr.
Jamyson de Jesus Nascimento, representando aqui a Ordem
dos Advogados do Brasil, seccional Rondônia; Dr. Luiz Felipe,
Advogado Membro do IDERO, do Instituto; e ainda
cumprimentar o Dr. Juacy, Juiz Eleitoral do nosso Tribunal
Regional Eleitoral; Dr. Clênio; Dr. Segismundo, em nome deles,
o Pimenta que disputou o pleito para Governador na última
eleição; em nome dessas pessoas cumprimentar toda a plenária
aqui presente.

São temas, eu diria que são os dois temas discutidos
no Brasil, hoje, de reformas, é a reforma eleitoral e a questão
da maioridade penal. O Brasil inteiro hoje discute, todas as
entidades estão debruçadas discutindo esse tema se é
interessante, não é interessante, neste momento, reduzir a
maioridade penal, tendo em vista que o nosso sistema prisional
não está conseguindo acomodar, e muito mal acomodados, os
condenados pela Justiça. Têm muitos presos já sentenciados
que não conseguem vagas nas prisões, sem falar na péssima
condição das prisões brasileiras.

Mas vamos focar, então, na reforma eleitoral. Eu fui
relator da PEC 40 do ex-presidente José Sarney, que trata do
fim das coligações proporcionais. Já que o Supremo Tribunal
Federal derrubou uma proposta, um projeto do Congresso de
que cláusula de barreira, nós começamos a trabalhar uma
cláusula de barreira enviesada, diferente, porque o fim das
coligações proporcionais por si só seriam uma grande cláusula
de barreira. Porque a cláusula de barreira que a Câmara
aprovou, com todo o respeito, foi casuística, assim como foi
casuísmo reduzir a idade para candidatos a deputados
estaduais, federais e senadores, colocando dentro do Estatuto
da Juventude, as candidaturas a governadores e a senadores.
Eu acho que não é essa a reforma que a sociedade está
esperando, eu digo com todo o respeito até porque o Presidente
da Câmara é do meu partido e o meu partido hoje tem a
maior bancada na Câmara Federal.

Outra coisa foi a questão do voto do distritão, voto
distrital misto, distritão, distrital puro, e o distritão seria um
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desastre para o fortalecimento dos partidos. Nós já temos hoje
um problema seriíssimo que é essa colcha de retalho essa
quantidade, eu falo isso com muito respeito porque eu prezo
muito a democracia, a liberdade, mas está um pouco
exagerado. Será que precisa de 32 partidos já criados hoje,
mais 27 na fila, nós iríamos para 60 partidos, praticamente.
Será que precisa 60 partidos para acomodar todas as ideologias
do Brasil, dos brasileiros? Eu acredito, têm países que convivem
muito bem com 3, 4 partidos, o Brasil já conviveu também com
dois, depois foi para 3, 4, 5, eu acho que uma meia dúzia de
partidos seria suficiente para acomodar as tendências
ideológicas do nosso país. Agora, 32 partidos? Já temos 28
com representação na Câmara dos Deputados, não se consegue
mais aprovar uma reforma profunda de nada! Porque virou
uma verdadeira Torre de Babel, onde 28 líderes têm o direito
de vetar um projeto, de pedir vista, de procrastinar, de pedir a
palavra pela Ordem.

Então a Câmara não consegue mais aprovar uma
reforma profunda. Por isso que a reforma política, na Câmara,
foi um fiasco. Está sendo, foi votada ainda em segundo turno,
mas não vai avançar mais do que isso que já avançou, não.
Então, quando eu me dediquei, falei pessoalmente ao Presidente
da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, no gabinete dele,
visitei o Presidente Michel Temer, que é o Presidente Nacional
do PMDB, que voltou a assumir, eu fiquei lá três anos e meio
como Presidente, eu disse: “olha, eu vou fazer uma cruzada
contra o distritão, estou avisando vocês porque são, a proposta
está sendo discutida na Câmara”, então eu fui com o Presidente
da Câmara, eu falei também com o líder do partido, o Picciani,
que discordou um pouco, os dois discordaram, tanto o Eduardo
Cunha quanto o Picciani, e o Temer como um grande gentleman,
um diplomata, não falou nada, falou que eu ficasse à vontade.
Mas aí eu convidei o kassab, o Aécio Neves, o José Agripino, o
Lupe, enfim, os presidentes dos principais partidos para discutir
essa questão. Em duas reuniões nós, praticamente, detonamos
a aprovação do distritão na Câmara. O PSDB ia votar em torno
de 70%, 80% do PSDB ia votar favoravelmente ao distritão.
Depois que eu consegui fazer esse movimento, aí nós
conseguimos derrubar essa votação lá na Câmara dos
Deputados.

Então, reforma política para valer, tinha que se aprovar
o fim das coligações proporcionais, melhorar a questão do
financiamento de campanha, que no meu entendimento nem
público, nem privado. Público já tem, mas muita gente não
sabe, mas muita gente mesmo, se for perguntar na rua, numa
enquete, eu acho que 99% das pessoas talvez não saibam que
o horário de rádio e televisão é uma espécie de financiamento
público. Isso é descontado dos impostos das redes de rádio e
televisão. Então é o contribuinte que paga, é o governo que
paga essa conta, e é muito cara. Talvez seja a maior parcela
de investimento de uma campanha, é o horário gratuito do
rádio e da televisão, seja no período das campanhas, seja no
período antes das campanhas, quando os partidos têm o direito
também de usar por duas vezes por ano, aquelas inserções e
os programas para defender os ideais dos seus partidos.

Então essa questão do financiamento deve ter um limite
das empresas, não pode também deixar uma empresa, como
JBS e outras, investindo trezentos, trezentos e poucos milhões
em uma única campanha.  Então tem que ter um teto. O

percentual não está resolvendo porque têm empresas muito
grandes que acabam dando um desequilíbrio enorme em
algumas candidaturas, financiando duzentos milhões para um
e mil reais para outro. Então, acho que tem que tem que ter
um teto, um limite tanto para a pessoa física, quanto para as
empresas privadas, ter um teto, um limite de financiamento
privado de campanha. Isso está sendo discutido no Senado
agora. Já que a Câmara vai aprovar em segundo turno, e nós
sabemos que não vai haver muitas mudanças lá, nós
começamos essa semana, eu sou membro da Comissão
Especial da Reforma Política do Senado Federal, reunimos antes
de ontem, à tarde, no gabinete do Presidente, uns 30
Senadores, aproximadamente, o Relator é o Senador Romero
Jucá e o Presidente dessa Comissão Especial é o Senador Jorge
Viana, do Estado do Acre. Então nós fizemos uma primeira
reunião dessa Comissão, depois, à noite, continuamos na
residência oficial do Senado, com três Ministros do TSE, Ministro
Presidente Toffoli; o Gilmar Mendes, acho que é o Vice-
Presidente, e o Ministro Fucks, também do TSE. Depois, no
outro dia, eu não pude ir, mas houve também uma reunião
com o Presidente do Supremo Tribunal Federal. Porque o
Senado vai aprovar agora, uma reforma emendando,
reformando o que está vindo da Câmara, mas de comum acordo
com o TSE e com o Supremo Tribunal Federal, para que não
haja divergência, o que está certo e o que está errado. Então,
os Ministros ficaram de passar para a Comissão Especial aquilo
que pode ser feito por emenda constitucional e aquilo que pode
ser feito por projeto de lei, para que não haja depois uma
contestação de inconstitucionalidade. Então achei muito bom,
porque está sendo agora uma proposta, uma reforma afinada
entre o Legislativo e o Judiciário, seja o TSE – Tribunal Superior
Eleitoral ou o Supremo Tribunal Federal.

Eu acredito que se a Câmara confirmar o que o Senado
vai aprovar, pode sair uma boa reforma. Agora, se a Câmara
derrubar porque começou na Câmara e está terminando, vem
para o Senado, pode voltar para a Câmara de novo, aí não sei
se vai sair uma reforma a contento, que a sociedade precisa.

Então, para encerrar eu queria apenas abordar mais
um ou dois pontos aqui. A redução que eu já falei no início que
a redução da idade para a candidatura, isso é perfumaria, não
vejo que isso aí seja um tema importante que a sociedade
esteja pedindo neste momento. Acho que tanto a cláusula de
barreira, eles fizeram para um deputado, e só para os partidos
que não estão na Câmara. Então, é casuísmo, porque os
deputados que estão lá, os partidos que estão lá não querem
ter problema nenhum com a cláusula de barreira. Então só
fizeram para aqueles que não entraram ainda na Câmara. E
se deixar para daqui a alguns anos, aqueles que entraram
também vão ficar fora da cláusula de barreira. Então, isso não
é reforma nenhuma.

Os custos da campanha. Outra coisa importante que nós
já aprovamos na minirreforma política. Eu fui relator também
lá no Senado. A minirreforma, porque foi uma reforma muito
rápida, porque foi feita para as eleições, ainda, municipais,
que não valeu para elas, talvez possa valer para as próximas,
é para diminuir os custos da campanha. Diminuir o tamanho
do material, um carro não vai mais poder ser envelopado, que
custa mil reais, dois mil reais, depende do tamanho do carro.
Um outdoor também, uma placa, o carro de som tem que ter
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um limite também de tamanho e de potência, os cabos eleitorais
também poderiam ser de acordo com o número de eleitores.
Porque têm cidades pequenas que se o candidato for rico, ele
pode contratar para trabalhar na campanha, todos os eleitores
da cidade, porque não tem uma lei que proíba. Aí ele compra a
eleição, não perde, principalmente quem está no poder, quem
está no mandato não vai perder nunca uma eleição, seja para
se reeleger ou para fazer o sucessor, porque ele pode contratar
100% dos eleitores que moram naquela cidade. Por exemplo,
no Estado do Acre, sem nenhuma alusão às cidades do Estado
do Acre, mas tem uma cidade que há pouco tempo atrás, elegia
um vereador com 09 votos. Santa Rosa do Purus, acho que
tinha 180, 200 eleitores, uma família grande poderia eleger
um vereador. Imaginem um prefeito, não é? Um prefeito com
dinheiro poderia comprar ou contratar todos os eleitores da
cidade para trabalhar na campanha. Então são esses pontos
que eu acho que nós temos que atacar.

Diminuir o custo da campanha, tentar... Eu não tenho
nada, absolutamente nada contra os pequenos partidos, mas
ninguém vai ficar fora, porque vai haver as fusões. A hora que
tiver uma cláusula de barreira, o fim das coligações
proporcionais ou uma cláusula de barreira mais pesada, os
partidos vão se fundir. Os presidentes nacionais dos partidos
não querem, hoje, porque eles têm o Fundo Partidário, eles
não têm diretórios constituídos na grande maioria dos Estados,
são diretórios de pasta, com executivas que podem mudar a
hora que quiserem, quando for para fazer uma coligação numa
cidade ‘a’ ou na cidade ‘b’ ou numa capital importante, se o
líder regional lá, não quiser, ele destitui e nomeia outra
provisória, então são partidos que vivem com pequenas
estruturas administrando o Fundo Partidário. Então eu acho
que esse enxugamento, já foi dito aqui pelo professor, de partido,
neste momento, é muito importante. Porque eu já fiz alguns
discursos na tribuna do Senado dizendo o seguinte, quem viver
verá, se não conter a escalada de criação de partido nós vamos
ter muito em breve 60, 70, 80 partidos políticos e vocês vão ver
o que é que vai virar a democracia do nosso país, uma legião
de partidos fracos, sem força nenhuma, sem poder nenhum e
o Congresso, tanto a Câmara quando o Senado, virando uma
Torre de Babel e não se aprova mais reforma nenhuma.

Muito obrigado.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Agradecemos a presença
e a participação neste debate do Senador Valdir Raupp. Nós
ficamos muito lisonjeados realmente, e acho que logo, logo
estaremos em Machadinho também, Senador. O Senador Valdir
Raupp estará em Machadinho também para a Audiência, isso
às 9:00 horas da manhã, então também sairei daqui às dez da
noite para me encaminhar a Machadinho que também é uma
discussão muito importante.

Registramos a presença do Dr. José Alberto Machado,
Defensor Público do Estado de Rondônia. Seja bem-vindo, muito
obrigado. Nosso amigo João Paulo Viana, Professor, pediu
também para ressaltar a importância deste evento para os
acadêmicos da UNIR, que ele disse que a minoria conhecia a
Casa do Povo, a Assembleia Legislativa, e que isso se torne
cada vez mais frequente na vida de vocês, a fim de nós
discutirmos as necessidades das mudanças nas leis a fim de
melhorar, logicamente, a qualidade de todo povo rondoniense.

Nós gostaríamos de passar a palavra, antes de encerrar esta
Mesa, a Senhora Mari Santos, ela pediu para falar e,
logicamente, no espírito de Audiência Pública a palavra é
franqueada a todos que tem interesse, ela está presente? A
senhora Mari Santos, não está.

Gostaria de solicitar e pedir que o Dr. Breno Mendes
venha aqui à frente, por gentileza, como representante de um
partido, a gente vê a necessidade dos partidos políticos
discutirem, eu gostaria de solicitar que o senhor entregasse
aqui à frente o diploma de participação do Dr. Luiz Felipe da
Silva Andrade. Então, por favor, fique à frente também, Dr.
Luiz Felipe. E eu vou ler aqui o certificado que é o seguinte, Dr.
Juacy, nós temos um certificado aqui na Assembleia Legislativa.

“A Assembleia Legislativa de Rondônia certifica que o
Dr. Luiz Felipe da Silva Andrade participou na condição de
conferencista no Seminário sobre a Reforma Política da
Assembleia Legislativa de Rondônia, realizado no dia 25 de
junho de 2015, com carga de 8 horas de atividades. Porto
Velho/RO, 25 de junho de 2015. Deputado Maurão de Carvalho,
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia”.

E para entregar o diploma ao Professor Mestre João
Paulo Saraiva Leão Viana, eu gostaria de convidar, aqui à frente,
o Pimenta de Rondônia que é um dirigente partidário também,
justamente para nós darmos oportunidade para os partidos
políticos que aqui estão. Por favor, Pimenta.

(Entrega do certificado de participação)

O SR. LUIZ FELIPE DA SILVA ANDRADE (Mediador) –
Gostaria de agradecer a presença de todos, o professor João
Paulo, o Senador. Dou por encerrada esta Mesa e passo a
palavra ao Professor João Paulo que fará as considerações
finais.

O SR. JOÃO PAULO SARAIVA LEÃO VIANA – Muito
obrigado. Obrigado, novamente, ao Deputado Léo Moraes pela
iniciativa. Gostaria de cumprimentar a todos e agradecer pela
oportunidade e em especial aos meus alunos, alunos do curso
de Ciências Sociais da Universidade Federal de Rondônia. Como
eu dizia agira há pouco para o Deputado Léo, a grande maioria
nunca esteve presente aqui a Assembleia Legislativa, mas isso
não é uma realidade que pertence só aos alunos do curso de
Ciências Sociais. Isso é uma realidade que está presente na
nossa sociedade, uma triste realidade. Então acho que essa é
a reforma política, é a participação, é trazer o cidadão comum
ao parlamento. Muito obrigado.

O SR. LUIZ FELIPE DA SILVA ANDRADE (Mediador) – Passo
a palavra ao Deputado Léo Moraes.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) - Bem, neste momento
nós desfazemos esta Mesa. Agradecemos profundamente a
participação de todos e, em seguida, já de imediato, nós vamos
convidar a composição da nova Mesa que tem como tema
“Direito Eleitoral e Reforma Política”.

Gostaríamos de convidar a Dra. Erika Gerhardt,
advogada, coordenadora da Pós-Graduação de Direito Eleitoral
e membro da ABRADEP e IDERO. Seja bem-vinda, Doutora, é
uma honra tê-la aqui conosco. Gostaríamos de convidar Dr.
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Clênio Amorim, advogado, ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral;
convidar também a fazer parte desta Mesa, o Dr. Ernande
Segismundo, advogado e membro do IDERO; Dr. Juacy Loura
Júnior, Juiz Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral e membro
da ABRADEP e também do IDERO; Dr. Manoel Veríssimo,
advogado, Presidente da CAARO – Caixa de Assistência dos
Advogados de Rondônia e também do IDERO – Instituto de
Direito Eleitoral de Rondônia.

Bem, passemos, então, a palavra, nesta sequência que
nos foi já repassada, à Dra. Erika Gerhardt para discutir acerca
do tema “Direito Eleitoral e Reforma Política”. A palavra está
franqueada a senhora, pelo tempo de 15 minutos.

A SRA. ERIKA GERHARDT (Mediadora) – Boa tarde,
Deputado Léo Moraes. Eu gostaria de primeiramente agradecer
o convite e parabenizá-lo pela iniciativa por esta Audiência
Pública. Gostaria de também agradecer o Professor João Paulo
por ter nos convidado para estarmos aqui debatendo, trazendo
para a sociedade o debate da reforma política.

A reforma política, como já foi mencionado aqui, surgiu
e se debate há muito tempo, mas essa que esta sendo votada
no Congresso, ela surgiu por conta das manifestações de 2013.
Só que essa reforma política não foi debatida com a sociedade.
Foi levada ao Congresso uma proposta criada pela OAB e pelo
Movimento de Combate à Corrupção, mas sem franquear o
debate com a sociedade.

Então, iniciativas como esta, Deputado, são de grande
valia, ainda que já tenha havido votação em primeiro turno na
Câmara, para que a sociedade possa entender quais são os
temas que estão sendo debatidos ali no Congresso Nacional,
então parabenizar mais uma vez.

Queria cumprimentar a todos os colegas que estão aqui
na Mesa comigo. E foi falado aqui e eu acho muito importante
a questão da educação. Sem educação não adianta se falar
em reforma política, em alteração de sistema eleitoral,
financiamento de campanha sem que o cidadão seja educado
para a vida política.

Nós estamos vivendo um momento um tanto quanto
delicado onde há isso, a gente tem discutido nas reuniões da
ABRADEP, trouxemos o debate aqui para Rondônia, onde há a
demonização do político. O político é aquele que não presta, é
aquele que compra voto, mas a gente não reflete quanto ao
papel do eleitor nesse contexto. Se há a compra de votos por
parte do político, o eleitor vende o voto. Como que a gente fica
nessa situação? São algumas questões que nós precisamos
refletir antes de trazermos uma mudança de legislação que
pode ser que não tenha efeito nenhum na sociedade.

O financiamento público, se estabelecido, existe
criatividade suficiente para haver o caixa 2, caixa 3, caixa 4 e
assim sucessivamente. Então, a cidadania deve ser fortalecida,
o cidadão deve ter consciência de que aquele ato de ir às urnas
e escolher o seu representante no parlamento é muito
importante. Então, a mudança, a reforma, muito mais, como
foi dito, tem que começar com a gente. Se nós colocarmos a
pergunta para todos que estão aqui, poucos vão saber o que
se chama de unificação das eleições. O Professor João Paulo
falou de sistema eleitoral, não se sabe como é calculado o
percentual, não se sabe o que é sistema proporcional, distrital,
distritão. Então nós não temos, como cidadão, conhecimento

desses assuntos. Então precisamos primeiro conhecer para
depois debater.

Mas vamos franquear a palavra aos nossos componentes
da Mesa que terão cada um 15 minutos para falar e depois
abrimos, franqueamos o debate para a plateia, começando
com o Dr. Clênio Amorim, o senhor tem 15 minutos para falar.

O SR. CLÊNIO AMORIM – Agradeço ao Deputado Léo Moraes
e ao Professor João Paulo pelo convite, senhores membros da
Mesa. Inicialmente vamos tratar do tema colocado dizendo que,
quando em 1981 por imposição e a pedido, recebi como
imposição do Coronel Teixeira para eu estudar Direito Eleitoral,
visando às eleições de 1982. E, para estudar, eu comecei a ler
e fui logo pegando a sua conceituação. A mais elementar que
eu encontrei é que, em homenagem também aos acadêmicos
de Direito aqui também, dizer que o Direito Eleitoral é um
conjunto de normas destinadas à regular os deveres do cidadão
em sua relação com o Estado, na sua formação e atuação.
Digo Estado aqui como União, os Estados e Municípios.
Secundariamente, o Direito Eleitoral trata dos direitos políticos,
das candidaturas, das eleições, da apuração, da promulgação
dos resultados e a diplomação. O Direito Eleitoral tem como
fonte única a Constituição Federal e ele está, é matéria de
Direito Público, ele está consubstanciado no artigo 14 que
estabelece as condições da elegibilidade, domicílio, gozo dos
direitos políticos, filiação partidária, de forma que nesse ramo
do Direito, que muita gente se esquece da Constituição Federal
e muitos não procuram estudar um pouco, ler um pouco a
nossa Constituição. Pois bem, mas toda origem vem da
Constituição Federal, e o Direito Eleitoral tanto ele é substantivo
como adjetivo, ou seja, tem leis de direito material e formal,
uma organiza e a outra diz como fazer. E também ele é uma
espécie, por exemplo, nós temos o Código Eleitoral, ali nós
temos normas de direito material e formal, ou seja, é uma
espécie também paralela à Consolidação das Leis do Trabalho
- CLT. E também temos a composição dos órgãos da Justiça
Eleitoral, como o Maurício Calixto falou, a nossa Justiça Eleitoral
é emprestada, certo? Nós temos uma composição, por exemplo,
do STF, como Senador Raupp falou, tinha três Ministros do
STF. Então são três Ministros do STF na composição do TSE.
Um será Presidente e outro Vice-Presidente; dois Ministros do
Superior Tribunal de Justiça, um será, um deles será
Corregedor, e dois da Advocacia da OAB. Assim, acompanhando,
nós temos os TER’s. A formação dos TER’s, com dois
Desembargadores, um será Presidente, o outro vice, um na
classe de Juiz Federal, da Justiça Federal; dois Juízes de Direito
do Tribunal de Justiça, e dois da categoria dos Advogados,
entre eles, tem o nosso amigo aqui do lado Doutor Juacy, que
muito nos honra. E nós temos também, na própria Constituição
Federal o artigo 16 que trata da anualidade da Lei Eleitoral.
Muitas vezes a lei nova tem vigência, mas não tem vigor. Mas
nós temos o princípio da anualidade, tanto para o órgão, que
nós tivemos o problema da Lei da Ficha Limpa, que ela só veio
a ter vigor logo depois das eleições de 2014, porque ela não
estava em vigor já ali em 2010, ou seja, 2010. E ela veio ter
vigor já em 2014, por quê? Porque ela não respeitou, a Lei da
Ficha Limpa não respeitou o princípio da anualidade.

Pois bem, vem o artigo 17 que trata das autonomias dos
direitos políticos. A Justiça Eleitoral, o Direito Eleitoral tem três
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peculiaridades, uma é a celeridade, porque os feitos têm que
ser dirimidos neste período para não haver prejuízo das
candidaturas, os feitos têm que ser ter uma celeridade enorme.
Nós temos a preclusão, a preclusão muitos advogados dizem:
‘ah, eu não fui notificado’. A Justiça Eleitoral, no período eleitoral,
no período de ano eleitoral, as publicações se dão no ato do
Poder Judiciário. Então lá as decisões são publicadas naqueles
quadros e passam a correr os prazos. A outra é a consulta. A
consulta, muita gente diz assim: ‘ah, tem força do Executivo’.
Não tem força de Executivo.  A consulta feita à Justiça Eleitoral
é apenas assim a título apenas... Eles respondem as consultas
a título de um entendimento, é uma recomendação do Tribunal
com relação às consultas.

Nós tivemos aqui também, vamos ter, e os meus colegas
vão debater, os assuntos que foram colocados na Câmara dos
Deputados, com relação à reforma política. Nós vamos ter o
financiamento das campanhas através das empresas privadas
que vão passar para os partidos, a unificação das eleições.

A unificação das eleições vai trazer um afogamento para
a Justiça Eleitoral, é para fechar as portas. Não tem condições
de a Justiça Eleitoral ter três milhões de candidatos em uma
unificação das eleições. Já basta que para Vereador nós temos
535 mil Vereadores, de candidaturas.

Cláusula de desempenho. A Cláusula de desempenho
praticamente já foi debatida aqui, de representantes, tanto na
Câmara como no Senado, para ela poder ter direito ao Fundo
Partidário.

Nós temos aqui o sistema eleitoral, vai continuar o
mesmo. O fim da Reeleição, nós já tivemos. A redução mínima
de 30 para 29 anos com relação ao Governo e ao Senado. A
manutenção das coligações. A ampliação de Mandatos de 4
para 5 anos. Em relação ao voto obrigatório vai continuar o
mesmo. A cota para mulheres, essa questão de 15% não foi
aprovada. A urna com recibo é uma que está recebendo muitas
críticas, não tem como a Justiça poder efetuar um gasto a mais.
Ou acredita ou não acredita, esse nosso sistema está
funcionando há muitos anos. Não tem porque passar recibo se
a pessoa votou certo ou errado. A fidelidade partidária, nós
tivemos uma decisão do Supremo só com relação ao Senado
que não tem fidelidade partidária. Alteração nas datas da posse
do presidente e dos governadores um para 04 de janeiro, outro
para 05. As novas regras, também vão estabelecer novas regras
para os projetos populares. E restrição agora, também à
atuação do TSE, com relação à quarentena das Resoluções do
Tribunal Superior Eleitoral, para que no decorrer das eleições
eles não tenham, por uma questão de interpretação mudem as
regras quando o jogo já está estabelecido.

E com relação ao princípio da só vou fazer um parecer
em duas coisas. A primeira é que muitas pessoas, e têm alguns
acadêmicos, é com relação ao que muita gente acha bonito
falar, coeficiente eleitoral, eu não sei por que acham tão bonito.
Esse coeficiente está errado, o que é certo é quociente.
Coeficiente é uma multiplicação, já o quociente é uma divisão.
Está no artigo 106, 107. A outra situação, desculpem, mas eu
quero ser bastante breve, com relação às proposituras nas
Câmaras dos Deputados em 1º turno, em 2º turno ainda vão
ser votadas. Acredito que em breve eles vão ter que ter essa
celeridade, porque daqui a pouco essa reforma não vai valer
nem para o outro ano. Nós já estamos enfrentando um problema,

por exemplo, nós temos um agora, uma notícia para vocês,
para alguns que não atuam no Direito Eleitoral, por exemplo,
a 12.891, que foi aprovada em dezembro de 2013, ela só vai
poder valer agora para essas eleições para prefeitos e
vereadores, aonde nós não vamos ter mais os cavaletes.

Gente, era só isso, fui muito breve porque o tempo é
curto e me proponho a responder qualquer pergunta que me
for formulada. Eu só quis dar uma base do Direito Eleitoral
para vocês. Obrigado.

A SRA. ERIKA GERHARDT (Mediadora) – Doutor Clênio,
muito obrigada pela objetividade das suas colocações, foi até
aquém do tempo.

Agora quero passar a palavra ao senhor Segismundo
para que ele faça as suas colocações.

O SR. ERNANDE SEGISMUNDO – Cumprimento o Deputado
Léo Moraes pela brilhante iniciativa; a Doutora Erika nossa
Coordenadora; os demais eminentes Juristas e compatriotas
aqui presentes e todos os demais compatriotas e as
compatriotas que compareceram bravamente a esta augusta
Casa de Leis para debater o futuro deste nosso país. E nós
fizemos ali uma divisão desses temas, aqui entre os colegas,
e eu fiquei de falar sobre o financiamento de campanha. Eu
acredito que a maioria aqui conheça essas informações.

Financiamento de campanha eleitoral. O que eu tenho
a falar sobre financiamento de campanha eleitoral? Para
aqueles que eventualmente não saibam e se houver alguns
aqui são pouquíssimos, como é que funciona o sistema, hoje.
O financiamento de campanha está regulado na Lei nº 9.504
que é a Lei das Eleições, no artigo 23 que estabelece que
pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou
estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido
o disposto neta Lei. Essa doação tem um limite de 10% dos
ganhos auferidos pela pessoa no ano fiscal anterior. E esse
dispositivo está na parte da Lei das eleições que fala de
arrecadação de recursos eleitorais.

Agora, curioso, bastante curioso que a parte que fala
de contribuição de pessoas jurídica não está neste capítulo da
Lei. Está lá no fim, no fundão, na parte que fala das disposições
transitórias no artigo 81 que diz, então, que as doações de
contribuições de pessoas jurídicas estão limitadas a 2% do
faturamento bruto da empresa no ano anterior. A Ordem dos
Advogados do Brasil, Conselho Federal da OAB entrou com
uma ADIN - Ação Direta de Inconstitucionalidade, no Supremo
Tribunal Federal, em 2013, pedindo para que se fosse
declarado inconstitucional todos os dispositivos da Lei das
Eleições, a Lei nº 9.504 que trata de algum modo dessa doação
de pessoa jurídica para campanhas eleitorais.

Quais são os fundamentos jurídicos que a OAB
estabeleceu nessa ADIN? - que eu acabei de gravar que é
uma peça muito bonita, inclusive, jurídica. Essa mistura tóxica
entre o poder econômico e eleições. Esse financiamento
privado de pessoa jurídica é o mote principal da tal da
corrupção endêmica que engraça em nosso país.

O segundo fundamento jurídico da OAB, a violação do
princípio da igualdade. Porque o Direito Político é um direito
próprio de pessoas físicas, é um direito da cidadania. E a
empresa não tem participação política, só tem participação
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política quem é sujeito de direito político é o cidadão, a pessoa
física. A violação do princípio democrático, em razão dessa
influência do poder econômico, e a violação do princípio
republicano.

Bom, em razão dessa ADIN da OAB, que já recebeu o
voto da maioria dos Ministros favoráveis a ela, e aí o Ministro
igualmente pegou a vista desse processo, não devolve mais, é
uma pressão social da sociedade, legítima por sinal, para que
ele devolva: “devolve, Gilmar, devolve”, e ele não devolve nunca.
E aí nessa esteira, o Presidente da Câmara dos Deputados
apresentou, fez com que apresentasse a PEC, a tão polêmica
PEC do financiamento privado de campanha. Por quê? Como
eu falei no início, essa matéria é uma matéria que está regida
no âmbito da legislação infraconstitucional, a legislação
ordinária, esta matéria não está na Constituição Federal. E
qual é o golpe daqueles que sempre querem um dinheirinho
dos grandes empresários? - estão todos presos agora na
operação Lava Jato - É elevar essa matéria ao cânone
constitucional, porque aí ela fica livre de rasteira, como sempre
acontece no Brasil, que a legislação eleitoral é sempre de última
hora, ela é sempre fruto das rasteiras. Então eles apresentaram
no dia 26 de maio, em plenário, essa proposta foi rejeitada, e
aí eles fizeram, na noite, uma manobra regimental, e
reapresentaram a mesma matéria, que é uma PEC – Proposta
de Emenda Constitucional, que tem um trâmite, que está na
Constituição Federal, bem estreito, complexo, em razão da
importância da matéria e acabaram aprovando no dia 27, então,
o texto dessa PEC, segundo a qual aprovou o financiamento, a
doação de pessoas físicas e jurídicas aos partidos políticos, e a
doação de pessoa física, somente física, aos candidatos. Essa
foi a aprovação. E comemoraram. Acontece que o açodamento
dessa matéria foi flagrante e retumbante no Brasil, todo mundo
sabe disso. E nessa confusão toda, eles acabaram dando um
tiro no pé, porque certamente vai ter uma nova ADIN ou então
alguma demanda no Supremo logo que for, se é que ela vai
passar, porque é bom que se explique o seguinte: qual é o
trâmite de uma ADIN lá no Congresso Nacional? A ADIN tem
que ter duas votações, 1º e 2º turno lá na Câmara, e depois
vai para o Senado Federal e tem igualmente duas votações,
primeiro e segundo turno.

Quando eu subi aqui agora eu fiz uma consulta para o
Senador Valdir Raupp, eu disse: “Senador, depois que vota no
1º turno a ADIN é possível fazer a emenda na 2ª votação na
Câmara ou no Senado? Ele falou assim: “só se fosse o relator
que fizer a emenda”. Porque há um problema técnico aí, do
açodamento. Por quê? Foi aprovada a emenda que estabelece
a doação de pessoas físicas e pessoas jurídicas para partidos
políticos, mas quando for tratar dos candidatos, deixaram,
colocaram aqui, só podem receber doações de pessoas físicas.
Qual é a questão que surge? Partido político é pessoa jurídica.
Então vão pegar o dinheiro do Lava Jato todinho, colocar no
partido, mas depois, na hora da campanha, não vão poder
entrar na campanha, porque há uma vedação, perfeito? Aí, 63
Deputados Federais entraram com um mandado de segurança
no Supremo Tribunal Federal, pedindo para suspender a
tramitação desta PEC e pediram a liminar. A Ministra Rosa
Weber indeferiu a PEC, eu andei, para vir aqui, eu andei
pesquisando sobre esse assunto e alguns especialistas diziam:
‘olha, é muito difícil o Supremo Tribunal Federal entrar nessa

seara’, por quê? Porque seria uma interferência indevida no
outro poder, o Poder Legislativo está com uma matéria em
tramitação, os Deputados entram com um mandado de
segurança no Supremo para barrar aquela tramitação. Então
o Supremo, geralmente, não faz esse tipo de coisa. Por que
isso? Porque a competência do Supremo Tribunal Federal se
estabelece apenas e tão somente no momento em que qualquer
Projeto de Lei ou Emenda Constitucional seja promulgada.

O momento que for promulgada, aí se estabelece a
competência do STF para apreciar a matéria. Só teve até agora,
na longa do STF, um caso que foi o caso do grande Ministro
Gilmar Mendes que deu uma liminar para sustar aquela PEC
da cláusula de barreira, e tudo isso para evitar que a Marina
conseguisse legalizar a sua rede de legibilidade.

Então, qual é o problema que tem nessa PEC do
Presidente Eduardo Cunha? O artigo 60 da Constituição Federal,
no seu § 5º, estabelece que: A matéria constante em proposta
de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

A sessão legislativa, salvo engano, é o ano todo. Então,
vocês lembram o que eu falei, que essa proposta do Eduardo
Cunha foi levada à votação em plenário no dia 26 e foi rejeitada.
No dia seguinte ele apresentou a manobra regimental e
apresentou novamente e foi aprovada.

Então, aí os deputados entraram com mandado de
segurança, mas no momento em que ela for, e ainda precisa,
essa Emenda, passar pela 2ª votação na Câmara, depois ir
para o Senado e sofrer mais duas votações. Caso ela consiga
ultrapassar essas três votações e ser promulgada, haverá o
vício formal de origem, porque a tramitação da PEC violou o
artigo 60, § 5º da Constituição Federal.

Então, em matéria de financiamento de campanha é
muito provável que a situação fique exatamente como está,
porque o Senado está se movimentando muito e toda essa
reforma que estava sendo na Câmara dos Deputados é bem
provável que no Senado sofra muitas modificações. Eu não
vou ampliar porque o Professor João Paulo já se referiu aqui,
na fala dele, a outros aspectos que eu iria falar, mas para que
não se repita, então não precisa mais abordar aqueles
elementos que ele já se prontificou dizer aqui.

Então, agradeço o convite e a oportunidade e devolvo a
palavra à eminente Coordenadora.

A SRA. ERIKA GERHARDT (Mediadora) – Obrigada, Dr.
Segismundo.

Eu vou passar a palavra agora para o Presidente do
IDERO, Dr. Manoel Veríssimo para fazer uso da palavra.

O SR. MANOEL VERÍSSIMO – Boa noite a todos.  Inicialmente
queria cumprimentar os membros da Assembleia Legislativa
na pessoa do nosso Deputado Leonardo Barreto de Moraes e
parabenizá-lo pela iniciativa da Audiência Pública e agradecer
o convite e a oportunidade do Instituto de Direito Eleitoral estar
mais uma vez nesta Casa, debatendo um tema de suma
importância para nossa democracia.

Cumprimento a Dra. Erika Camargo Gerhardt, a nossa
representante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e
Político. E Dra. Erika gostaria, em nome da senhora, de
parabenizar e consignar que hoje, levando em conta as pessoas
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do auditório, as pessoas do plenário, as mulheres estão em
maioria. Então, nós já vemos que há uma inclusão da
participação da mulher no debate da reforma política.  Então
gostaria de pedir uma salva de palmas a vocês mulheres, pela
participação.

Cumprimento aqui o meu amigo conferencista Dr. Ernande
Segismundo, decano do Direito Eleitoral rondoniense, existe a
Advocacia Eleitoral antes e depois de Ernande Segismundo.  É
um prazer muito grande tê-lo e poder beber da fonte de vosso
conhecimento.

Cumprimento aqui também o nosso representante no
Tribunal Regional Eleitoral Dr. Clênio Amorim, advogado também
militante, outro decano da Advocacia Eleitoralista.

Gostaria de estender meus cumprimentos ao Dr. Juacy
dos Santos Loura Júnior, que hoje representa a advocacia
rondoniense junto ao Tribunal Regional Eleitoral.

Estendo os cumprimentos ao nosso Conselheiro da
Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rondônia, Dr.
Jamyson. E gostaria, Dr. Jamyson, que Vossa Excelência levasse
a Ordem dos Advogados do Brasil este debate que aqui está
convidando o nosso Presidente Dr. Andrey Cavalcante para que
faça, convide não só a advocacia, mas o público, convide o
cidadão, convide Porto Velho para participar de um debate tão
importante para nós.

Conseguindo aqui e cumprimento o representante do
PSDB Jovem do Dr. Marcelo Barroso, que amanhã está de
natalício e desde já intimo o colega a dizer onde vai ser a festa
para que a gente possa participar.

Cumprimento também o Dr. Luiz Felipe, membro do
Instituto de Direito Eleitoral e Presidente da Mesa que se desfez.
Gostaria de consignar também meus cumprimentos ao
Presidente do Diretório Estadual do PSOL - Rondônia, Pimenta
de Rondônia que esteve conosco no último dia 19 e 20 quando
debatemos no 5º Ciclo de Reforma Política Eleitoral, realizada
pela ABRADEP em conjunto com Instituto de Direito Eleitoral,
na sede da Universidade UNIRON.

Meu amigo Dr. Cleiton, meu amigo Dr. Carlos Mancebo,
representante aqui também e membro do IDERO; representante
do PSDB, desculpe, Dr. Breno Mendes, e membro do IDERO; o
Dr. Santana que aqui está presente. Gostaria de consignar
também a presença do Conselheiro do Tribunal de Contas
aposentado Dr. Amadeu Machado; consignar a presença do
Radialista Maurício Calixto, que fez muito bem o uso da tribuna
e falou um pouquinho a respeito do tema que nós nos dedicamos
a tratar na data de hoje.

Consignar e agradecer o convite do Professor João Paulo;
a presença do Senador Valdir Raupp e principalmente dos alunos
da Universidade Federal de Rondônia.

O tema a qual fui incumbido é o da fidelidade partidária,
qual seja, o troca a troca de partido. E o Congresso, na verdade,
ele vem e constitucionaliza, legaliza o instituto da fidelidade
partidária que já existia através da Resolução 22.610, de 2007,
Resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Mas antes da gente
falar desse instituto, nós precisamos falar do sistema de
representatividade que se faz presente no sistema eleitoral
brasileiro hoje.

Nós sabemos, e a nossa Constituição preconiza que “todo
o poder emana do povo e que esse poder será exercido através
dos seus representantes legais”. A mesma Constituição, no seu

artigo 14, diz que um dos requisitos de inelegibilidade, que é
um requisito para ser eleito, é de que o cidadão seja filiado a
uma agremiação partidária, ou seja, a importância do partido
político. E, segundo Paulo Bonavides, o partido político nada
mais é que uma agremiação de pessoas que busca um fim
ideal e esse fim seria, de forma bem grosseira, a busca pelo
poder, poder como um todo.

Aí que nós temos a grande celeuma. Hoje nós vivemos
um cenário, que aqui estamos, um pluripartidarismo, mas nem
sempre foi assim.

Com o regime ditatorial que perdurou de 1964 a 1985,
tínhamos somente duas agremiações, não é, Professor
Segismundo e Professor Clênio Amorim? Parece-me, com a
ARENA e o MDB que rivalizava no cenário nacional.

Com a Constituição de 1988 volta a se ter o
pluripartidarismo e aí está, como eu disse, a celeuma do troca
a troca de partidos e da fidelidade partidária.

Atualmente, consignou aqui o nosso Senador da
República Valdir Raupp de Matos, que existem 32 partidos com
registros no TSE. Desses, 28 têm representatividade no
Congresso Nacional e mais 27 na espera para que obtenham
o registro.

O instituto da fidelidade partidária, hoje, já está em
vigência com a Resolução 22.610 do TSE, mas a sua aparição,
ela se deu no primeiro momento como disciplina partidária
com a Emenda Constitucional de 1969, à época sob a
Constituição de 1967, ou seja, o regime militar.

Eu peço licença aos amigos para ler um trechinho do
que entende o Supremo, na palavra do Ministro Celso de Mello,
quanto à Emenda Constitucional nº 001, diz Celso de Mello: “a
Emenda Constitucional nº 001 é uma Carta Constitucional
envergonhada de si própria, imposta de maneira não
democrática e representando a expressão da vontade
autoritária dos curadores do regime”.

Bem, enfim, estávamos sobre a égide do regime
ditatorial, só que essa Emenda, a Emenda Constitucional nº
001 de 1969, ela trazia no artigo 152 da Constituição de 1967
o seguinte: “perderá o mandato no Senado Federal, na Câmara
dos Deputados, na Assembleia Legislativa e nas Câmaras
Municipais quem, por atitude ou pelo voto, se opuser às
diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos de direção
partidária ou deixará o partido sob cuja legenda foi eleito”.

Essa Emenda Constitucional tem validade só até 1985,
quando ela foi revogada pela Emenda Constitucional 25.

Naquele momento o nosso Superior Tribunal Federal –
STF, ele tinha entendimento da pessoalidade do mandato, de
que o mandato pertencia ao candidato e não entendimento
que nós temos hoje. E em 1989 a nossa Corte Suprema é
confrontada e num mandado de segurança de relatoria do
então Ministro Moreira Alves, se decide que o mandato pertence
ao candidato e não ao partido político. Só que o que acontece
de 1983 a 2003, ou seja, duas décadas, o índice de migração
partidária na Câmara Federal era de 29%, 29% dos Deputados
Federais faziam a migração de seu partido de origem. E, com
isso, em meados de 2007, salvo engano, o extinto, na verdade
hoje o DEM, antigo PFL, formula uma consulta ao Tribunal
Superior Eleitoral para que o Tribunal se posicione sobre a
saída injustificada do detentor do mandato. E o Tribunal
Superior Eleitoral entende que sim, que aquele que sair de
modo injustificado, perderá o mandato. Só que o que acontece?
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Face ao posicionamento e a história da nossa Suprema
Corte, o STF, o Presidente da Câmara Federal, naquele
momento, Deputado Léo Moraes, ele não aplica o teor da
Consulta 1.398, por quê? Porque aquele não era o entendimento
do STF. E ele é alvo de 04 mandatos de segurança, salvo engano,
26302, 303 e 304, eu já confirmo aqui aos colegas. Só um
minuto, por favor. Perdão, 26.602, 603 e 604. O Presidente da
Câmara, naquele momento, ele é autoridade coautora e o
Supremo muda seu posicionamento e ratifica o teor da Consulta
1.398, dizendo que o mandato pertence não ao candidato e
sim ao partido, motivo pelo qual, aquele que saísse de modo
injustificado perderia o mandato pelo qual ele foi eleito. Nós
temos aí, eu gostaria de consignar, neste momento, dois
marcos. Primeiro, a extensão da competência da Justiça
Eleitoral. Tenho aqui dois, um ex-membro e um atual membro
do Tribunal Regional Eleitoral, Dr. Juacy dos Santos Loura e o
Dr. Clênio Amorim, de que a competência da Justiça Eleitoral
se encerra com a diplomação, e é um marco por quê? Com o
advento de que a Justiça Eleitoral deveria enfrentar a questão
da infidelidade, abre-se o leque de competência para depois
de encerrado o processo eleitoral. Outro marco que eu já
consignei aqui, é que, naquele momento, o entendimento de
que o mandato seria do candidato, ele é do partido. Enfim,
baseado nesses três mandatos de segurança, o STF determina
que o TSE edite uma Resolução para regulamentar a questão
da fidelidade partidária. E aí nós temos, em 2007 ainda, a
edição da Resolução 22.610 que agora é a PEC 182, de 2007.
Editada a Resolução, no ano seguinte, no ano de 2008, o
Procurador da República questiona a constitucionalidade.
Primeiro pela reserva de lei, dizendo que se teria adentrado
na competência legislativa quanto à matéria e segundo porque
se teria ampliado a competência do Ministério Público, haja
vista que ele passa a configurar como um dos legitimados a
impetrar o pedido de fidelidade partidária. No mesmo ano o
STF decide pela constitucionalidade e a Resolução tem vigência
até a data de hoje. O que traz a Resolução, hoje PEC 182, de
2007?  Basicamente o prazo para propositura da ação de perda
do mandato, os legitimados, o procedimento, o rito.

E eu gostaria de consignar: quer dizer que aquele que
deixasse o partido pelo qual foi eleito depois da Resolução ele
já incidiria na infidelidade partidária? Não. A Resolução traz
quatro hipóteses que nós chamamos de justa causa.
A primeira é a incorporação ou fusão. Como eu disse, um caso
conhecido foi o PFL que se transformou em DEM. Nessa situação,
aquele que fora incorporado ou participado da fusão, ele não
incidirá na infidelidade partidária.

A outra hipótese é a criação de novo partido. Eu gosto
muito de trabalhar com exemplos, como nós estamos no meio
acadêmico, não é, Professor Marcelo? Aqui em Rondônia nós
tivemos a migração do então Deputado Federal, salvo engano,
Moreira Mendes, filiado ao PPS e ele migrou para o PSB. A
discussão, naquele momento, era: ele deveria participar dos
atos de constituição? E o entendimento que se tem do Tribunal
Superior Eleitoral é esse, salvo engano, me corrijam os colegas
se eu estiver errado, de que para que ele seja embarcado pela
justa causa, ele deve participar dos atos de criação dessa nova
sigla.

A terceira justa causa seria a mudança substancial ou
desvio do conteúdo programático. Salvo engano só existe um

caso desses no país que é do Deputado Federal Paulo Rubem,
do PT, que migrou para o PDT, sob a justificativa de que o
Partido dos Trabalhadores deixou de cumprir o seu conteúdo
programático, haja vista que a sua bandeira partidária sempre
foi na não interferência de políticas que diminuíssem o recurso,
o erário, o recurso dos trabalhadores, e me parece que não foi
isso o que aconteceu. E também reconheceu o TSE a justa
causa, embasado de que no momento em que o Partido dos
Trabalhadores foi acusado de diversos desvios e participação
de alguns membros em escândalo de corrupção, nada o fez.

Quarta e última causa é a grave discriminação pessoal,
e eu gostaria de usar dois exemplos aqui também, que temos,
inclusive desta Casa, Deputado Léo Moraes. O primeiro deles
foi do caso do Deputado Estadual Tiziu Jidalias, que foi eleito
pela sigla do PMDB e entrou com uma justificativa, querendo a
sua desfiliação, alegando a grave discriminação pessoal, para
que ele se retirasse do partido e o nosso Tribunal Regional
Eleitoral reconheceu a justa causa, a perseguição de alguns
membros do partido e autorizou a saída do então deputado do
PMDB, para outra sigla que, confesso, não me recordo qual.
PT? Obrigado, Santana. Um caso mais recente, que foi o
contrário, também desta Casa aqui em Rondônia, foi de um
Deputado que viajou deputado e voltou já não era mais
deputado, César Licório. Até então, nas fileiras do TRT e migrou
sem justa causa para o PSL - Partido Social Liberal, e o nosso
Tribunal, salvo engano o Relator foi o Dr. José Jorge, reconheceu
que não havia justa causa para a migração do então deputado,
e mandou dar posse para sua suplente, Carmivalda Gon. Enfim,
essa legalização, essa constitucionalização da fidelidade, como
eu disse, se deu agora, recentemente, pelo Congresso, através
da PEC 182 e o que eu gostaria de trazer para os senhores é
que parece que um dia após, quando for promulgado a PEC,
os candidatos terão um prazo de 30 dias para fazer a migração
para as siglas que acharem pertinentes. Ou seja, desculpem o
palavreado, mas a gente vai ter uma verdadeira suruba eleitoral,
no prazo de 30 dias aí, vão poder ir, voltar e fazer o que
quiserem.

Essas eram as minhas considerações sobre o Instituto
da Fidelidade Partidária, espero ter ajudado e trazido, de certa
forma, as novidades da reforma que aí está no Congresso
Nacional. E agradecer novamente à Mesa Diretora e todos que
aqui estão até esta hora para nos ouvir. Meu muito obrigado.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Parabéns Dr. Manoel
Veríssimo pela brilhante fala e já se encontra na Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia, o Professor Doutor Cláudio
Couto, doutor em Ciência Política pela USP, Professor pela
Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Seja bem-vindo, Dr.
Cláudio. O Estado de Rondônia lhe recebe de braços abertos
para nós aprofundarmos e esgotarmos essa temática da
reforma política, certamente o senhor abrilhantará o evento,
assim como a Professora Doutora Maria do Socorro Braga,
doutora em Ciência Política pela USP e Professora da
Universidade Federal de São Carlos. Digo o mesmo para a
senhora, seja bem-vinda e fique bem à vontade, que os ares
do Norte lhe façam muito bem.

A SRA. ERIKA GERHARDT (Mediadora) – Vou passar a
palavra agora para o Dr. Juacy, para suas considerações.
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O SR. JUACY LOURA JÚNIOR – Boa noite a todos e a todas
que aqui estão. Gostaria de primeiramente cumprimentar o
Deputado Léo Moraes, propositor desta Audiência Pública,
juntamente com o Professor Doutorando João Paulo, estão de
parabéns por esta propositura. Cumprimentar, e aí cumprimento
todo mundo da Mesa, a Dra. Erika Gerhardt e assim os
palestrantes, Professor Doutor Cláudio Couto, seja bem-vindo
a Rondônia, bem como a Professora Doutora Maria do Socorro
Braga. Cumprimentar ainda os colegas do IDERO, na pessoa
do nosso amigo Santana. Cumprimentar o ex-membro do
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia também, Doutor Decano
Amadeu Machado, que também fez parte do Tribunal Regional
Eleitoral de Rondônia, lá nos idos de 1980, 1982, 1983, 1989. E
especialmente cumprimentar os acadêmicos aqui da UNIR, de
Ciências Sociais, os alunos do Professor João Paulo. Coube-me
falar, dentro da divisão, sobre alguns pontos da reforma política
e aí eu quero crer que um ponto, a meu sentir, muito importante,
especialmente neste momento em que estou na Justiça Eleitoral,
que estou como Magistrado Eleitoral, que nós, portanto, então
começamos a entender como é que funciona a Justiça Eleitoral
por dentro, é exatamente a questão da unificação das eleições.
O Doutor João Paulo já falou que seria por mais pernicioso a
nossa democracia essa unificação, eu quero apenas reforçar
com alguns dados. A unificação, e aqui eu chamei de..., fiz aqui
uma brincadeira de um baralho para dizer do jogo da reforma
política. Esse jogo da reforma política começa com a, e aí a
PEC que já foi tão falada aqui, que é a 182 de 2007, que é de
propositura do então Senador Marco Maciel, que essa PEC 182
trata exatamente da fidelidade partidária que o Doutor Manoel
Veríssimo tão bem falou. Nessa PEC foram apensadas todas as
outras PECs que tratam do assunto reforma política. Então,
quase uma centena de projetos de emendas constitucionais
está aí apensada à PEC 182. Essa votação da PEC 182, como já
foi dito aqui também, foi finalizada em 17/06 agora, próximo
passado, na Câmara dos Deputados, em primeiro turno e em
segundo turno será votada também, o mais rápido possível,
nas palavras do Presidente Eduardo Cunha. A gente pode dizer
que existem atos que foram preparatórios da unificação das
eleições. E eu posso dizer que seria, esse ato preparatório,
primeiramente a duração de mandatos. Houve a aprovação de
08 anos para Senador, por enquanto, isso vai ser discutido,
obviamente, na respectiva Casa, hoje é de 08 anos para Senador
e 04 para Deputado Federal, Estadual, enfim, todos os outros
mandatos eletivos. Foi aprovado para que haja essa
prorrogação, esse aumento do mandato para 05 anos para
todos os cargos, inclusive de Senador, a partir de 2020, os
eleitos em 2016, 2018 terão mandatos de 04 anos e a transição
prevê um mandato de 09 anos para o Senador eleito em 2018.
Esse foi o trecho que foi aprovado na PEC, na Câmara, com
348 votos. Então, a meu sentir, era o primeiro ato preparatório
visando à unificação das eleições.

O segundo ato preparatório que houve na Câmara dos
Deputados, foi o fim da reeleição. Como já dito também pelo
Professor João Paulo, poderia ser discutido esse fim da reeleição,
de uma forma, não atacando em si o fim da reeleição, mas
podendo ser discutido uma melhor eficiência para que não
houvesse ações geradas, condutas vedadas. Ou seja, o privilégio
daqueles que estejam no exercício de mandato eletivo. Mas o
fato é que foi aprovado o fim da reeleição na Câmara dos

Deputados com quase a totalidade dos membros daquela Casa,
como se vê ali, com quatrocentos e cinquenta e dois votos
aprovando o fim da reeleição. E o fim da reeleição, nesse
momento, tão somente para os cargos majoritários, ou seja,
governadores, prefeitos e Presidente da República.

E aí penso que esse seria o segundo ato preparatório
para então chegarmos ao assunto que me foi colocado, que é
exatamente a unificação das eleições. O objetivo buscado aqui
qual era? Que todos os mandatos a partir da reeleição e a
partir da coincidência de que esses mandatos tivessem cinco
anos para todos os cargos, que houvesse uma única eleição
no país ou pelos menos um único pleito dividido em várias
datas ou etapas, mas ainda assim no mesmo ano eleitoral.

Essa PEC, que é a PEC 352, de 2013, que está apensada
à PEC 182/2007, ela foi, graças a Deus, rejeitada pela Câmara
dos Deputados. Eu quero aqui dizer, sem qualquer falsa
modéstia, que a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Política
teve um papel importantíssimo na discussão e na rejeição
dessa PEC perante a Câmara dos Deputados. Porque, cada
membro da Academia Brasileira de Direto Eleitoral e Político -
ABRADEP, foi levar memorial com seus Deputados, nos seus
respectivos Estados, para explicar o quão era perniciosa essa
unificação da eleição ou essa coincidência de mandatos. E aí,
como já foi dito aqui também pelo Professor João Paulo,
trezentos e oito votos eram necessários para aprovação. Vejam
os senhores e as senhoras, que tivemos apenas duzentos e
vinte votos a favor e duzentos e vinte cinco votos contrários.
Até o último momento a Câmara dos Deputados ainda se falava
que haveria uma aprovação dessa unificação. E foi uma
surpresa, a todos, não passar. E, obviamente, a democracia
agradece. Nós aplaudimos essa sensibilidade da Câmara dos
Deputados em não aprovar essa proposta de unificação das
eleições, exatamente por alguns motivos que, eu vou passar
de uma forma muito rápida.

Quem defende a unificação das eleições, diz que,
objetivamente, reduziria os custos das eleições, seu aspecto
operacional; reduziria também os valores das campanhas
eleitorais; que os partidos políticos seriam fortalecidos com
essa medida da unificação, uma vez que as campanhas dentro
de cada agremiação teriam que obter uma coordenação mais
organizada e centralizada. E também outro argumento
favorável, seria a realização de eleições unificadas a cada
quatro ou cinco anos, favoreceria a governabilidade, ou seja,
facilitando sobremaneira a execução de políticas públicas, em
especial nas áreas em que o Brasil tenha a maior carência
como saúde, educação, saneamento, enfim, e por aí vai.

No entanto, a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e
Político - ABRADEP, fez inclusive um manifesto, que foi publicado
num importante site de notícias jurídicas, que é o CONJUR, e
lá naquele manifesto, com opinião do ex-ministro do TSE
Joelson Dias; Professor Doutor pela USP, Doutor Daniel Falcão
e a Professora Doutora pela Universidade Federal de Minas
Gerais, Marilda Silveira, também pontuaram alguns
argumentos contrários a unificação das eleições.

Eu trago aqui, apenas algumas razões que foram
colocadas ali, até porque o manifesto é um tanto quanto
extenso, mas vou tentar aqui, dentro da objetividade que já
foi colocado a todos que me antecederam, falar alguma coisa
a respeito do porque não deveríamos ter unificação das
eleições.
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A unificação das eleições comprometerá o direito de participação
política e escolha dos eleitores enfraquecerá as instituições
democráticas. Imaginem os senhores, que passou e foi
aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, foi
promulgada a eleição de cinco em cinco anos. Um jovem que
hoje votaria de forma facultativa aos 16 anos, ele só voltaria a
votar quando ele tivesse mais de 21 anos. Por certo essa medida
afastará a discussão democrática tanto dos partidos políticos,
mas, sobretudo, dos eleitores que ficaram à margem da
discussão. Hoje, quer queira, quer não, a forma de eleição a
cada dois anos, serve como um termômetro para que haja aí
análise pelos eleitores de determinado partido político ou pelo
menos de candidato, serve de certa forma como a accountability,
para que haja aí uma necessária verificação se está bem ou se
não está bem aquele partido político. Dizem também que as
eleições unificadas comprometeriam a administração do pleito
pela Justiça Eleitoral e sua atuação jurisdicional. Isso é uma
total verdade. Eu, como Juiz Eleitoral, nesse momento, posso
dizer para vocês, para os senhores e para as senhoras, que a
Justiça Eleitoral não está preparada para fazer um único pleito
de cinco mil, eu fiz até uma anotação, de cinco mil quinhentos
e setenta, para as eleições municipais; vinte e seis para as
eleições estaduais, aí com deputado federal, deputado estadual,
governador e senador, uma eleição distrital e uma eleição
Nacional, tudo ao mesmo tempo. A Justiça Eleitoral tem uma
estrutura, quer seja aqui em Rondônia, quer seja em São Paulo,
que é o maior colégio eleitoral do Brasil, de apenas 07 juízes.
Como já dito pelo Doutor Clênio Amorim, aquela formação é
igual em todo território nacional. Por certo, a Justiça Eleitoral
receberia uma demanda muito grande de registro de
candidaturas, desde vereadores até Presidente da República,
obviamente em cada competência originária do tribunal, desde
TSE até Juiz de Zona, mas certamente a demanda aumentaria
muito. E como é que ficaria a questão dos registros de
candidatura, das impugnações, das representações por
propaganda eleitoral e todas as demais outras ações que são
ajuizadas e implementadas durante o pleito eleitoral?

Hoje, os Tribunais Regionais Eleitorais, o Tribunal
Superior Eleitoral, não conseguem cumprir os prazos que temos
a partir das resoluções, para julgamento de algumas ações, o
que dirá com essa unificação de todos os pleitos numa só dada?
Existem outros argumentos e aí, quem quiser depois eu passo
o material, que são a Justiça Eleitoral, hoje, poderia até fazer
se assim o Congresso Nacional realmente entendesse que
deveria fazer, mas seria, talvez, muito mais caro para nossa
democracia essa implementação através da Justiça Eleitoral.
As eleições unificadas também não simplificariam o sistema
eleitoral, nem facilitariam a sua compreensão pelo eleitor.
Imagina que hoje já se acha que quando há uma eleição geral,
um eleitor vá votar em cinco candidatos, deputado estadual e
federal, governador, senador e presidente: ‘ah, é muito
candidato para votar’, imagina se fosse uma eleição unificada
de vereador a presidente, seriam aproximadamente oito. Como
é que ficaria a questão dos numerais que coincidem, por
exemplo, de presidente, governador e prefeito; de vereadores
com deputados estaduais. Obviamente isso seria implementado,
haveria, sim, uma saída pela Justiça Eleitoral, mas como ficaria
isso na cabeça do eleitor? Demora demasiada, uma demora
na votação. Isso sem dúvida alguma foge ao objetivo da
reforma, que é exatamente a simplificação dos atos.

Quero crer que esses argumentos são muito mais fortes
do que aqueles outros argumentos que se colocam como
válidos para unificação das eleições. Eu estou controlando o
tempo aqui, já estou quase estourando, mas quero dizer aos
senhores que de fato, graças a Deus, isso não houve aprovação
através da Câmara dos Deputados. Parece que já para o
segundo turno, não há muita mudança nisso e o Senado
Federal, em conversa, inclusive hoje com o Senador Valdir
Raupp, ele me disse que também o Senado Federal, até porque
aí havendo uma conversa com o Presidente do Supremo
Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral,
também vai andar nesse sentido. Ou seja, que a unificação,
vai ser enterrada mesmo e as eleições continuarão da forma
que estão.

Seriam essas as considerações que eu teria a fazer. Eu
quero apenas dizer que esse avanço democrático institucional
que alcançamos nos últimos trinta anos, pode ser facilmente
prejudicado com avanço da proposta de unificação das eleições.

Somos uma democracia recente e ainda pagamos por
nossa juventude. A participação popular nas eleições a cada
dois anos é o melhor instrumento vigente para mobilizar a
população brasileira e refletir, interagir com a classe política,
esse instrumento saudável e democrático pode desaparecer
diante da forma gerada de unificação das eleições.

Seria um passo, e aí isso quem diz sou eu, seria, talvez,
o primeiro passo, Doutor Amadeu Machado, eu acho que talvez
ninguém pense nisso, para extinção da Justiça Eleitoral e
administração das eleições pela Justiça Federal, se a unificação
passasse.

Quero dizer então que, nas palavras de Platão, “não há
nada de errado com aquele que gosta de política, simplesmente
serão governados por aqueles que gostam”. Muito obrigado.

A SRA. ERIKA GERHARDT (Mediadora) – Obrigada, Doutor
Juacy. Antes de franquear a palavra aos debates, que o intuito
da Audiência é que realmente nós possamos debater a reforma
política proposta, as questões propostas, o que já foi aprovado,
para termos conhecimento a respeito do funcionamento.

Uma das propostas levantadas na reforma política, que
não foi aprovado, foi comentado um pouco pelo Doutor Manoel,
foi à questão da participação feminina, a efetiva participação
feminina nas eleições.

Nós sabemos que hoje existe uma reserva de até 30%
dos registros de candidaturas para cada gênero, mas que
efetivamente as mulheres, que muitas vezes estão preenchendo
essa cota, só representam formalmente as candidaturas. Elas
efetivamente não disputam as eleições, elas efetivamente não
recebem recursos dos partidos para isso. Então nós temos
uma deficiência representativa.

Para colocar para vocês, depois que foi implementada
essa alteração, houve um acréscimo de apenas 3% das
mulheres no parlamento. Hoje em dia, o parlamento, o
Congresso Nacional é representado apenas por 9% de
mulheres, e como bem frisado pelo Doutor Manoel, se nós
verificarmos a população aqui, os presentes nesta Audiência,
metade, mais da metade, são mulheres.

Então, eu faço essa convocação para que as mulheres
realmente queiram discutir a política, queiram participar. Nós
não podemos trazer apenas aquelas que são muitas vezes, e a
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gente debateu isso, irmã, esposa, filho para cumprir a tabela.
Nós precisamos ter mulheres que efetivamente gostem da
política. E a política tem que ser levada em consideração na
melhor acepção da palavra, não politicagem.

E a mulher tem uma característica também, a mulher é
muito correta, ela não gosta de se meter em coisa errada,
então, isso talvez assuste um pouco. Mas nós precisamos trazer
essa experiência para a política. Para quem tiver interesse, a
ONU Mulheres, lançou essa semana aqui no Brasil a campanha
He For She, que é Ele por Ela. É uma campanha na qual visa
conscientizar os homens, para que eles deem o empoderamento,
para que eles apoiem as mulheres para maior participação na
vida pública, na vida política. E eles fazem, o lema da campanha
é a seguinte: “Se não eu, quem? Se não agora, quando?” Então,
se eu não apoiar essa mulher, quem vai apoiar? Se eu não fizer
esse apoiamento hoje, quando ele será feito?

Então, isso passa pela nossa conscientização e aí vai
também pela democracia interna dos partidos políticos que nós
debatemos na Academia. É interessante que existam
mecanismos dentro dos partidos políticos que gerem a efetiva
democracia, para quê? Para que as mulheres também acessem
os cargos de direção interna, para que as mulheres componham
comissões representativas nesse partido.

Então, quem tiver interesse, busque essa campanha da
ONU Mulheres, que está sendo lançada este ano e traga
efetivamente uma mulher que tenha interesse na participação
política, para que ela realmente exerça esse seu direito, ok?
Eu queria agora, agradecer a palavra de todos e franquear a
palavra para aqueles que tenham interesse no debate ou algum
questionamento dos pontos que foram levantados aqui. Pimenta.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Fale aqui por gentileza,
fique à vontade. Use a tribuna. Já é uma área familiar para o
Pimenta de Rondônia, a tribuna e microfone. À vontade, por
gentileza.

O SR. PIMENTA DE RONDÔNIA – Obrigado, Deputado. Saudar
à Mesa, o propositor Deputado Léo Moraes; gostaria de saudar
os presentes e na pessoa do Dr. Amadeu Machado, uma pessoa
já bem antiga nesse meio político, conhece muito bem o
eleitoral.  Essa questão, o pessoal defende a proposta da
coalizão democrática liderada pela Ordem dos Advogados do
Brasil - OAB e Confederação Nacional dos Bispos do Brasil a
CNBB. Tramita a iniciativa popular de Lei pela reforma política
democrática e eleições limpas, é o Projeto nº 6316/2003, foi
assinado por 125 Parlamentares em conjunto com outros 42
Projetos de Lei, que tratam dos mesmos temas, incluindo o
polêmico financiamento de campanha.

Esse cenário, a bancada do PSOL divulga e divulgou
manifesto, “A luta por uma reforma democrática, tem que
continuar”. Nela o PSOL destaca as mais de 600 mil assinaturas
coletadas pela coalizão e a necessidade maior mobilização. De
forma que chegamos a um milhão de assinaturas antes do final
da tramitação dessas proposições. Assim, o projeto de reforma
política democrática ganhará força dentro do Parlamento.

Entendemos que esse é o caminho para conseguirmos
ganha voz frente àqueles que insistem em aprovar de forma
autoritária, diga-se: contra reforma política. E hoje, nós do
PSOL, já estamos lutando contra, contra a reforma política.

Sabemos dos interesses. E todos nós, principalmente quem
vende informações de esquerda, sabemos que a democracia,
muitas das vezes, só se recorre a ela quando há um interesse
próprio. E nessa reforma política se percebe isso.

Essa reforma política que teve o grito das ruas, o clamor
de junho de 2013, foi quem provocou essa reforma política.
Mas em contrapartida também, essa reforma política deu a
Presidente da República a reeleição, porque ela usou também
dessa arte de dizer que se reeleita fosse, apresentaria ao
Congresso a reforma política.

Bem, senhores, dizer aos senhores que o caráter e a
dignidade de um homem, de um ser não se molda dentro do
partido – grande ou pequeno - dentro da agremiação de
futebol, religiosa ou dentro da OAB.

Eu me lembro que, das eleições que a gente disputa,
geralmente após homologar as candidaturas, o primeiro ato
político que se tem, ao meu conhecimento, que se faz, é na
Ordem dos Advogados, os senhores são juristas são
conhecedores, aqui em Rondônia principalmente. O primeiro
ato é na Ordem dos Advogados, nós temos um tema já claro,
nós já sabemos. Eu, desde que me entendo na política em
Rondônia já sei, vamos à Ordem dos Advogados discutir uma
questão pequena, coisa rápida, e eu não posso, e aí eu sou
coagido se assim eu não o fizer.

Na minha casa, eu tenho uma senhora que é operadora
do direito, então ela me cobra muito, e de contrapartida ainda
tenho o meu filho que acompanha ela para que, muitas das
vezes, principalmente nesse anseio da gente querer a reforma
e os direitos para todos, termina, às vezes, a gente,
ultrapassando, extrapolando na vontade e no direito.

Bom, em relação à fidelidade partidária. Ora, na Mesa
passada nós falamos da questão os partidos, são 32 partidos.
Então, vamos acabar com partido e vamos acabar com a
democracia? Foi a democracia que contribuiu para que se
tivesse esses partidos. E nós temos muitos, hoje, senadores e
deputados que vieram de partidos pequenos também. Mas o
partido não visa, não visa, o partido pequeno, Segismundo,
ele não visa só o fundo partidário. Não é possível, às vezes um
cidadão comum ser candidato a governador, prefeito em um
partido burguês, como se fala, ou no partido da direitona, os
direitos políticos, afinal existe um teto, um número de candidato
para o partido apresentar.

Então, esses partidos pequenos, o problema está se
colocando e está se colocando para população, a reforma
política não pode ser usada de forma porque tem muito partido.
E a corrupção se dá em virtude desse monte de partido.

Bom, senhores, as pessoas que quiserem saber mais
sobre a reforma política que o PSOL está pleiteando no
Congresso, nós elegemos 5 deputados federais, dos 5, o PSOL
só tem um e chama-se fidelidade partidária. E esse um foi
expulso do partido. E a fidelidade partidária, às vezes as
pessoas esquecem, para concluir, que quando eu vou assinar
a ficha de filiação em um partido, que eu quero ser candidato,
eu não olhei o Estatuto e o manifesto do partido, mas o partido,
para ser reconhecido o registro dele lá no TER, é preciso
apresentar essas cláusulas. Mas eu só quero ser candidato,
depois de eleito... Então, a questão é partidária ou é do homem?
Senhoras e senhores, nós temos que nos ater a essa reforma.
Reforma essa que está sendo feita a toque de poder. Ora, nós
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temos lá no Congresso um deputado federal, Presidente da
Câmara e do Senado, e aí eu vou, agora, contra a ética, aquela
uma... Eu me esqueci de dizer que a Ordem dos Advogados
convoca os candidatos para se ater a ética na política. E nessa
ética evita que eu possa dizer, que eu diga que ontem, ontem
alguém não teve ética quando ele conspirou, quando ele roubou.
Ontem alguém não tinha ética quando foi indisciplinado aqui. E
aí eu não posso lembrar o eleitor na campanha, porque eu
estou faltando com a ética.

Senhoras e Senhores é preciso ter muito cuidado. As
vozes das ruas não foram ouvidas, as vozes das ruas não foram
ouvidas. É preciso, e a prova está aqui, nós tivemos um debate
e eu fiquei triste porque no debate passado se rasgava tanta
seda em defesa de um cidadão que um dia foi expulso desta
Casa, um cidadão que um dia foi expulso do Partido dos
Trabalhadores aqui, mas hoje é o paladino da moralidade. E aí
o Pimenta falta com a ética se lembrar os eleitores que aquele
cidadão do passado cometeu um crime que ele pode repetir
novamente.

Portanto, reforma política tem que ser tratada com mais
seriedade neste país. E muito obrigado aos senhores, Deputado
Léo Moraes, os demais juristas, Dr. Clênio por estar aqui, mas
seria bom se nós levássemos essa reforma lá para periferia,
lá para dentro da universidade. Nós temos uma universidade
em greve, Porto Velho é a cidade dos tubarões da educação,
um Estado que tem instalado 06 cursos de Medicina, enquanto
outras capitais, existem capitais neste país, que têm um só. E
cadê, cadê a discussão? Porque faltou ética. Nós aqui, se pedir
para levantar a mão, quantos Deputados Estaduais têm aqui
dentro desta Casa agora? Tem um. Quantos parlamentares da
República, do Congresso, que aqui passou? Um senador. E os
demais? E nós estamos tratando, reforma política é a vida do
povo brasileiro, é o compromisso, é o compromisso que esse
país não está tendo, porque é uma reforma feita a toque de
poder. Poder do Presidente da Câmara, Presidente do Senado,
porque mandato de 05 anos, cada um deles certamente serão
candidatos, toque de poder. Poder que tem o PSDB com 03
candidatos e aí tem que limitar 05 anos para cada um de nós.
Então, senhoras e senhores, não crucifiquem os partidos
pequenos, não é porque eu sou de partido pequeno, eu poderia
ser de um partido grande, sou convidado várias vezes. Mas no
meu histórico político não tenho, porque venho de uma formação
política dessa base. E aí eu peço aos senhores que vamos
fomentar essa reforma política. Se ela não der certo, Dr. Amadeu
Machado, agora no Congresso, mas temos a oportunidade e
obrigação de dizer a vocês, poucos estudantes da Universidade
que estão aqui, que o prejudicado é o eleitor, o eleitor, a
população, a população, o jovem, as crianças, principalmente
quando tem alguém querendo fazer a reforma da menoridade
penal. Senhores desculpa e hoje a companheira não está aqui,
terminei quebrando o protocolo.

Obrigado, estamos à disposição. O PSOL está debatendo
reforma política.

O SR. BRENO MENDES – Doutora Erika, só fazer uma
intervençãozinha rápida aqui.

A SRA. ERIKA GERHARDT (Mediadora) – Pois não.

O SR. BRENO MENDES – Parabenizando o Presidente do PSOL,
o Pimenta de Rondônia e dizer que no nosso encontro passado,
estava presente o Presidente do PSDC Nacional, o Dr. Eymael e
ele falou uma frase muito interessante com relação aos partidos
pequenos. Ele falou o seguinte, que o PSDC e os outros partidos
pequenos, podem ser realmente, no número de deputados
federais, menores; no valor dos repasses do Fundo Partidário
também muito menores; mas em especial, na corrupção, os
partidos pequenos são infinitamente menores que os grandes.
Então, eu acredito que o papel do partido pequeno é
fundamental na democracia brasileira. Parabéns pelo seu
posicionamento.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Parabenizo também o
Pimenta de Rondônia, a quem eu conheço há muito tempo e
sei da sua militância, do seu ativismo político no PSOL.

Só fazer um parêntese aqui, na verdade um gancho a
sua fala, que se é que existe alguma crítica ao partido pequeno
ou ao partido nanico, nós nos referimos... Eu vou levar até
para cunho pessoal, quando eu me refiro, e não foi o caso,
porque que eu ainda não falei nesta Audiência. O partido
pequeno, o partido nanico, é aquele que subverte, é aquele
que vai ao evento, quando na coligação, e se junta a outros
por outros interesses, muitas vezes escusos e os nada
republicanos. Nós estamos falando do esvaziamento ideológico,
que não tem uma corrente doutrinária, não tem uma discussão,
não tem uma linha pragmática a ser seguida. Não é o caso do
seu partido a quem eu respeito muito, inclusive fiz, fiz na época
do movimento estudantil, grandes discussões e participamos
do mesmo Diretório Central dos Estudantes.

Então, certamente não se encaixa ao PSOL e a carapuça
nunca vai ser utilizada pelo partido do PSOL, mas sim em relação
a tantos outros que divagam no limbo, sem sequer acrescentar
nada à política brasileira. Então, parabéns ao senhor, parabéns
a sua militância e parabéns ao PSOL.

A SRA. ERIKA GERHARDT (Mediadora) – Com relação a
sua proposta Pimenta, nós estávamos conversando pouco antes
e o Deputado falou de levarmos este debate, não só da reforma
política, mas questão de cidadania para periferia. Fazer uma
Audiência lá na zona Leste, uma na zona Sul, isso tinha sido a
proposta e o IDERO se coloca à disposição, Deputado, para
que nós façamos isso, levemos mesmo o debate para
sociedade, não fique só aqui, mas que nós saiamos da
Assembleia. Obrigado pela sua colocação.

Deputado, devolvo, agora, a palavra.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) - Então, neste momento,
agradecemos a todos os palestrantes, debatedores desta Mesa.
Foi muito interessante, cumpriram rigorosamente ao horário
estipulado e, neste momento, dissolvemos esta Mesa.

Muito obrigado a presença de todos vocês.

O SR. DEVANILDO DE JESUS SANTANA – Deputado, eu
gostaria da fala, por gentileza. Eu quero aqui pedir desculpas
aqui, mas eu quero aqui agradecer ao nosso Presidente do
IDERO, o Manoel, pelo qual eu tenho um grande carinho, um
apreço, o Juacy. Hoje, no IDERO, eu me encontro como recruta.
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Eu adentrei no IDERO e quero aprender, pelo menos 10% de
Vossas Excelências.

Quero aproveitar a ocasião e parabenizar o Deputado
Léo Moraes, que Vossa Excelência, junto com a Deputada
Mariana tem sido referência para muitos jovens para adentrar
na política. Mediante a fala do nosso amigo Pimenta, vamos
realmente levar esta Audiência para a escola e, assim, eu
acredito que se uma Audiência dessas fosse no interior, o senhor
veria o tanto de pessoas que iam estar. Infelizmente, a nossa
população aqui na capital não participa, não interage, e nós
temos aqui várias pessoas que têm conhecimento e amanhã,
Deputado, Vossa Excelência vai ver lá em Machadinho D’Oeste
o tanto de pessoas que vai estar participando nessa Audiência.
Infelizmente a nossa população de Porto Velho deixa a desejar,
assim, numa Audiência tão linda dessas. Boa noite e obrigado
pelo espaço.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Obrigado, Devanildo
Santana. Foi candidato, certamente ainda acrescentará muito
aí ao Poder Legislativo no município de Porto Velho, por que
não dizer do Estado de Rondônia.

Nós gostaríamos agora de entregar os certificados dos
palestrantes dessa última Mesa e queria convidar o Marisson
Dourado, estudante. É uma honra os nossos estudantes aqui
participando desse debate e, por conta disso, nós gostaríamos
que o senhor entregasse o diploma à Dra. Erika Gerhardt.  Dra.
Erika, por gentileza, se coloque aqui, perfilem à frente, por
gentileza.

(Entrega do certificado de participação)

Gostaríamos de convidar aqui, à frente, Aline Parente,
também estudante para entregar o certificado ao Dr. Clênio
Amorim, pela belíssima apresentação aqui.

(Entrega do certificado de participação)

Gostaríamos de convidar aqui, à frente, Ana Arquelei,
que irá o certificado ao Dr. Ernande Segismundo, especialista
em Direito Eleitoral, advogado, militante no Estado de Rondônia.

(Entrega do certificado de participação)

Gostaríamos de convidar também o Devanildo Santana
para entregar o certificado ao Dr. Juacy Loura Júnior.

(entrega do certificado de participação)

Eu gostaria de me autoindicar para entregar o certificado
ao Dr. Manoel Veríssimo.

(Entrega do certificado de participação)

E para não fugir do horário, vamos agora iniciar agora
mais Conferência, mais uma Mesa com o tema “35 anos de
pluripartidarismo, reforma política para quê?”

Convido a conferencista, com grande honra e é um grande
prazer recebê-la a professora Dra. Maria do Socorro Braga,
doutora em Ciência Política pela USP e professora da UFSCAR

– Universidade Federal de São Carlos. Seja muito bem-vinda,
Doutora.

E para presidente da Mesa, a não menos brilhante,
Doutora Zelite Carneiro, desembargadora aposentada e ex-
presidente do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional
Eleitoral. Por favor, Doutora Zelite.

E passo os poderes da Mesa à Dra. Zelite Carneiro.

A SRA. ZELITE CARNEIRO (Mediadora) – Boa noite a todos.
É uma honra especial estar aqui na Assembleia, nossa Casa
política, a Casa que nós dizemos que é a Casa do cidadão de
Rondônia, e acolher aqui a professora Maria do Socorro. Ela é
uma personalidade muito especial para todos nós, se propõe,
a um estudo de enfretamento extraordinário, que eu acho que
todo brasileiro gostaria de ouvir esta pergunta que ela faz aí.
É mestra e doutora em Ciência Política da Universidade de
São Carlos, professora da Universidade Federal de São Carlos,
membro da Diretoria da Associação Brasileira de Ciência
Política.

E temos este tema que ela vai nos brindar com este
tema, a propósito, vem para nos encher de otimismo em
relação ao que precisamos ouvir. Quanto mais ouvirmos,
quanto mais discutirmos esse assunto melhor, porque o
brasileiro, de uma forma geral, não participa. Olha a nossa
plateia como está ali, meia dúzia de pessoas. Isso nos
entristece! Nós precisamos participar ativamente da vida política
do nosso país, precisamos, é necessário, participar é
necessário.

Professora Maria do Socorro.

A SRA. MARIA DO SOCORRO BRAGA – Muito obrigada,
Dra. Zelite Carneiro. É um prazer muito grande estar aqui. Foi
com grande satisfação que eu recebi o convite do colega João
Paulo Vianna para estar aqui hoje, conhecer, como diz o nosso
colega, especialmente o trabalho que vocês vêm
desenvolvendo aqui e participar deste debate tão importante
nessa quadra democrática que nós estamos vivendo. Então
eu parabenizo já a todos que conformam esse debate nesta
Casa, uma Casa importantíssima. Agradecer especialmente
ao Deputado Léo Moraes que nos ajudou muito e ajudou toda
a estrutura que nós conseguimos para estar aqui neste dia. E
é um prazer muito grande estar compondo esta Mesa com
todos vocês. Agradecer também ao pessoal da Casa que
também nos ajudou, já alguns dias, fazendo os contatos para
estarmos aqui neste dia. Então, por tudo isso, gente, eu
agradecer imensamente. É uma alegria enorme estar
conhecendo Rondônia, não conhecia a cidade. Então, para mim
está sendo uma grande satisfação estar aqui neste dia.

Bem, vamos começar. Há algum tempo eu venho
trabalhando com as questões relacionadas à democracia no
Brasil. Comecei no mestrado, é um tema que me apaixonei,
especialmente um objeto muito particular, os partidos políticos.

E alguns falavam, “mas que loucura, como é que pode
alguém se dedicar a estudar esse objeto?” Porque eu sempre
encontrei características muito próprias de todo o nosso sistema
partidário, que a gente só consegue visualizar quando a gente
começa a aprofundar esses estudos. É por isso que eu até
hoje continuo desenvolvendo pesquisa sobre esse objeto. E
nesses momentos de debate, por que isso é “35 anos de
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pluripartidarismo, reforma política para quê?” é porque
justamente, eu vou trazer para vocês hoje, a minha tentativa é
nesse sentindo, de trazer uma reflexão para realmente a gente
pensar que se, em quase 35 anos, logicamente eu estou levando
um pouco mais da Constituição de 88, um pouco antes, para
pensarmos se de fato, de lá para cá, desde que começou esse
novo ciclo democrático, a gente de fato vem conseguindo, claro,
acumular várias experiências dessa vida democrática, a ponto
de realmente a gente estar necessitando de uma reforma
política, reforma com R maiúsculo e P maiúsculo, não é?  Não
as decisões pontuais que a gente vem observando nas últimas
semanas. Parece-me que ao contrário desse tema que a gente
tem hoje aqui, várias outras democracias estão justamente
elogiando grande parte do que a gente tem aqui. Então esta
na hora da gente repensar o que de fato está ruim, o que tem
que melhorar e o que de fato é bom. É bom por que de alguma
forma a gente consegue visualizar, na nossa democracia, muitos
ganhos.

Uma questão importante em democracia, a gente
adentrar ali, é a questão do tempo. As instituições, realmente,
para elas terem um papel importante e as pessoas saberem
como elas funcionam, precisa de tempo. Eu não sei se 35 anos
e nem a Ciência Política me diz isso, se 35 anos é o suficiente
para a gente saber se as nossas democracias já têm que ser
mudadas, não é? Mas a gente sabe que têm distorções, tem
problema de representação. Então eu penso que aí tem que
mexer.

Então vamos pensar um pouquinho. O que é que eu fiz
aqui? Eu trouxe, eu vou dividir essa fala em três partes. Eu vou
apresentar para vocês, para alguns, claro que já conhecem
bastante, dois modelos de democracia bastante conhecidas,
de um cientista político, famoso, Lijphart. Ele estava pensando,
algum tempo atrás, no início dos anos 90, quais eram as
democracias que a gente tinha no mundo. E ele vai estudar 36
democracias para descobrir e identificar como que essas
democracias, consideradas por ele democracias, ele tem lá
todos os critérios para considerá-las democracia, elas se
organizam e elas funcionam.

A pergunta que eu faço, lendo sempre esse livro, é
realmente: qual é a democracia que nós queremos? É uma
democracia com concentração de poder - que é próxima ao
modelo majoritário, que daqui a pouco a gente vai ouvir mais
detalhes - ou é uma democracia de compartilhamento? Uma
democracia onde você partilha o poder, que é o modelo
consensual, que tem no sistema proporcional como o nosso,
mas que também restringe mais o poder em diferentes canais.
Ele estava pensando isso para as democracias existentes a
partir... Já devem estar cansados de tanto ouvir os problemas
que a tem, mas eu vou trazer os últimos pontos que já passaram
e aqueles que não passaram e falar rapidamente, talvez, dessa
última parte.

Então essa questão: qual é a democracia que queremos,
é o que a gente tem que pensar, isso em cada Casa Legislativa,
em cada Casa, em cada um dos Poderes, o povo especialmente,
a população que elege cada parlamentar que está aqui hoje,
representando diferentes segmentos da população, as pessoas,
a sociedade civil, ela tem que saber que democracia ela quer.
Só a partir do momento que a gente tiver consciência desse
tipo de democracia, se é com maior participação, com maior

envolvimento das pessoas naquilo que se produz dentro de
uma casa, como a Assembleia Legislativa aqui de Rondônia,
eu penso que mais clareza e maior conscientização política as
pessoas realmente vão ter e vão realmente cobrar dos seus
deputados. E aí a accountability, a chamada accountability
horizontal será realmente de uma forma muito mais consciente.
Quer dizer, não adianta só eleger a cada quatro anos o
deputado, as pessoas, cada vez mais, e as manifestações de
junho de 2013 estão mostrando isso, que as pessoas querem,
sim, participar mais da vida política e para isso elas vão cobrar
mais do deputado. Mas elas precisam saber que tipo de
democracia elas querem e a classe política é fundamental nessa
história. Quanto mais a classe política for o espelho dessa
expectativa de que tipo de democracia de fato o povo quer,
mais o povo também tem maior carinho, respeito pelo político,
pelo parlamentar, pelo Executivo, pelo representante que está
no Executivo que o povo elegeu. Então isso é muito importante,
tem que haver reciprocidade, empatia, não é? Aquilo que o
famoso cientista social Weber falava, “o político tem que ter
carisma, mas ele também tem que ter essas características
que as pessoas veem e admiram”. Vejam, realmente tem um
representante com A,B,C e D características que eu admiro,
eu vejo que é um político, porque político cada vez é um
profissional. Ele não é só uma pessoa de carne e osso, ele,
quando está ali, ele representa também um profissional da
política, cada vez mais ele deixa a sua profissão para assumir
outra profissão. Então, o médico vai deixar de ser médico, o
professor vai deixar de ser professor, muitas vezes, para ser
político. E como qualquer outra profissão ele tem que estar
defendendo, ele tem que estar demonstrando, na sua
profissionalização, essas características. Eu penso que o político
do século 21 é esse político profissional, competente, responsivo
e responsável com as características de uma representação
de fato, mais de acordo com aquilo que a maior parte da
população quer.

Bom, então entrando um pouco nas características
desses dois tipos de democracia, tem uma pergunta que
norteia, um princípio norteador dessas questões que é a
seguinte, uma grande pergunta que eles fazem é, o povo
também fará: quem é que nos governará e a quais interesses
deverá o governo atender quando o povo estiver em desacordo
e as suas preferências divergirem? E aí a gente tem dois
princípios para responder essa pergunta. Temos o princípio
majoritário que vai dizer ‘ah, é a que prevaleça a maioria do
povo’. Então aquela resposta de que a maioria do povo resolver,
segundo o princípio majoritário, está resolvida a questão. Mas
tem uma outra resposta a essa mesma pergunta, que é a do
modelo consensual, que é a resposta que prevaleça a vontade
do maior número possível de pessoas. Aí tem uma grande
diferença que vai nortear todos esses dois modelos, olha só
por quê.

Nesse quadro eu separei de um lado as características
do sistema majoritário e, do outro lado, a do modelo
consensual, para vocês terem uma ideia.

Então assim, no modelo majoritário a gente vai ter a
formação de uma minoria normalmente respondendo essa
pergunta, governando. Então você tem uma alta concentração
do poder em gabinetes unipartidários de maioria simples, na
maioria das vezes e a oposição fica fora, na maior parte das
vezes, desses governos.
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No modelo consensual a gente tem a distribuição do Poder
Executivo em amplas coalizões multipartidárias, ou seja, a gente
tem um partilhamento do poder em vários grupos. Já no sistema
majoritário, na segunda característica, as relações entre o
Executivo e o Legislativo em que o Executivo é dominante,
normalmente são sistemas parlamentaristas onde você tem
um Executivo com gabinete majoritário. Enquanto que no
modelo consensual a gente tem relações, ou deveria ter, muito
mais equilibradas entre ambos os Poderes, o Executivo e o
Legislativo.

Na terceira questão importantíssima porque a gente vai
ver quais são as forças partidárias que comporão esse governo.
Então, normalmente, você tem duas forças partidárias que
predominam, as eleições levam você a ter um sistema
bipartidário com dois partidos com forças muito similares,
obviamente o vencedor com uma maioria muito próxima do
perdedor. Então são as famosas maiorias fabricadas. E no
sistema consensual a gente tem então sistemas multipartidários,
que é o brasileiro, com diversos partidos compondo esse
sistema.

E a quarta característica, muito importante também, quais
são os sistemas eleitorais que predominam em cada modelo?
Então, no modelo majoritário vai predominar justamente os
modelos majoritários e desproporcionais, são aqueles que parte
da nossa reforma política está defendendo há algum tempo,
ele pode ser de maioria simples ou o famoso distrital que é
algo que acabou distorcendo. Inclusive esse modelo que é
bastante usado pelos sistemas parlamentaristas, só que nunca
vi algo parecido, na verdade acho que só tem um país que tem
esse sistema, o Afeganistão. Os outros são sistemas, você pode
ter sistemas majoritários, um modelo clássico é a Inglaterra,
mas o modelo que é mais próximo aí do modelo do Lijphart
seria, eu estou esquecendo, deu branco aqui, mas vamos ficar
só com o modelo da Inglaterra que eu já soube que vocês
ouviram bastante dele, não é? E no caso do modelo consensual
é a representação proporcional que vai predominar, que é o
grande sistema que permite a diversidade social sendo
representada.

A quinta característica, sistemas de grupos de interesses
pluralistas, com livre concorrência entre grupos, já no sistema
consensual, a gente vai ter sistemas coordenados e corporativos,
aí entre aspas, visando ao compromisso e à concertação.

E sexta característica, geralmente são governos unitários
e centralizados, e no governo consensual vai predominar o
Governo Federal e descentralizado, como é o brasileiro.

Por último, entrando na sétima característica, vem o Poder
Legislativo concentrado em uma única Casa, unicameral, no
caso da Inglaterra é uma exceção, você tem duas, sendo que a
Câmara dos Comuns tem muito mais força que a Câmara dos
Lordes. No modelo consensual a gente já vai ter uma divisão
do Poder Legislativo entre duas Casas igualmente fortes, mas
diferentemente constituídas, ou seja, tem sistemas eleitorais
diferentes para constituir cada Casa.

A oitava, Constituições flexíveis que podem receber
emendas por simples maioria, então é muito mais fácil mudar
qualquer medida no sistema majoritário, ao contrário do modelo
consensual onde que, para mudar a Constituição, como a gente
está vendo isso recentemente, a gente precisa ter Constituições
mais rígidas que só podem ser modificadas por maiorias

extraordinárias, geralmente mais de dois terços, dois terços
em diante.

A nona característica muito importante, sistemas em
que as legislaturas têm a palavra final sobre a
constitucionalidade da legislação. E já no modelo consensual
a gente tem sistemas, nos quais as leis estão sujeitas a revisão
judicial de sua constitucionalidade, como é o caso da Corte
Suprema ou Constitucional.

E, por último, que é uma grande diferença nesses dois
modelos também, é a questão do Banco Central. No caso
majoritário o Banco Central é dependente do Executivo e no
caso, normalmente, do modelo consensual o Banco Central é
independente. No caso do Brasil a gente sabe que ele é
dependente, não é?

Bom, então, pensando nesses dois modelos, esses dois
modelos nos levam a pensar que são democracias,
Constituições muito diferentes que tem regras, por sua vez,
muito diferentes, mas que elas têm um padrão de regularidade
que veio organizando essas diferentes democracias. E a gente
fica se perguntando o quanto o Brasil, que pela maior parte de
suas características tem, sim, um modelo consensual, está
distante ou não realmente ele consegue se manter como
consensual na maior parte das características.

Então veja, forma de Governo não foi algo que a gente
apontou antes, mas tem uma grande diferença entre Reino
Unido e Brasil. Nós somos uma República há um bom tempo,
pelo menos mais de dois séculos. E quando, em 1993, houve
a primeira discussão de reforma política, ela começa
justamente no início dos anos 1990 e a primeira era justamente
para mudar. Muitos dos colegas devem ter participado desse
momento da vida política brasileira. Afinal de contas se queria
mudar o regime, a forma de governo, se mantinha a República
e o povo o que é que fez? Votou em peso na República e nos
mantemos na República. O sistema de Governo também,
naquele 1993, passou por grande debate e o presidencialismo
continuou sendo o sistema preferido da população. O Reino
Unido se mantém lá com o parlamentarismo dele, e a gente
sabe que aquela ocasião tinha grupos muito fortes lutando
pelo parlamentarismo no país, como hoje ainda se mantém
essa lógica de certos grupos se manterem, tentando mudar o
nosso sistema de governo na classe política. Não tiveram
sucesso até hoje nessa mudança. Aliás, parte das mudanças
em relação às regras eleitorais tem muito a ver no que está
por trás, na verdade é justamente essa tendência de querer
mudar o sistema de governo do Brasil. A classe política
querendo mudar, ou parte dela, a gente sabe que isso é
bastante dividido no Brasil, e a população querendo se manter
como presidencialista.

O Poder Legislativo no Brasil é bicameral, existe aí, cada
vez mais poderes para as duas casas, inclusive para o Poder
Legislativo, que a partir dos anos 1990, a partir da Constituição
de 1988, na verdade, cada vez tem mais prerrogativas e
capacidade política de intervir, inclusive, no Legislativo quando
o Legislativo não dá conta ou se omite de assumir suas
responsabilidades, criando leis para aquelas medidas que a
gente sabe que são impopulares e que sabe que, como ele
depende do voto nas urnas, ele acaba não dando a atenção
necessária para que certas medidas venham a público e seja
realmente votada na Câmara. Então por isso, em parte, se
explica a judicialização da política no Brasil nesse período.



14 DE AGOSTO DE 2015Nº 131 2473Pág.9ª LEGISLATURA

Diário assinado digitalmente conforme Resolução nº 211 de 9/05/2012. O respectivo arquivo digital
com certificação encontra-se no sítio da Assembleia Legislativa de Rondônia http://www.ale.ro.gov.br

D O - e - A L E / R O

Você tem também uma divisão do poder territorial
federalista no Brasil, conforme o modelo consensual clássico,
e já no Reino Unido é unitário e centralizado, são 692 distritos
que a Inglaterra é dividida. E a cada pleito, como acabamos de
observar agora, acabamos de ter uma eleição lá, a gente tem
a sobrerrepresentação ou a sub-representação dos pequenos
partidos e eles não conseguem representação ou uma
representação mais consistente na Câmara dos Comuns de lá.

Sistema partidário, o nosso é multipartidário, está um
dado antigo, na verdade existem 28 partidos hoje eleitos, em
2014 e lá são 14 partidos hoje eleitos, em 2014. Olha só, já
aumentou lá também, aliás a tendência lá, os partidos de lá e
forças políticas não conseguem ultrapassar as barreiras de
dificuldades, porque não conseguem formar grandes, na hora
da eleição há uma sobrerrepresentação tão grande que quando
os liberais, em 2010, resolveram apoiar os conservadores na
Inglaterra, uma das condições qual era? Era mudar o sistema
deles, sair de majoritário para sistema proporcional, justamente
para ajudar os partidos pequenos e médios a terem maior
representatividade na Casa dos Comuns.

E em relação ao sistema eleitoral, a gente já falou aqui
proporcional, plurinominal, a magnitude dos distritos sempre
maior que 1, na verdade é maior que 9, lá é majoritário
uninominal, e o voto aqui continua obrigatório e lá é facultativo
há muito tempo, nunca foi obrigatório.

Então, são duas democracias com desenhos muito
diferentes, com culturas, tradições, a relação entre o Estado e
a sociedade muito distintas, com histórias muito diferentes. E,
no entanto, vejam o desenho que o Brasil chegou, quer dizer
um modelo de muito mais partilha do poder, desconcentração
do poder. Eu nem falei do presidencialismo, a gente sabe que
a gente tem um presidencialismo de coalizão, onde diferentes,
hoje são 14 partidos, talvez não precisasse tanto, mas são 14
partidos hoje que governam o nosso país, obviamente que tem
aí um partido que tem a maioria no Executivo em termo de
gabinetes, em termos de ministérios, mas se a gente pensar
em termos distribuição do poder, por mais concentrada que
ela seja, e aí vai depender da dinâmica de como cada partido,
que está no poder, vai distribuir o poder internamente, que por
sua vez está relacionada à capacidade de cada partido, que
sai das urnas, de contribuir, de colaborar para que o governo
tenha maior representatividade na hora que ele vai governar.

Bom, agora eu vou, a gente vai entrar na parte que é
para a gente falar um pouquinho do nosso multipartidarismo,
dos nossos partidos.

Uma das questões que leva além, são duas questões na
verdade, quando a gente está falando de reforma política,
normalmente está concentrada em dois aspectos. Um aspecto
é a questão das instituições eleitorais, que eu acabei de falar
como é que está mais ou menos o Brasil em comparação com
a Inglaterra. E o outro aspecto é em relação à força dos partidos
políticos, a capacidade, a vitalidade que os nossos partidos
tenham ou não de sobrevivência organizacional, no sentido
de, de fato, conseguir representar, conseguir governar nas
diferentes instâncias - municipal, estadual e federal -,
capacidade de organizar as eleições, recrutamento de sua classe
política, formação de seus quadros políticos, representação
das diferentes minorias e segmentos que compõem a sociedade.

Será que os nossos partidos já conseguem, eu estava
ouvindo o debate de vocês, muito interessante, eu acho que a

Deputada, falando da questão cota das mulheres que não
passou. A cota passou, o que não passou foi a cota para as
mulheres terem cadeiras, o número de cadeiras não passou.
Essa era uma questão fundamental, se os nossos partidos
querem de fato que aumente o número de mulheres
representadas. Porque pelas atuais condições, recentemente
a gente conseguiu chegar a dois dígitos. Só que não pode, não
é, gente? Enquanto mulheres, somos maioria no eleitorado.
Tem algo errado no nosso Brasil em relação à representação
das minorias, especialmente das mulheres.

Então a gente vai ver agora um pouquinho, em termos
de representação, como é que esses partidos estão
conseguindo formar em termos de desempenho. Olha só, só
um pouquinho antes, eu me esqueci desta tabela, esta tabela
é importante para mostrar qual é a estrutura de oportunidades
que afinal todos aqui devem conhecer muito bem, que os
partidos têm. É impressionante o que o Brasil oferece em termos
de oportunidade, mas também, por outro lado, é extremamente
complexa a nossa estrutura organizacional.

Um partido hoje, eu fico pensando no PSOL, o colega
falando no PSOL, deve ser uma dificuldade, óbvio, para os
partidos começarem hoje uma nova trajetória tendo que dar
conta de tudo isso. São mil, seiscentos e cinquenta e quatro
cargos que ele tem em mãos, ou pode ter em mãos, mas que
na verdade ele tem que ter candidatos suficientes, para estar
disputando espaços pelo Brasil. E vocês sabem que a legislação
partidária, que incrivelmente nessa reforma não tem nada dessa
vez, mais diretamente preocupada com isso. Para o partido
ser nacional, ele tem que ter pelo menos um terço de
organizações dentro dessa estrutura. Isso significa que ele tem
que estar em nove Estados com estruturas organizacionais,
seja diretório municipal, seja as comissões provisórias. Isso
não é fácil! Não é fácil para um partido que está começando.
Agora, obviamente que para partidos, como a gente vai ver,
que a estrutura leva a concentrar, veja que todo o debate, todo
o argumento mostra que o nosso sistema eleitoral e partidário
é bastante flexível, ele abre para tudo o quanto é partido...
Não é bem assim não, gente, tem muita dificuldade aí para se
manter, sobrevivendo nesse sistema partidário. Sendo que tem
lógicas muito distintas que se combinam para a disputa política.
Você tem lógicas nacionais e lógicas estaduais e ainda tem, se
a gente ainda aceitasse, se votasse, se tivesse passado a União,
você ainda teria o nível municipal nesse emaranhado de disputa.
É de uma complexidade o cálculo político que cada segmento,
que cada partido teria que fazer, que é imenso. Mais simples
do que os Deputados estavam passando. Eles não têm noção,
claro que eles têm, obviamente que existem outros interesses
por trás. Mas a dificuldade, e eu penso que a dificuldade para
manter alguns partidos, a tendência é esses partidos ou se
fundirem, formando partidos muito maiores, mas aí tem, como
consequência, conflitos internos por disputa de espaço, que já
é conflituoso. Aliás, a gente está num momento de
reposicionamento desses partidos, não é só o PT que está no
governo, que está com essas dificuldades todas. Você tem
dificuldades imensas no DEM que está fora, no PSDB que
também está fora do governo, e nos grandes partidos, PMDB
por outras questões, reposicionamento de lideranças. As
eleições de 2016 vão ser um dos pleitos mais complexos para
esses partidos, do ponto de vista da reconfiguração de forças
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e de espaço de poder internamente. Justamente porque nessa
lógica, desse desenho, que os partidos têm que dar conta da
coordenação político-partidária, que, por sua vez, o eleitor
também tem que fazer um cálculo na hora de votar, ele vai ter
que votar na eleição, tudo bem, mais simples, vereador e
prefeito, no máximo. Se ele tem aquela lógica racional do tipo:
‘ah, voto no prefeito de um partido e voto no vereador de outro
partido, porque assim se tal partido tiver maior força na Câmara,
ele pode fiscalizar e fazer mais pressão para que aquele prefeito
tenha certas posturas’, então se ele tem esse cálculo separado,
a tendência é você ter o quê? Bastante fragmentação na Casa
Legislativa, é óbvio, porque dá margem a isso.

Imagina quando vai pensar na composição, no voto para
a Assembleia Legislativa, porque ele tem que pensar no voto
para governador, senador, deputado federal, depois para
deputado estadual e presidente. Esse cálculo, na cabeça do
eleitor, é extremamente complexo, e pensam que é simples. A
gente tem feito um cálculo que cada vez mais o eleitor brasileiro,
especialmente das capitais está fazendo esse cálculo, ele está,
cada vez mais, fazendo um cálculo racional e a tendência é
fazer justamente, você ter Assembleias, obviamente que se
tem uma variação conforme a região, mas a tendência é você
ter votos divididos. Você vota para presidente num partido e
para deputado em outro partido, nessa lógica. A mesma coisa,
presidente e governador em partidos diferentes, para haver o
quê? Para haver esta fiscalização de um partido em relação ao
outro, como se fosse cobrança. Então, se fez aqui vai ter que
fazer lá, vai ter que exigir mais recursos. Então é muito
interessante essa lógica. Então, se eu estou falando da lógica
do eleitor, do mesmo jeito tem uma lógica de coordenação
política na classe política, nas lideranças políticas para saber
como ele vai fazer toda essa organização de todos esses pleitos.

Daí, gente, as coligações, que eu sei a maioria é contra,
aqui, são superimportantes. Eu sempre defendi as coligações,
desde a primeira reforma política que teve, que foi a reforma
do chamado “Caiado”, Caiado fez a primeira discussão na
Câmara dos Deputados em meados, início dos anos 1990, da
segunda metade, e cada cientista político foi convidado para
falar sobre cada tema. Eu fui à convidada para falar de
coligações eleitorais e eu desmontei todas as argumentações
contra as coligações, quando eu peguei essa lógica daqui e
mostrei: ‘olha, num sistema com a nossa configuração,
extremamente complexo, que o político, a classe política precisa
fazer, sim, os cálculos políticos necessários para haver essa
coordenação, sem coligação o nosso sistema não funcionaria
do jeito que a gente tem hoje’. Porque precisa ter essa
maleabilidade, como se fosse uma estrutura que precisa ter
movimento, a coligação faz isso. Claro que a coligação tem
problemas. O problema é a questão da representatividade da
eleição de partidos nanicos ou partidos, pior, de aluguel ou de
anônimos, que só tem o nome da presença do empresário, do
político, e ele não tem representação nenhuma. Isso tem que
acabar, mas existem dispositivos que podem ter dentro da
coligação, faz a distribuição por dentro do número de votos
que o deputado teve ou que o partido teve dentro da coligação.
Não pode é juntar coligação, todos os partidos e somar tudo
como se fosse um partido só, como é hoje.

Mas a coligação é importante existir, porque a nossa
estrutura, como ela é desenhada, a engenharia institucional do

Brasil precisa de um instrumento que una esse cálculo da classe
política. Sem isso o sistema fica muito pesado, ele fica sem
movimento, sem mobilidade, sem dinâmica. E aí a questão
ideológica é muito séria, e aí é de outra natureza eu penso,
não é da lógica eleitoral.

A questão ideológica a gente tem que observar no
Legislativo. Como é que esses partidos estão se unindo para
defender o que interessa, que são as políticas públicas? Ele é
mais distributivista ou ele é mais concentrador e que viabiliza
e que defende certos setores especificamente? Como é que
está se dando isto? Ele é a favor de um Estado mais presente,
com maior capacidade de dar conta das políticas públicas ou
não? Ele é muito mais privatista, concentrador em certos setores
da economia? Como é que é isso, o mercado tem que ter mais
poder ou é o Estado que tem que, de alguma forma, ter um
poder suficiente para distribuição dos bens públicos? Essa é a
diferença. E isso a gente vai encontrar aonde? É aqui, olha! É
aqui dentro, no Legislativo. Não é, não é... São duas dinâmicas
diferentes que a gente tem que separar na hora de analisar
os partidos. Uma é: como é que se dá a disputa eleitoral?
Qual é o cálculo político estratégico em termos de coordenação
política? Precisa de coligação E essas coligações nem sempre
vão respeitar as divisões ideológicas, não vão. Por que ali o
que é que está em jogo? É ganhar o cargo, é a disputa. Isso
eu entendo que faz parte do jogo democrático, essa união. É
de se esperar que nas coligações as pessoas cooperem com
amigos. Era de se esperar essa lógica. E outra, e vai competir
contra os seus inimigos que está conformando as outras
coligações, claro, é o jogo de soma, onde cada grupo se une
para conseguir mais votos, esse é a dinâmica eleitoral. Mas
na dinâmica legislativa, aí vocês vão me desculpar, mas aí a
questão ideológica vai pegar, porque aí começa o conflito na
hora da governabilidade, de separar o que cada grupo político
realmente vai defender, porque os interesses são muito
diferentes desses grupos, se a ideologia realmente ainda contar
no Brasil.

Bom, então, essa tabela aqui, eu pensei... Bom, vai até
2010, eu não consegui ainda fechar 2014, mas é um pouco
para vocês verem que a gente tem um multipartidarismo que
é bastante criticado. O que se critica muito é o número
exagerado de partidos, mas nós não temos tantos partidos
relevantes assim.

O partido relevante para a Ciência Política é aquele
partido que de fato conta, seja na arena eleitoral porque ele é
representativo, seja na arena que tem a sua consequência na
arena legislativa, porque é lá que ele vai compor, ele vai fazer
novas coalizões governamentais ou na oposição, para defender
os interesses dos grupos políticos que estão dando respaldo
para esses políticos se manterem na vida pública.

Então eu fiz, nessa trajetória política, porque de 1994 a
2010, poderia ser 2018, mas de 1994 para cá, nosso sistema
multipartidário começou a ter uma estabilidade muito grande.
É o momento aonde você tem a reeleição predominando, foi
outro problema, eu penso que foi rejeitada, eu penso que a
reeleição deveria ter continuado. A reeleição teve uma
consequência importantíssima para esses partidos, eles se
mantêm hoje, praticamente está ai, embora mudem de nome,
como PPR, já foi PPB ou PP, atual PP, mostra o quê? Mostra
uma queda dele, é verdade, mas ele se mantém no sistema
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político partidário. O PFL, atual DEM também, olha como ele
foi caindo na Câmara dos Deputados, muito. O PMDB é outro
partido que vem caindo, mas com muito mais capacidade de
manutenção, de uma estabilidade num patamar menor, mas
vem razoavelmente. O PSDB teve uma queda, mas também se
mantém razoavelmente mesmo na oposição, está vendo? O
PT é o que mais cresce nessa conjuntura, se não é o que mais
cresce é um dos que mais cresce. O PSB, idem, ele teve um
crescimento que vai de quase três para cinco. O PC do B, não.
Ele se mantém um partido muito ligado, geralmente ao PT, em
tudo quanto é coligação. E aí o PDT, o PTB, ou seja, esses
partidos abaixo do PT, são os partidos que eu chamo de médio,
ele se mantém nessa manutenção. Os demais, gente, veja só,
os demais partidos, que a maior parte do número de partidos
do nosso sistema multipartidário, aumentou a votação deles,
mas não chegou a dois dígitos.

Então vejam, só para vocês terem uma ideia, que os
partidos relevantes estão acima ali do PSB – Partido Socialista
Brasileiro, e ainda continua o PMDB, o DEM, o DEM se acabando
cada vez mais; PMDB, praticamente são três, quatro partidos,
PSDB, PT, PMDB e está lá essa divisão. Aí, quem é que está
faltando?  Está faltando PSD do Kassab.  Esse partido foi que
cresceu muito, mas não em... Ele que assume o campo
conservador, entre aspas, que estaria distribuído ente DEM e
PP.

Então aqui também, para dar uma noção para vocês, de
como o nosso multipartidarismo está concentrado.  Eu peguei
o número de cadeiras, eu fiz essa divisão, é claro que ela é
arbitrária, eu queria concentrar o máximo possível de cadeiras,
para mostrar quais são os partidos relevantes e quais são
aqueles que não têm tanta força.

Então, 81 ou mais, estão nessa primeira coluna. Vejam
que são praticamente os mesmos partidos, não é?

Em 1994, era o PMDB e o PFL; depois já é o PFL, o PSDB
e o PMDB, passa a ser só PT e PFL; em 2006 PMDB e PT; em
2010, PT.

Em 2014, é o PT e o PMDB.  Aí vai descendo, olha só os
partidos médios, são justamente aqueles que nós estávamos
falando lá atrás, só que o PSDB passa a ser partido médio a
partir de 2006 e 2002. Já em 2002 ele já passa a ser um
partido médio, se eu pegar essa classificação que eu fiz de 31
a 80 deputados.

E nesses partidos pequenos de 10 a 30 deputados, quais
são?  O DEM passa ser, já, em 2010 um partido pequeno por
essa classificação. E eu penso que persiste em 2014.

E vejam os micropartidos, gente, é a maioria dos nossos
partidos. Com essa cláusula que entrou de um deputado ter
um representante, a tendência são esses partidos ou sumirem
ou se reaglutinarem em vários entre eles. Fugirem ou se
reaglutinarem com partidos como PTB, os partidos médios,
porque aí vai fortalecer esses partidos diante de uma cláusula
de exclusão mais alta, que eu penso que pode vir quando passar
pelo Senado.

Só para vocês terem essa ideia, quer dizer, esses partidos
pequenos aqui mostram o quanto a nossa democracia é aberta.
Ela é inclusiva. Isso é importante para uma democracia do
ponto de vista da inclusão. Obviamente que isso nem sempre
dá conta de uma questão superimportante que é a questão da
representatividade e aí é um problema.  Por isso que tem que

ter algum tipo de dispositivo que dificulte partidos de anônimos,
partidos que não têm capacidade de se manter sem os recursos
estatais, fundo partidário e tempo de TV.

Aqui é no Senado, praticamente os mesmos partidos,
praticamente são eles que se mantêm, sendo que o PP sai de
cena em 2010 e fica lá o PMDB, de novo o PSDB, o PT, o PDT dá
uma subida aí, o PT como sempre.

Então são praticamente os mesmos partidos, e aqui é
mais sério ainda porque como o sistema é majoritário, concentra
ainda mais em menor número de partido, mas são praticamente
os mesmos partidos. Ou seja, mesmo com as nossas regras
tão criticadas, a população, o eleitorado está fazendo as suas
escolhas. E com o processo de eleição cada vez mais estável,
que a gente vem passando 35 anos de multipartidarismo, o
sistema está enxugando, o sistema está se concentrando. Eu
peguei as eleições mais complicadas, se a gente pegar
presidente, vocês sabem que desde 1994 para cá é só PSDB e
PT. É verdade que em 2014 a gente começou a ter uma
dificuldade maior da manutenção desses dois na cabeça. De
repente o terceiro colocado quase que pegou aí um dos partidos,
mas não foi ainda, a gente não pode dizer que houve um
realinhamento das forças ainda. Pode ser que isso ocorra num
processo seguinte de eleições.

E aqui, só para vocês terem uma ideia, já que a
discussão foi para o nível municipal, que as pessoas queriam
tanto aglutinar. Só para dar uma ideia para vocês, que no nível
municipal também são os mesmos partidos que mantêm na
maior concentração de poder. Vejam lá, foi PT nessas últimas
eleições, o PT foi o primeiro a concentrar em termos de receita
total, em número de habitantes que governa, porque
obviamente ele está em São Paulo, isso aumentou muito, deu
uma..., mas ele está lá em 635. Em termos de números
absolutos foi o PMDB, que sempre é o PMDB, há algum tempo
que se elege o maior número de prefeitos, ele tem essa lógica
e essa dinâmica muito própria, isso é antigo, isso já vem... Ele
herdou do período anterior, quando ele consegue ter uma
capilaridade em todo o Brasil e ele mantém isso. E a explicação
para o PMDB ser o partido proporcionalista, que a gente
observa, com maior dificuldade de ter candidato presidencial,
mas com muita facilidade de ter altas bancadas, seja no
Senado, seja principalmente na Câmara, vem dessa lógica de
se estruturar no nível municipal.

Depois é o PSDB, o PSB, veja como o PSB cresceu, gente,
era um partido médio em outras disputas e agora passa ser...
Então, veja que o PSD aqui já aparece com 17,4 total de receita,
elegendo 497 prefeitos na última eleição.

Aqui é para vocês terem uma ideia entre 2008 e 2012, o
crescimento desses principais partidos. O PT, em termo de
prefeitura, ele cresceu pouco que foi de 10 para 11,4, mas em
termos de votos praticamente se manteve. O PMDB cai, vai de
2008, 22% para 18% das prefeituras e cai também, obviamente,
na votação do primeiro para o segundo turno. No primeiro
turno só que eu peguei.

O PP é outro partido que cai bastante. Olha como o PP
sobrerrepresentado aqui, bem que não dá para falar de
sobrerrepresentação, a gente está falando de prefeituras, mas
em termos de votos e números de eleitos, ele tem bem menos
votos. Você vê que ele está caindo cada vez mais, também em
nível municipal.
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O PTB foi um dos partidos que também caiu. Aí,
praticamente todos os partidos caíram bastante, a partir do PP.
Então, eu fiz uma separação de partidos governistas que somam
66,5% das prefeituras em relação à oposição que chegou a
30%, a quase 31%.

O PSDB cai; o DEM cai mais ainda; o PPS também.  Então,
veja que quando você pensa em termos de governo e partidos
que estão no Governo, no Executivo nacional e partidos que
estão conseguindo, nas eleições municipais, levar esse poder
para tentar se eleger, o Governo ainda consegue manter-se à
frente da oposição também nesse nível e isso acaba ajudando
bastante os partidos da oposição.

Quer dizer, sempre está no Governo, ter mais recursos é
uma das variáveis importantes para a gente explicar o
desenvolvimento tão forte desses partidos que estão hoje no
Governo.

Em 2016 é uma incógnita dada à avaliação tão negativa
que esses partidos hoje estão passando.

Bom, outra variável muito importante para a gente avaliar
esses partidos, gente, além da questão eleitoral, que por sua
vez é o quanto esses partidos estão conseguindo arrecadar
votos, estão conseguido apoio eleitoral suficiente para se ver
representado, outra variável política muito importante é qual é
a estrutura organizacional desses partidos? E aí eu avalio por
duas formas essa estrutura organizacional, já que eles são tão
criticados. Falar que: ‘ah, eles não têm estrutura organizacional,
são fracos, não têm nem...’, e não é verdade.  Olha, eu peguei
número de filiados, o PMDB, por sua vez, segue o mesmo
padrão, do mesmo jeito que o partido consegue maior
expressão eleitoral, ele também consegue isso, por parte,
porque ele tem uma estrutura, ele tem um trabalho nem que
alguns só tenha no ano eleitoral, mas ele tem estrutura, gente.
Estrutura é fundamental porque mantém essa relação direta
com a população, com as pessoas.

Então, aqui, obviamente que esse número de filiados é
do TSE, é o número que a gente sabe que nem..., esse número
todo, obviamente, que não participa, mas mostra o PMDB, o
PT, o PSDB, o PP o PTB são os partidos mais fortes em termos,
até 2010, de aderência, de conseguir o maior número de filiados
inscritos em suas fileiras.

E aqui, para vocês terem uma ideia, eu fiz um mapa da
geografia eleitoral, da filiação dos partidos por mil eleitores, e
é superinteressante.  Olha só, em 1994, o partido que tinha
maior expressão geográfica desse apoio era o PMDB, o que
tiver mais azul é onde tem maior, Rondônia está lá embaixo,
não é?   Onde tem maior concentração de filiados. Primeiro é o
PMDB, depois é o DEM, ou seja, os dois partidos herdeiros já
do período anterior, são os que mantêm maiores estruturas,
por sua vez a representação, em termos de filiação, é muito
mais forte.

Agora, vejam o que acontece em 2010. Vocês estão vendo
que vários mapas estão muito brancos, não é? Quanto mais
branco, menos filiados.

Então regiões onde concentram maior número de filiados
é no Sul e vai subindo aí para o Centro-Oeste, chega a Rondônia,
que é um dos Estados que tinha, o PMDB teve maior entrada e
para o lado do Sudeste.

Agora veja do outro, em 2010, o que acontece.  Cresceu
exacerbadamente o apoio da população nesses 10 anos. Porque

por mais que essa filiação tenha um caráter, muitas vezes,
muito informal, muito distante da relação entre o partido e o
filiado, ele mostra como vem crescendo essa adesão, mesmo
que seja só uma assinatura de ficha para alguns partidos. O
PMDB continua sendo um dos mais fortes; mas o DEM cresceu;
o PSDB cresceu enormemente para tudo quanto é lado; o PT
obviamente que já era um partido que já tinha um crescimento,
ele chega a exacerbar aí nesse mapa de 2010. O PTB também
cresce bastante na região Norte, eu fiquei impressionada com
o Amazonas, como ele cresce lá. Pois é, olha como ele cresce
naquela área lá de cima ele cresceu muito, vai para o Sul, vai
para várias regiões, principalmente do Sul.

Então, para vocês verem como faz diferença quando a
gente olha para o mapa, muito apagado, com muito menor
presença e aqui uma presença muito mais robusta.

Bom, essa é uma das variáveis, a gente olhar o número
de filiados. A outra é olhar o número de órgãos, que estrutura
é esse partido em nível nacional.  Então, esse é um dado do
TSE, um dado oficial. Eu separei o número de diretórios dos
partidos pelo número de Comissões Provisórias e o percentual
de municípios no Brasil, onde tem estrutura partidária.

De novo, são os mesmos partidos que a gente viu nas
tabelas anteriores em relação ao desempenho eleitoral, são
àqueles que também têm a maior estrutura organizacional
territorial, espacialmente pensando.

Então é o PT, veja que o PT, é impressionante o que ele
tem, ele tem 79%, de sua cobertura, em órgãos, se refere a
diretórios, quando a gente faz o cálculo em relação às
Comissões Provisórias, e ele está em quase 96% dos municípios
nacionais.

Eu não estou falando só de Rondônia, gente. Eu estou
falando de todas as regiões do Brasil. É muita coisa.

Depois vem o PMDB em segundo lugar, e aí vai caindo,
depois o PSDB, o PP, o PTB está muito bem localizado aí,
Deputado, o seu PTB está muito bem localizado, está em 5º
lugar como estrutura, está bem melhor. Então, para vocês
perceberam que a estrutura conta.

PSOL, os partidos mais à esquerda. Tem um detalhe
muito interessante, esses são os partidos que têm o maior
número de diretórios em relação ao número de Comissões
Provisórias, em termos proporcionais.

É impressionante que o PSOL já conseguiu, desde 2009
que ele está se organizando, e ele consegue uma estrutura
impressionante nesse período.

E aqui, só para vocês terem uma ideia, duas formas de
mostrar a concentração dos municípios onde os diretórios
estão concentrados, desses partidos, onde tem mais pontos
nesse mapa aqui, do lado de cá é onde está a concentração.
Vocês vejam que existe uma escolha deliberada dos partidos
se organizaram mais na região Sul, obviamente, Sudeste, são
as mais populosas e parte do Nordeste, lá para cima. E lá são
os clusters, que a gente chama, quer dizer, para mostrar a
densidade dessa organização, eles são muito mais fortes onde
tem essas manchas vermelhas. Ou seja, o número de diretório
por habitantes e região estão nessas localizações. É sempre
região Sul, parte do Sudeste, parte do Nordeste, região Norte
ainda é mais fraca em termos de estrutura organizacional dos
partidos.
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Bom, indo para o tema, essa questão mais geral, que
eu estava levantando, eu fiz um raciocínio do teórico de dois
modelos para chegar ao nosso modelo consensual e para
mostrar principalmente em relação ao multipartidarismo, não
é? E a força dos partidos do Brasil, hoje, não é pouca coisa que
a gente tem, gente. A gente chegou num nível, hoje, embora
para pouco tempo de multipartidarismo, a gente tem hoje
estruturas muito mais consistentes do ponto de vista
organizacional, do ponto de vista da representação político-
partidária e ao mesmo tempo vêm novos pedidos de reforma
política. É por isso que eu pergunto: reforma política, afinal
para quê? Quais são os problemas que a gente tem, que tem
que dar conta?  Eu não chamaria o que a gente precisa de uma
reforma. Eu penso que a gente tem pontos, aspectos que de
fato a gente tem que mudar, como eu estou tentando salientar
o tempo todo. Quer dizer, para que ter partidos de aluguel?
Não tem por quê. Pior ainda, não tem porque partido de aluguel
receber fundos públicos, não é? Fundo partidário, tempo na
TV... Isso é um absurdo, não pode existir isso. Porque está
subtendido que recebe recursos públicos justamente porque
ele tem, por menor que seja o partido ideológico, sim, porque
ele tem representatividade. Ele tem setores apoiando esse
grupo. Aí sim tem porque, republicanamente pensando,
democraticamente pensando, porque é que tem que fazer parte,
compartilhar os recursos públicos. Então esse é um problema,
no meu ponto de vista.

Então, regras que foram mantidas, no final das contas,
aí entrando um pouco nos atuais pontos, eu destaquei aqueles
que eu penso que ainda bem que não passaram, porque não
fazia o mínimo sentido. Infelizmente o que passou lá, essa
discussão toda que a gente tem, ela é muito classista,
corporativista, ela mostra, me parece, que as manifestações
de junho de 2013, levou a classe política, principalmente a
Câmara dos Deputados, que é a que está sendo responsável
por esse tipo de conduta, de comportamento muito aleatório,
sem nenhuma consistência no debate, Presidente que
ultrapassa a Comissão que estava debatendo, não levou nem
em conta o Relator, um absurdo. Atropelou todo o processo
democrático, não é? Então, existe algo muito ruim que está
acontecendo e é contra isso que eu fico, às vezes, me
perguntando como é que partidos como, que a gente acabou
de ver PSDB, PT, PMDB, o próprio PTB, como é que esses
partidos não se manifestaram de forma mais veemente em
todo esse processo que a gente chegou até aqui? Eu penso
que não vai ter muita continuidade desses pontos no Senado,
porque lá talvez tenha..., e mesmo da constitucionalidade depois
e da discussão que vai levar o Judiciário. Até hoje a gente
estava vendo uma discussão que já está sendo mantida entre
os Poderes Legislativo e Judiciário. Mas de todo modo, só para
pensar um pouquinho, então foi rejeitado três modelos: o
distrital, o distritão, o distrital misto e de lista fechada.

O distrital misto, desde 1993, na verdade anterior, gente,
desde a Constituição, desde a eleição de 1986 que vem se
discutindo. Tem um grupo dentro do PMDB que foi dar no PSDB
em 1988, que é o PSDB hoje, que queria muito o sistema
parlamentarista, e desde então eles defendem lista fechada e
distrital misto. Não passou, como a gente sabe. E hoje se volta
novamente a essa discussão. Se fosse para as ruas para fazer
uma consulta popular, não passaria, tenho quase certeza disso.

Ainda mais o distritão, é sem sentido, não é? Perde a
representatividade, se perde votos, muitos votos, formam-se
maiorias fabricadas. Então é uma excrescência, vão me
desculpar o termo, mas é um absurdo a proposição desse
distritão. Não faz sentido nenhum em termos de democracia.

Fim das coligações, eu penso que, eu já disse o meu
ponto, penso que elas podem ter dispositivo para reduzir a
sub-representação dentro da coligação, mas ela tem que
continuar de alguma forma. A coincidência das eleições também
é um problemão para o nosso eleitor, que ele tem que fazer
vários cálculos de coordenação para votar, como para a classe
política também, tem que fazer seu trabalho.

Candidaturas simultâneas, é um absurdo isso, vai me
desculpar. Isso aconteceu de 1945 a 1964 e era um dos
elementos que se apontava com dificuldades sérias daquele
período. E como é que teve alguém, algum deputado, com a
sua... Para voltar a isso? Quer dizer, o deputado pode, qualquer
político pode para vários cargos ao mesmo tempo. Seria um
absurdo, iria atrapalhar enormemente o grau de estabilidade
e de consistência que o nosso sistema partidário já alcançou
até agora. E aí vai, perda de mandato...

Eu queria ver aqui, que o meu tempo já estourou, regras
que foram alteradas. As regras que foram alteradas. Bom, a
questão do financiamento é grave. O financiamento, eu pontuo
duas questões que não foram levantadas e que, para mim,
são fundamentais. Primeiro precisa ter um teto do quanto se
recebe. Precisaria ter esse teto porque isso reduziria o poder
econômico e a desigualdade nas campanhas, nas disputas. O
poder econômico entra muito pesado nessas disputas.
Obviamente que a gente já sabe que essa relação entre dinheiro
e eleição, necessariamente não é verídica, quem tem mais
dinheiro necessariamente não ganha eleição, mas que ajuda,
e ajuda muito. Então, espera aí, vamos controlar esse teto. E
por que eles não pensaram nisso? Então, ter teto. E ter teto
também, tinha que ter teto de distribuição de ganho e dos
valores, porque as empresas, obviamente, têm faturamentos
muito distintos. Então tem que haver um teto também da
contribuição. E não tem que ir para partido, não. Não tem. Ou
se tem que ir para partido, tem que haver algum tipo de sistema
que o Judiciário tenha controle dessas doações e distribuição
interna, porque senão o que é que vai acontecer? A liderança
partidária vai distribuir para quem ela quer, muito desigual. E
aí as mulheres serão uma das mais penalizadas por essa
questão. Então, eu sou a favor de que se crie um dispositivo
internamente, se não for financiamento público, que seja
financiamento misto, como continuamos sendo, misto, mas que
tenha algumas prerrogativas, alguns dispositivos internos que
facilitem à população acompanhar a distribuição e os ganhos
de quem, como que esses partidos têm. A gente sabe que tem
muito lobby nessa história aí, muito forte, não é?

A reeleição, gente. Eu preciso falar da reeleição. A
reeleição, no meu ponto de vista foi um ganho importante,
mesmo que em 1998, o PSDB, casuisticamente, tenha colocado
a reeleição visando, obviamente, o seu próprio grupo político,
eu penso que acabou sendo muito bom para o sistema político
brasileiro, porque ajudou muito a administrar o país e a
governabilidade, ela acabou dando maior consistência para
esse..., principalmente para quem está na administração. E
também para a população fazer algo muito importante, que é
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avaliar o seu representante. Se ela não quiser, ela tira ele na
metade do mandato. Então, ele é punido, e não: ‘gostamos,
queremos que continue, então vamos mantê-lo por mais 04
anos’. Eu penso que essa foi uma perda séria para o nosso
sistema que estava, que está num processo, sim, cada vez
mais forte, de maior estabilidade.

Cláusula de desempenho, assim, foi importante, mas é
uma cláusula bastante generosa. Na verdade ela acaba tirando
os partidos nanicos e tirando os partidos de aluguel que não
conseguem representatividade maior. Mas eu penso que essa
cláusula de desempenho poderá ser mais forte, poderá ser
maior. Isso vai levar o nosso sistema a fusões, porque os
partidos não aguentarão sozinhos.

Duração dos mandatos. É sério, especialmente para o
caso do Senado, que vai ficar 05 anos e não sabe mexer, vão
ter que repensar em novas fórmulas.

Fidelidade partidária. Eu acho que é superimportante.
Esse é importante. É um aspecto que deveria ser mais forte.
Ele tem que continuar porque isso vem fortalecer os partidos
políticos e as suas lideranças e cria essa certa autonomia que
alguns políticos têm em relação aos seus partidos políticos.
Porque assim, gente, aí eu falo diretamente para os políticos
aqui representados, quanto mais vocês, enquanto partidos
políticos, se unirem enquanto time, como se fosse um time de
futebol, quando a gente está acompanhando lá um jogo de
futebol, quanto mais o time está desentrosado, maior a
tendência de ele perder. Está aí, o Brasil, desculpem lembrar,
fiquei triste também, lá contra a Alemanha, 07 a 01.  Aquele
time estava completamente desconcentrado, desentrosado. A
mesma coisa é um partido político, se ele não joga como um
time, dividindo as funções, também os direitos e os deveres de
cada um que compõe o partido, ele não vai muito longe, não.
Então precisa funcionar como um time e a fidelidade partidária
é um desses instrumentos que vem ajudar ao partido,
juntamente com  as suas lideranças político-partidárias a se
fortalecerem e a sobreviverem num sistema que vocês viram
que é extremamente complexo, que é o brasileiro.

Essa idade mínima para candidatos é seria. Eu acho que
de um lado tem um ganho, porque a gente pode ter uma
renovação da classe política, se tiver quadros competentes para
entrar e assumir os cargos, mas tem perdas. Porque, por
exemplo, para senador, governador, esses cargos que exigem
maior amadurecimento no cargo público, a questão da
senioridade do senador, vai ser talvez um problema, porque a
idade de 29 anos é muito baixa para você ter experiência do
mundo político.

Data da posse não tem muito, é uma bobagem... E a
última, também a questão do voto, só penso que é mais uma
burocracia, não é? Eu não vejo como maior ganho, ou seja, o
ganho das medidas que passou são mínimos. Voto ser secreto,
não passou...

Então, só para concluir, eu gostaria imensamente, eu
acho que é isso, de agradecer a oportunidade de estar aqui
com vocês, compartilhando desse debate extremamente
importante. Quero parabenizar a Casa, em nome do Deputado
aqui presente, por essa riqueza que vocês estão compartilhando
aqui, pela plateia que está lá atrás, importantíssimo vocês
participarem desse debate, desculpem se eu não fui muito clara,
muita informação, muitas questões para falar. Eu agradeço

imensamente a oportunidade de estar aqui compartilhando
com vocês este momento dessa fase...

A SRA. ZELITE CARNEIRO (Mediadora) – Bom, Professora,
gostaria de parabenizá-la. Estamos, assim, felizes porque
tivemos um ganho enorme aqui, com a exposição feita pela
senhora. Na verdade, eu estava pensando, nós tivemos uma
aula de conscientização política. Nós tivemos conhecimento e
coisas que nós não víamos e não lembrávamos há muito tempo,
para mim, os novos nunca viram, estão vendo agora.

E é muito agradável ouvir alguém com uma visão tão
otimista, como a da Professora Maria do Socorro que nos
coloca. E isso é muito bom, porque eu me considero uma
brasileira atormentada, às vezes, com determinadas questões
que são colocadas pelos os nossos representantes e que nos
decepcionam profundamente.

E uma delas, eu vou colocar agora, é a questão do voto
impresso. Se nós temos uma cultura, uma cultura, não; não
gosto de dizer que é cultura, mas é uma tradição que nós
conhecemos aqui no nosso povo, nós temos uma fiscalização
no eleitoral, chamamos de patrulha eleitoral, para quê? Para
não deixar ninguém vender o voto, para conscientizar, o que
significa na cabeça dos senhores, porque na minha eu já tenho
resposta, o voto impresso? Se o meu voto é secreto, por que
eu tenho que imprimir? Nós vamos mostrar o nosso voto, para
quem nós vendemos?  Para aquele que não tem consciência
política? Porque doravante vai ser assim, se passar esse...
Isso Professora, me dê licença de eu usar o termo que a senhora
utilizou, isso, sim, é uma excrescência, você imprimir um voto
que foi dado no sigilo de quatro paredes, um voto secreto. O
voto é secreto, constitucionalmente ele é secreto. Eu vou
imprimir para dar para o meu candidato, para eu provar que
votei nele? Isso é inadmissível!

E a outra coisa que deixa profundamente triste nesta
reforma, profundamente triste, não só triste, mas cabisbaixa,
meditabunda, decepcionada e preocupada, é com idade
mínima para os novos dirigentes deste país. Um vai legislar
com 18 anos? Ele ainda esta cheirando a leite, ele ainda nem
desmamou! Não terminou nem a faculdade dele e vai falar
sobre o teu destino, ele vai legislar para você e vai legislar
para o país. O que está passando na cabeça dos nossos
representantes ou isso é um casuísmo? ‘Quero colocar meu
filho lá, eu estou saindo eu vou eleger meu filho, vou deixar,
mas ele só tem 18 anos, eu tenho que aproveitar o próximo
pleito’.

Então, essas coisas me passam pela cabeça. Eu acho
que o homem público tem que pensar grande, ele tem que
pensar no povo, porque o povo é que faz a República, o povo
é a causa da nossa democracia. O povo é que faz com que
nós pensemos no amanhã, na educação, na segurança. Sem
o povo não há objetivo, não há República, não há país, nós
não fazemos nada sem o povo. O povo é maior razão de viver
da República! É a nossa maior razão!

Então essas coisas realmente me deixam preocupada.
Professora, foram dois pontos, que esses dois pontos
realmente me questionam. Os outros, você fica preocupada,
porque nós, num contexto geral, a Professora pode falar melhor
que eu a respeito disso porque ela é uma estudiosa do assunto.
Eu sou uma brasileira, agora querendo exercer os meus
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direitos, todos os meus direitos de uma cidadã. Eu quero votar
em pessoas responsáveis e que vão administrar com seriedade
o meu país. E o que me diz é o seguinte, dessa atuação, dessa
exposição brilhante que a Professora colocou, e a senhora pode
me responder, pode me responder, se desejar, até para
incentivar os debates: no que estas questões postas, a título
de reforma política, vão melhorar a situação do Brasil, da
governabilidade do Brasil? É isso que eu gostaria que eles me
respondessem, os que fizeram a proposta desta modificação
que, para mim, não é nada, mas em termos, se passar, vai
trazer um grande prejuízo para a comunidade brasileira,
Professora.

A SRA. MARIA DO SOCORRO BRAGA – Obrigada, pelas
palavras muito gentis, muito carinhosas. Realmente, não tem
muita explicação a questão do voto impresso. A gente conseguiu
algo muito importante, que inclusive vários países querem
também, que a urna eletrônica é realmente um grande
desenvolvimento no sentido da sair daquela famosa cédula de
papel extremamente complexa, a gente desperdiçava muito
voto, perdia muito.

E agora desde 1996 para cá, com a urna eletrônica,
realmente o Brasil entrou num período, assim, de ser visto lá
fora por vários outros países como um exemplo de democracia
por ter, entre outras questões, adotado a urna eletrônica. Então,
ás vezes dá problemas e tudo mais...

Penso que a questão do voto impresso, ela vem, sem
ter essa questão, vem do último momento que era o
questionamento da própria eleição da Presidente Dilma, quando
foi colocado um terceiro turno em disputa aí.

E aí, parte da classe política queria rever esse voto da
urna eletrônica e não tinha como ver ou se tinha, demorava,
teve todo um processo, por trás disso, no TSE. Agora, tem
razão, não é? Fica mais um elemento para a gente ver que
não tem muito argumento a favor do voto secreto.

O SR. CLÁUDIO COUTO – Só um aparte. A ideia, pelo o que eu
sei, era na realidade você imprimir esse voto, mas o eleitor
nem tem contado manual com ele. Ele cairia direto numa urna,
ele só teria, por um visor, sem poder encostar, ele veria o voto
para saber que o voto impresso corresponde ao voto que ele
deseja dar e depois seria possível, talvez por amostragem,
fazer a conferência de alguns votos físicos, até para checar o
sistema eletrônico. Porque hoje existe muita desconfiança do
sistema eletrônico de que você poderia, fraudando o software,
fraudar os resultados. E se você pode fazer uma conferência
com alguns votos físicos, você, de alguma maneira, diminui o
risco dessa fraude e elimina a desconfiança no sistema.

A SRA. MARIA DO SOCORRO BRAGA – Isso aumenta a lisura
do pleito.

O SR. JOÃO PAULO SARAIVA LEÃO VIANA – Só uma
observação. Eu gostei de saber disso, por parte do Cláudio,
porque até, ontem, eu discutia com o Doutor Clênio Amorim e
eu me coloquei totalmente contrário a impressão do voto,
justamente pelo que nós falávamos agora. E eu não sabia disso
que o Cláudio colocou, com a preocupação de alguém bater
uma foto, por exemplo, depois de pegar a impressão e mostrar

para, entre aspas, o comparador. Mas dessa forma fica mais,
talvez mais claro, mais legítimo, mais seguro.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Sabe o que acontece?
Eu vou até fazer uma observação. Por acaso, Doutora Zelite,
encontrei o Deputado Federal, até, pelo que me consta, foi o
autor dessa emenda, no aeroporto, não ao conhecia, foi uma
coincidência mesmo, o Jair Bolsonaro, e ele me mencionou a
respeito desse boleto, desse comprovante. E ele disse que era
quanto à veracidade, idoneidade e lisura do processo e não
quanto à falta de..., a quebrar o sigilo, não. Era simplesmente
enquanto à lisura do processo.

E pelo o que ele mencionou, o eleitor não ficaria
exatamente com esse comprovante como o Professor bem
disse. Eu acho que ele seria depositado e depois, se necessário
fosse, poderia requisitar para saber se é isso mesmo, de acordo
com a urna, o software, o documento que lá está. Eu acho que
é isso.

A SRA. ZELITE CARNEIRO (Mediadora) – Numa situação
dessas, eu mudo completamente a minha concepção, o que
faz uma aula exposta dessa, e o que faz para nós uma
exposição, um esclarecimento desses! Muda tudo!

A SRA. MARIA DO SOCORRO BRAGA – Muda tudo. Muda
muito a visão, com certeza, porque como processo de lisura é
superimportante.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Eu vou aqui, Doutora,
primeiro agradecer a sua participação realmente esplendorosa.
Eu vou sair da Assembleia muito melhor do que entrei, certo
de que aprendi muito. E é impressionante como uma hora de
apresentação a respeito de uma matéria, muda nossa
concepção a nossa visão acerca do sistema político brasileiro,
de reforma de sistema político eleitoral da campanha. E me
chamou muito atenção essa questão, essa discussão da
coligação. Eu sempre fui totalmente contrário à coligação
partidária na proporcional. Mas dessa forma, como que a
senhora abordou, que dentro da coligação deveria ter um
mecanismo de se dividir esses votos quanto aos partidos, seria
altamente pertinente, a fim de representatividade dos partidos,
de acordo com a votação dos partidos dentro dessa coligação.

Então, eu já começo a rever meus pontos de vista e fico
extremamente agradecido pela sua participação. Conte sempre
com esta Casa de Leis e seja sempre bem-vinda ao Estado de
Rondônia, que nós iremos acolhê-la de braços abertos.

A SRA. MARIA DO SOCORRO BRAGA – Muito obrigada. Para
mim também foi um grande prazer conhecer a todos.

O SR. JOÃO PAULO SARAIVA LEÃO VIANA – Eu só queria
fazer um registro no que a professora colocou no que falou a
coligação, se não me falha a memória, dois países já fazem
isso, a Polônia e o Chile. E a Finlândia, não é?  É permitida a
coligação e eleição proporcional, no caso, mas, na hora de
dividir os votos, cada um fica com o seu. Isso é o nacional.

A SRA. ZELITE CARNEIRO (Mediadora) – Bom, pelo
adiantado da hora, nós ainda temos uma fala, quero registrar
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os nossos agradecimentos em nome desta Casa, em nome de
todos e a nossa Professora e declarar encerrados os trabalhos
desta Mesa.  Muito obrigada.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Gostaria de fazer uma
observação aos alunos da Universidade Federal de Rondônia,
que vai passar uma lista para conferência das participações e
a partir de manhã serão confeccionados, aqui na Assembleia,
os diplomas e certificados pela participação de todos.

Gostaria de pedir para Dra. Maria do Socorro Braga, se
posicionar aqui à frente para receber o seu certificado de
participação e convidar o acadêmico do curso de Ciências Sociais
da UNIR, Aderson Ferreira da Costa, sujeito abnegado, dedicado,
foi o primeiro que chegou aqui e resiste, a fim de aprender
acerca da questão política de nosso Brasil.

(Entrega do certificado de participação)

E gostaria de convidar também a Doutora Zelite Carneiro
para se posicionar à frente aqui da Mesa e convidar Celene
Gomes para entregar o certificado para Doutora Zelite que é
participante da cadeira de Partidos Políticos da UNIR. É um
prazer tê-la aqui conosco que também.

(Entrega do certificado de participação)

E, de pronto, para não perder o fio da navalha, nós
convidamos para fazer parte da próxima Mesa de Conferência
com o tema “Reforma Política ou a Caixa de Pandora
Institucional”, o conferencista Dr. Cláudio Couto, doutor em
Ciência Política pela USP; Professor da Fundação Getúlio Vargas
de São Paulo.

Por gentileza, doutor, o senhor está convidado a fazer
parte da Mesa. E gostaríamos de convidar, com muito prazer e
satisfação, a fazer parte e presidir esta Mesa, o Doutor Amadeu
Machado, ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado,
advogado militante.

Agradecer a presença do Fernando Prado também,
participa a muitos anos do partido, do PMDB, da Mobilização
Democrática Brasileira. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. E,
de imediato, passo os trabalhos e a palavra ao Dr. Amadeu
Machado para assim presidir esta Mesa.

O SR. AMADEU MACHADO (Mediador) – Meu prezado
Deputado Léo Moraes, que está conduzindo com maestria de
veterano este evento aqui; os colegas aqui presentes; o pessoal
que está lá na galeria, acompanhando com bastante interesse
e que nos dá, inclusive, o reforço na intenção que nós temos
quando participamos deste tipo de evento. Nós verificamos que
a intenção sempre deve ter uma consequência e essa
consequência é levar às pessoas que estão interessadas uma
informação qualificada. Por conta disto, o Professor João Paulo
formulou este evento, e nós já tivemos aqui, hoje, participações
extremamente interessantes, válidas, lúcidas, inteligentes. Eu
fiz questão de vir mais cedo, eu estou aqui desde as 15h30m,
16h, e estou assim embevecido com o que eu estou
acompanhando aqui hoje. Estou encontrando pessoas muito
interessadas, muito voltadas ao interesse público, ao aspecto
da condução das melhores soluções para os impasses políticos

que o Brasil vive, e vive de longa data, e que nós estamos na
busca permanente de fórmulas que qualifiquem e deem uma
nova formatação ao processo político.

Pois bem, nesse desvelo do Professor João Paulo, ele
nos brinda trazendo, para nos transmitir sua sabedoria, o
Cláudio Couto. O Cláudio Couto é Mestre e Doutor em Ciência
Política pela Universidade de São Paulo, sendo também
professor da Fundação Getúlio Vargas; é membro da Diretoria
da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em
Ciências Sociais. Portanto, melhores referências e melhor
qualificação é praticamente impossível.

Por isso, vamos abreviar nossa participação e passar,
desde logo, a palavra para o Cláudio, que com certeza vai
abrilhantar este evento, produzido aqui pelo João Paulo com a
chancela da Assembleia Legislativa, na pessoa do brilhante
Deputado Léo Moraes.

O SR. CLÁUDIO COUTO – Bem, boa noite a todos. Quero
reiterar aqui meu agradecimento ao Deputado Léo Moraes e
ao João Paulo Viana pelo convite para estar aqui em Rondônia.
É a primeira vez também que venho aqui, também estou
ansioso pelos peixes, tenho um amigo em São Paulo, que é
um escritor amazonense, certamente conhecido de vocês que
é o Milton Hatoum, e o Milton sempre fala dos peixes da
Amazônia. E quando eu falei para ele que vinha para cá, ele
começou a me falar de vários peixes, eu já não lembro o
nome de nenhum, mas alimentou minha ansiedade. E mais do
que ansioso por causa disso, acho que eu estou ansioso para
poder tratar aqui do tema. Foi muito boa a antecipação de
alguns tópicos aqui, dos quais eu gostaria de tratar, que a
Socorro fez antes de mim, até porque, de alguma maneira,
vai me permitir voltar a alguns deles e talvez deixar mais claras
algumas das questões que eu gostaria de trabalhar.

Eu intitulei essa minha apresentação aqui de “Reforma
Política ou a Caixa de Pandora Institucional”. Eu não tenho
slides para mostrar, eu vou só expor aqui o que tenho a dizer
sobre isso. Porque, eu tenho, há um bom tempo já, um certo
incômodo com esta ideia de reforma política. E tenho um certo
incômodo por quê? Porque eu percebo que muitas vezes, a
ideia de uma reforma política expressa muito mais uma palavra
de ordem, do que algo que tenha um conteúdo específico, um
conteúdo determinado. E é por isto que eu entendo que ela
pode abrir uma “Caixa de Pandora”, que quando se deseja
qualquer tipo de reforma política sem um conteúdo
determinado, pode-se fazer coisas muito diferentes. Até
porque, quando se fala em reformar qualquer coisa que seja,
nós podemos estar falando de coisas, inclusive, opostas.

Só para usar aqui uma metáfora, se eu for reformar
minha casa, eu posso ter diferentes opções. Eu posso derrubar
duas paredes ou construir mais quatro. E, evidentemente, o
resultado que eu vou ter da derrubada das paredes ou da
construção de novas vai ser completamente oposto, mas é
inegável que eu fiz uma reforma. E, muitas vezes eu entendo
que a ideia de reforma política aparece no debate público desta
maneira.

Eu me lembro de certa ocasião, conversando com uma
jornalista, e ela perguntava sobre questões relacionadas a
algum escândalo de corrupção, que eu já não me lembro mais
qual era, e, ao final da conversa, ela saiu com a seguinte: “ah,
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Professor, então a solução para isso é a reforma política, não
é?” Aí eu perguntei para ela, “Depende, qual? Do que
exatamente?” Porque reformar politicamente pode significar
reformar coisas das mais variadas.

A Socorro, aqui na apresentação dela, enfatizou muito
a questão dos partidos, esse era o ponto central, mas ela, lá
no começou, quando falou dos dois modelos de democracia,
ela mostrou para nós um amplo quadro de uma série de temas,
que vão de sistemas partidários; sistema eleitoral; organização
territorial do governo, se é federativo ou unitário; forma de
controle de constitucionalidade, se há controle de
constitucionalidade ou se não há; se a Constituição é rígida ou
se é flexível; se temos Banco Central independente ou se não
temos. Ou seja, tudo isso é, em princípio, passível de ser
reformado em uma reforma política, e de fato, estamos vendo
que agora, de certa maneira, vários destes tópicos estão sendo
reformados ou pelo menos estão tentativamente sendo
reformados ou há alguma iniciativa nesta direção.

A questão é que a reforma política virou quase que uma
panaceia, um remédio para todos os males. E por que será
isso? Eu entendo que isto resulta do fato de que há uma
percepção de que algo vai muito mal na política nacional, e
diante desta percepção de que as coisas vão mal, do mal-
estar que isso produz, existe a ideia de que é necessário mudar
as coisas, como se eu fosse a um restaurante, achasse que a
comida está ruim e chego à conclusão de que se a comida está
ruim a solução é trocar a receita. Não interessa quem fez a
comida, não interessa as condições em que ela foi feita, não
interessa as condições em que eu cheguei lá para consumi-la,
o problema é a receita. Da mesma forma o problema são as
regras, então vamos reformar as regras.

Embora isso possa ser verdadeiro em muitos casos, acho
que é de fato, não estou dizendo que não é preciso reformar
as regras, é colocar a coisa de maneira aberta assim me
parecesse algo um pouco complicado, um pouco problemático.

Eu entendo que esse mal-estar com a maneira como a
política é conduzida, claro que ele resulta das séries escândalos
de corrupção que nós temos o tempo todo, mas resulta
também, evidentemente, de uma certa insatisfação com a
qualidade do estado do Brasil, com a qualidade dos serviços
públicos, a qualidade das respostas que o Estado dá ao cidadão,
e que, das quais os problemas de corrupção são apenas um
dos aspectos, não são o único, nem são necessariamente o
mais importante, mas são um dos aspectos e que,
consequentemente, parece que algo precisa ser mudado porque
se não mudar as coisas vão mal.

Quando eu digo que a corrupção é inclusive um dos
aspectos e às vezes não é o mais importante. Eu digo isso
porque muitas vezes há problemas mais graves que a
corrupção, inclusive no que se refere a gasto público.

Eu vou aqui mencionar uma historinha, só para ilustrar
o que eu estou querendo dizer, até de um colega em comum
que eu tenho com a Socorro. Ela conhece, um amigo nosso, o
Milton Lahuerta, seu colega, que uma vez me contou uma
história divertida sobre uma, ele que é um Professor de uma
Universidade Estadual em São Paulo, de uma experiência que
ele teve certa vez indo para uma banca de uma Universidade
Federal, localizada na capital. Bem, há uma distância, quantos

quilômetros têm de Araraquara para São Paulo, você que faz
esse caminho todo dia? Todo dia não, toda semana. Três horas.

Ele tinha que se deslocar para uma banca e tinha que ir
lá pegar um transporte, mas ele não queria ir de ônibus, porque
ele tem uma alergia respiratória e ele tinha um problema de ir
de ônibus e ele sempre sofre com o ar-condicionado do ônibus.
O ar-condicionado do ônibus não é muito limpo, aí ele tem
uma alergia ao ar.

Aí, ele falou, “olha, eu quero ir com o meu carro”. E
pediu às pessoas que estavam organizando a banca para qual
ele iria, que lhe reembolsassem só os gastos com combustível
e pedágio. E falou, “olha, ida e volta não vai dar mais que R$
250,00”.

E aí disseram, “não, Professor, não é possível. Não há
previsão para isto, o Senhor vai ter que vir, então, com um
táxi.”
E ele, “então, está bom, já que não tem jeito, eu vou de táxi”.
Cada perna do táxi saiu, na época, R$ 600,00, e ele foi com o
táxi.

Quando chegou lá, cadê o outro membro da banca? Não
chegava. Daqui a pouco chega todo esbaforido, vinha da cidade
ao lado de Araraquara, que é São Carlos, onde a Socorro
trabalha, num outro táxi, que tinham esquecido de buscá-lo e
ele acabou pegando um táxi, foi por conta própria, mais R$
600,00, só nesse trajeto e ia gastar mais R$ 600,00 para voltar.

Quando acabou a banca, ele virou para funcionaria
responsável por organizar o transporte e disse, “olha, eu acho
que dá para gente voltar junto, a gente volta em um táxi só,
porque Araraquara e São Carlos são do lado, deixa um, depois
deixa o outro.”

Aí disseram, “não, Professor não é possível, tem que
ser dois táxis.”
“Não, isto não é possível! Você está querendo levar algum,
você está malversando o recurso público.” - ele falou.

“O que é isso professor? Assim o senhor me ofende.”
“Não, mas por que não é possível? A gente vai para o

mesmo lugar quase, não dá para usar um táxi só? Já não pude
usar o meu carro...”

Então, porque senão esta brincadeira ia sair R$ 1.200,00,
sendo que no começo podia ia sair tudo por R$ 250,00, inclusive
se ele tivesse dado uma carona para o cidadão e o Estado
pudesse simplesmente lhe reembolsar pelos gastos. Ou seja,
para evitar que alguém roube, você cria um sistema de controle
que faz com que a não corrupção saia mais caro do que a
corrupção, porque se ele enganasse alguém, invés de receber
R$ 250,00, recebesse R$ 500,00, ainda seria melhor para os
cofres públicos.

É este tipo de questão que eu estou colocando aqui para
vocês quando eu falo que, às vezes, a corrupção é menos
grave do que a ineficiência. E a ineficiência que muitas vezes
resulta dos mecanismos de controle. A gente poderia aqui ficar
ainda, com um ex-auditor do Tribunal de Contas poderia mil
histórias parecidas com essa. Evidentemente, há uma série de
experiências deste tipo. Mas tudo isto para dizer: este mal-
estar não decorre única e exclusivamente do mau
funcionamento da política, ele decorre do mau funcionamento
do Estado em vários dos seus aspectos. Este tipo de ineficiência
não é resultado da má conduta dos políticos, é o resultado do
mau planejamento de certas questões na organização do Estado.
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Mas eu vou me ater aqui exclusivamente à questão política.
Diria, uma boa parte desse mal-estar decorre de um certo
alheamento que o cidadão percebe, dos políticos em relação
aos cidadãos, de não se sentir suficientemente representado,
de uma distância, muitas vezes excessiva, que os políticos
podem ter em relação àqueles que buscam representar. Em
parte, mas só em parte, esta distância decorre do fato, eu
diria, inescapável de que a política é, como várias outras
atividades, uma atividade profissional. Políticos são profissionais
naquilo que fazem.

Eu acho que é importante chamar atenção para isso,
pelo fato de que existe também um discurso embutido no
discurso da reforma política, embutido inclusive em propostas
da criação, por exemplo, de novos partidos, para a
desprofissionalização da política, que a política deveria ser
exercida por não-profissionais. Eu estive há pouco tempo, num
debate numa ONG, em São Paulo, na qual estava um empresário
que está aí criando um partido novo, que, aliás, leva esse nome,
e que defende lá, na sua plataforma, a desprofissionalização
da política. E aí eu falei para ele, “olha, eu acho curioso, o
senhor é empresário, certamente, para sua empresa o senhor
só contrata profissionais. Quando o senhor reforma sua casa,
o senhor leva um encanador, o senhor quer um encanador
profissional. Se o senhor vai fazer uma cirurgia, o senhor espera
que o médico seja profissional. Se o senhor torce para um
time de futebol, o senhor espera que os jogadores sejam
profissionais; que os professores dos seus filhos sejam
profissionais. O curioso é que parece que a única esfera de
atividade humana em que se acha que o não-profissional é
melhor que um profissional é a política. Incrível!”, o que a meu
ver não faz o menor sentido.

Agora, por que será que esse sentimento resulta aí e
não resulta nas outras áreas? Pelo fato de que a política é uma
atividade de representação do outro e por ser uma atividade
de representação do outro, a profissionalização, na medida
em que se baseia na busca de interesses próprios, dessa
satisfação de interesses próprios, que qualquer profissional
deseja, ela parece contrapor, e muitas vezes o faz de fato, os
interesses do político profissional àquele que ele representa.
Embora, isso não seja uma peculiaridade da política.  O médico
profissional pode, muitas vezes, se sentir tentado a receitar
para o seu paciente apenas os medicamentos do laboratório
que financia sua viagem para um congresso. Ou seja, o interesse
profissional contrário ao interesse daquele a quem se serve,
está presente na mais variadas profissões. Isso não é uma
peculiaridade da política.

O problema, portanto, não é tanto desprofissionalização
como uma saída, mas é como criar regras melhores para que
essa atividade profissional seja feita de uma forma que ela não
sucumba ao corporativismo. Não sucumba àquilo que alguns
dos estudiosos de partido chamam, inclusive, de uma tendência
aos partidos se tornarem cartéis, que defendem interesses dos
seus membros, contra, muitas vezes, os interesses da sociedade.

Eu entendo que discussões sobre uma reforma política,
algum tipo de reforma política, ao serem feitas têm que levar
isso em conta, levando em consideração que, no meu
entendimento, muito do que vem sendo proposto e até do que
foi aprovado, vai no contra-fluxo disso.  Nós temos visto uma

reforma política que muitas vezes atende aos interesses do
grupo profissional, dos políticos profissionais, dos quais não
há como nós nos livrarmos, e nem é bom nós nos livrássemos,
contra os interesses do conjunto da cidadania.

Clamou-se tanto por uma reforma política, que na hora
que é entregue, não necessariamente, o que é entregue é
aquilo que é melhor. De maneira que, parafraseando o Tiririca,
“pior fica”, pode ficar pior. Ou seja, é melhor, talvez, evitar
fazer algumas mudanças.

Eu fiquei muito feliz quando, vendo a lista da Socorro,
vi aqui algumas coisas que não foram aprovadas. Eu pensei,
“ainda bem”, é melhor não mudar se é para ficar pior do que
estava. É melhor deixar algumas coisas como estão.

Eu entendo também que uma outra iniciativa que seria
interessante nessa direção, para criar um pouco mais de
competição em relação a esse fechamento da classe política
como uma classe de profissionais, é o reforço de mecanismos
de iniciativa popular.  Ou seja, nós vemos, por exemplo, o
mecanismo com iniciativa popular de lei. Se a gente for pensar
no âmbito federal, até hoje nós temos uns dois ou três casos,
apenas, de iniciativas populares de lei, que resultaram numa
lei. Uma muito conhecida de todos aqui, é a Lei da Ficha Limpa,
que nasceu de uma iniciativa popular de lei. E outra, inclusiva
encampada pelos mesmos organizadores, foi a Lei da Compra
de Votos, a que pune a compra de votos, e são altamente
positivas. E vejam que interessante, nos dois caos resultou da
iniciativa popular de lei, legislação que vai exercer algum tipo
de controle maior sobre os políticos no exercício da sua
atividade profissional. Ou seja, assim como é preciso regular
a atividade dos médicos, dos advogados, dos engenheiros, é
preciso, de alguma maneira, também regular a atividade dos
políticos. A lei que pune à compra de votos e a lei que exige a
ficha limpa avançam exatamente nessa direção e não é casual,
a meu ver, que elas tenham surgido de iniciativas populares
de lei.

Só que iniciativas populares de lei ainda me parecem
muito difíceis de serem encampadas. Tanto é que a tendência,
qual que é? Que quando chega uma iniciativa dessas lá na
Comissão Participativa, e nós vínhamos até conversando sobre
isso na viagem, eu e a Socorro, normalmente elas são
substituídas por um projeto da própria Casa e da própria
Comissão. Ou seja, porque ninguém vai ficar conferindo aquele
monte de assinaturas.

O que é que falta aí? Falta, a essa altura do campeonato,
a gente discutiu agora a pouco aqui voto secreto, voto
eletrônico ou voto impresso, por que não pensar em cidadania
eletrônica? Por que não? Assim como todo cidadão, todo ano
é obrigado a declarar seu imposto de renda e enviar para um
sistema que funciona tremendamente bem para a Receita,
ele não poderia ter uma conta no TSE em que ele fosse, por
exemplo, signatário de propostas de iniciativa de lei. E que
alguém, quando quisesse organizar um partido, como
aconteceu recentemente com o partido da Marina Silva, não
fosse obrigado a assinar em papel e depois, quando bate no
Cartório Eleitoral, por ‘n’ fatores as assinaturas não são
reconhecidas.  Se o cidadão tem uma conta com senha e tudo
bonitinho como tem na Receita Federal, naquele e-CAC, ele
pode ter também no site do TSE, ele vai lá e assina uma
petição para a criação de um partido, como ele assina a petição
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para uma proposta de lei. A gente podia até aumentar o número
de assinaturas, já que ficaria muito mais fácil. E com isso você
introduz no sistema algo que não se restringe a forma tradicional
da política, mas que traz os cidadãos para participarem dela,
aproveita a tecnologia.

Veja, eu não estou defendendo aqui plebiscitos
eletrônicos, não é? Imagina o cidadão, chegando todo dia do
trabalho e tendo que votar ‘sim’ ou ‘não’ para alguma coisa.
Além de isso prejudicar a qualidade do debate, porque é muito
informação, muita coisa para se decidir, acho que isso não
funciona, mas para algumas questões isso pode funcionar muito
bem. Não é à toa que tem crescido vertiginosamente, no mundo
todo, esses sites de petições on line, porque as pessoas se
sentem efetivamente motivadas a participar.

É interessante que essa é uma discussão que sequer
apareceu. Conversando com colegas do CEFOR, lá da Câmara
dos Deputados, eles falam que esse é um tema que quando
surge na Câmara, rapidamente desaparece. Por que será?
Porque eu acho que é um tema que fustiga, um tema que
efetivamente incomoda.

Outro risco, me parece, voltando um pouco à questão
dos perigos de uma reforma política, quando ela não tem
objetivo determinado, é que ela é, muitas vezes, pensada como
uma solução conveniente para o “governo do dia”. Ou seja,
reformar instituições pode ser bom este governo e não
necessariamente isso é bom para todos. Ou esse é bom para
este conjunto de atores políticos. Por exemplo, voltando à
questão da reeleição, que foi aqui mencionada. Quando foi
aprovada, e eu concordo com a Socorro, foi aprovada num
casuísmo, o “governo do dia” tinha interesse na reeleição. Agora,
eu acho que foi uma boa mudança. A reeleição dá ao eleitor
mais uma alternativa. Se ele acha melhor manter as coisas
como estão, ele pode manter as coisas como estão por mais
um tempo. Ao mesmo tempo não é um instituto que dá um
poder demasiado a um chefe do Executivo porque ele só vai
poder se reeleger uma vez na sequência. Ele não vai ficar
indefinidamente no poder, como, por exemplo, pode acontecer
em alguns países da América Latina, e aí consequentemente
tem um acúmulo crescente de poder e aquilo gera não só um
ultrapersonalismo, mas um fortalecimento demasiado. Então,
é uma eleição que ele pode ser reconduzido. E será que ele vai
usar mais a máquina do já usa para eleger o próprio sucessor
do seu partido, do seu afiliado?  Talvez precise até usar menos,
porque ele é mais conhecido, ele tem uma certa vantagem.
Não quer dizer que a gente não possa regulamentar o uso do
cargo. Eu me lembro, quando, e vejam só, nem era reeleição,
quando o ex-presidente Lula fazia a campanha para a Presidente
Dilma, lá em 2010, se criticava muito, ‘como é que o Presidente
da República vai lá e faz campanha abertamente, dessa
maneira, para a sua candidata?’ Isso resulta, isso é muito
curioso, de uma situação paradoxal, que o presidencialismo
produz, que quem é chefe de governo é chefe de Estado. E o
chefe de Estado, se fosse a Rainha da Inglaterra, você vai
exigir distância. Agora, quando o presidente também é chefe
de governo, é difícil exigir a mesma distância.  Até porque,
reconheça-se, quando a oposição bate nele, não bate nele como
chefe de Estado, bate nele como chefe de governo. Aí, na hora
de ele fazer campanha ele tem que se comportar como chefe
de Estado, ele não pode se comportar como chefe de governo?

Ou seja, apanho como chefe de governo e não posso fazer a
campanha porque agora sou chefe de Estado. Também é uma
situação desequilibrada, inclusive, campanha para si mesmo.
Ou seja, a reeleição coloca esse problema, mas a eleição para
o sucessor também coloca esse problema. Trata-se do que,
então? De talvez regulamentar melhor, de ver quais são os
limites, de punir efetivamente os excessos, mas não se trata,
necessariamente, de jogar fora um instituto quando ele sequer
foi testado. O que é que se coloca no lugar? ‘Ah, aumentamos
o mandato para cinco anos e acabemos com a reeleição’,
porque essas coisas vêm juntas.

Agora, será que um mandato de cinco anos é melhor do
que dois de quatro anos? Ou será que um mandato de cinco
anos é melhor do que, eventualmente, um de quatro, se o
governante não agrada? É, eu posso tirá-lo antes. E não é só o
governante, é o meu representante no Legislativo. Será que
eu tenho que esperar cinco anos para votar nele de novo? Eu
não posso votar nele um pouco mais cedo, obrigando esse
meu representante vir prestar contas a mim, antes disso? Um
país como os Estados Unidos têm eleições para o Legislativo, e
a gente aqui querendo unificar tudo, bianuais, a cada dois anos
o parlamentar é obrigado a pedir novamente o voto do eleitor.
Ou seja, ele está mais sujeito ao escrutínio do eleitor do que,
eventualmente, estão os nossos parlamentares. E olha que a
taxa de recondução lá é altíssima. Acho que o emprego mais
seguro que se tem nos Estados Unidos é de deputado, porque
é muita recondução. Mas ele é obrigado a ir conversar com
esse eleitor a cada dois anos. Se a gente aumenta para cinco,
aumenta um pouco mais, aumenta, vamos supor em termos
percentuais, são 25% mais de tempo. Se dessem 25% de
aumento no meu salário eu ia adorar! 25% mais de tempo é
muito tempo! Não é pouco! Só que com uma interrupção no
meio, melhora. E aí eu não estou falando só da reeleição para
o parlamento, eu estava falando para o Executivo. Por que é
que eu vou dar cinco anos? Eu posso dar quatro, esse quatro
vira oito se o governo vai bem. Está certo que o governo pode
ser reeleito e passados seis meses a gente descobre que não
vai tão bem assim.  É só olhar para as pesquisas do governo
federal que a gente vê que o problema aparece. Podíamos
pensar no recall, foi lembrado aqui. A Califórnia fez recall
recentemente que tirou um governador e elegeu outro, que
foi, por sinal, o Schwarzenegger. A Venezuela tem o sistema
de recall, a Venezuela é um país muito problemático, mas tem
o instrumento de recall. O Hugo Chavez, foi lá, no começo,
submetido a um recall que ele ganhou, mas foi submetido a
ele. Ou seja, não é uma coisa completamente esotérica. Se
não quisermos falar da Venezuela, falemos dos Estados Unidos,
que tem uma democracia de mais de 200 anos, não é? E o
recall ali funciona em alguns Estados de maneira muito
tranquila.

Então, por que acabar com a reeleição se eu tenho outros
mecanismos? É por isso que eu entendo que é uma “Caixa de
Pandora” porque a gente mal resolveu um problema, aparece
outro. Sem falar em todas as outras coisas. A unificação de
eleições, que foi mencionada aqui por um juiz eleitoral, eu me
esqueço o nome dele agora, desculpe. Ah, Dr. Juacy, está ali
atrás. Eu acho muito importante, ele apontou a questão,
sobretudo, organizacional, da eleição. Quer dizer, qual é a
dificuldade de você organizar uma eleição com tantos cargos.
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Eu pergunto também, qual é a dificuldade que o eleitor
tem de organizar na cabeça dele uma eleição com tantos cargos?
Eu fico imaginando o cidadão tendo que eleger vereador,
prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal, dois
senadores e presidente, oito cargos. Oito cargos, e veja, não
são só os cargos, são os assuntos. Quer dizer, na mesma eleição
ele vai discutir o problema da tampa do bueiro até a participação
do Brasil na ONU. Mas que raio de discussão você vai conseguir
fazer, numa eleição que você tem que discutir assuntos tão
distantes? E relevantes, porque se eu caio no bueiro, eu posso
morrer. Só que é um problema eminentemente local. É um
problema para ser resolvido localmente, altamente relevante,
eu vou discutir com o meu candidato a vereador, com meu
candidato a prefeito e quando eu for votar para presidente, aí
eu posso discutir a atuação do Brasil na política externa. Não
faz sentido eu por essas duas coisas na mesma eleição, ainda
tendo a de governador, sob a alegação de que é para
economizar. Ora, é melhor gastar um pouco mais agora, parece
a economia lá do táxi para a banca, é uma economia porca! É
melhor gastar um pouco mais na eleição, mas fazer uma
discussão razoável, submeter os políticos a um escrutínio
periódico do eleitor, obrigá-los a prestar contas. E com isso a
gente pode, efetivamente, aprimorar. Mas infelizmente foi
derrotado isso, assim como o distritão foi derrotado, inclusive
com préstimos do João Paulo, que teve um papel importante
na derrota do distritão. E eu falo do distritão, porque o distritão
também me parece mais uma dessas propostas, por falta de
melhor termo, eu vou usar esse aqui, escalafobéticas que
aparecem. É um negócio completamente louco, por quê? Porque
hoje um dos principais problemas que existem numa campanha
parlamentar, e o deputado aqui deve saber muito bem disso, é
o custo da campanha. É muito caro se eleger, sobretudo porque,
às vezes, não basta você fazer campanha só naquele lugar
onde você tem, digamos, a sua votação mais forte. Você tem
que andar para outros lugares para reforçar, se não fizer isso
seu adversário vai fazer, todo mundo faz, e a eleição encarece.

Claro que o voto distrital poderia, para isso, ser uma
solução, acho que criaria outros problemas, para isso seria
uma solução, mas não vou nem defender aqui, eu não sou
simpático ao voto distrital, mas ele reduz o custo de campanha?
Eu acho que reduz.

Agora o distritão piora isso. Porque aí é um salve-se
quem puder mesmo! Sequer você pode contar com a ajuda
dos puxadores de voto ou, o que eu diria, dos empurradores
de voto, aqueles caras que não se elegem, mas têm os votos
que somam para o quociente partidário. Você não pode contar
com o voto de legenda, é você com você mesmo, contra todos,
inclusive contra seus colegas de partido e o partido pouco
interessa nessa hora. Felizmente foi derrotado e sob que
alegação? Me parece uma alegação, para defender isso, tão
malandra, tão marota quanto aquela da unificação das
campanhas: ‘ah, barateia’. E essa outra, qual é a alegação?
‘Não, aí o eleitor vai entender como é que ele elege’. Quer
dizer, sob a alegação de que fica mais fácil entender, você cria
um monstro. É mais fácil entender? Eu concordo, é mais fácil
entender, e eu entendo que a inteligibilidade do sistema eleitoral
é importante. Agora, eu me pergunto e pergunto a vocês, se
alguém se lembra aqui de uma campanha eleitoral em que a
Justiça, que faz aquelas propagandas de conscientização do

eleitor, a Justiça Eleitoral, tenha ido à televisão explicar o
funcionamento do sistema. Ela diz para as pessoas que é
importante votar, para você não vender o voto. Tudo bem,
mas as pessoas já sabem disso. Agora, como o voto dela vira
deputado ou vereador, isso ela não faz a menor ideia.

Uma campanha de conscientização seria altamente
produtiva e a Justiça Eleitoral não ocupa, ou seja, os caminhos
para as pessoas entenderem que não passam,
necessariamente, por você mudar um sistema e adotar um
sistema que tem uma série de efeitos colaterais, que não só
não há remédio para todos os males como, a meu ver, cria
uma série de outros males. E olha que a gente podia aqui ficar
discutindo uma série de temas, sistema eleitoral, eleição,
reeleição, fim do voto obrigatório, unificação, enfim, os temas
quase não acabam, financiamento de campanha.

É interessante como essa discussão entre financiamento
público/financiamento privado, pouco relevo tem tido. A questão
dos financiamentos de pessoas físicas, algo que, por exemplo,
numa democracia, de novo, como americano, várias
democracias europeias têm uma imensa importância. O
cidadão podendo contribuir. O que, aliás, a meu ver, faz um
certo sentido porque cidadãos votam, empresas não votam.
Então é curioso que as empresas possam contribuir e os
cidadãos, embora possam, simplesmente perdem importância
diante das contribuições de empresas. Talvez fizesse mais
sentido a gente entender como o dono da Odebrecht dá
dinheiro, para quem ele dá? É claro que ele pode dar dinheiro,
fazer a coisa por um laranja, mas de onde esse laranja tirou
esse dinheiro? É mais difícil de provar. Então vai acabar tendo
que fazer ele mesmo, e há um limite, e colocar limite nas
situações, de novo, um assunto que aparece pouco.

Sem falar, e eu queria também mencionar isso, que a
gente fala tanto de reforma política e tende a pensar na reforma
política como uma reforma. Na verdade como uma mãe de
todas as reformas em que a gente mudasse tudo ao mesmo
tempo, solucionasse todos os problemas ao mesmo tempo e
é por isso que aparece aquela lista de monstros, é realmente
a caixa de pandora, todos os diabos saíram de dentro dela.

Agora se, talvez, nós tivéssemos tido um
encaminhamento melhor dessa questão, não só do ponto de
vista da qualidade do debate, mas de evitar a caixa de pandora,
se ao em vez de demanda, como vem sendo feita há muitos
anos, por uma reforma política ou pela reforma política com o
artigo definido, como se fosse uma coisa clara, e não é, nós
estivéssemos discutindo os tópicos particulares, qual é o maior
problema do nosso sistema? É financiamento de campanha?
Ok, façamos uma discussão sobre financiamento de campanha.

Eu estive a um tempo, numa discussão muito próxima
desta, num Seminário que ocorreu na UNICAMP, com o Moroni,
que é um dos capitães do movimento pela reforma política, e
eu justamente discuti isso com ele: ‘pô, vocês estão clamando
por uma ampla reforma política, primeiro que vai ser difícil
unificar as pessoas em torno dela, inclusive porque, às vezes,
quem concorda com você num tópico, não vai concordar com
você no outro, se vocês tivessem atacado um problema o
debate ganhava força e ele ganhava qualidade. Eu entendo
que faria muito mais sentido nós focarmos um por um os temas.
Eliminado um, resolvido um tema, vamos ver, tem alguma outra
coisa a ser discutida? Passa-se para o próximo, mas com tempo
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para a discussão, com uma mobilização efetiva para essa
discussão em torno desses temas’.

E eu digo isso, inclusive, por um fato, pelo fato de que,
na realidade, a gente reclama de reforma política, mas reformas
políticas não só foram feitas como vêm sendo feitas
continuamente, no Brasil, desde a redemocratização.

A gente falou da emenda da reeleição. Eu chamaria a
atenção aqui para outros casos, fim da candidatura nata de
candidatos a deputado, que era uma barbaridade e que
felizmente acabou por obra do Judiciário. Mas eu vou falar mal
agora do Judiciário. Porque assim como o Judiciário fez o fim
da candidatura nata, a meu ver, fez lambanças também como
a famigerada verticalização das coligações surgida da
criatividade do Nelson Jobim e que conseguiu adesão de seus
pares.

A verticalização das coligações, aquela regra decidida a
partir de uma consulta feita ao TSE, em que se determinada
que os partidos que se coligavam de uma certa maneira na
eleição presidencial, não podiam se coligar diferentemente nas
eleições estaduais, então, se um partido era seu adversário na
eleição presidencial, ele não podia ser seu aliado na eleição
estadual. Isso gerou situações curiosas.

Eu me lembro, perto aqui de Rondônia, que no Acre
havia uma aliança entre PT e PSDB. Vejam que interessante,
mas havia sentido porque o adversário ali era o Hildebrando
Pascoal, então era uma aliança que era razoável. Só que não,
se o PT e PSDB eram adversários em nível federal, então eles
não podem se coligar no Acre. Será que isso era razoável?
Ora, o país é federativo, uma aliança num Estado pode fazer
sentido naquele Estado pelas características da política
estadual. Então não é porque um partido é meu adversário no
nível federal que ele não pode ser meu aliado em nível estadual
se as condições são outras, e vice-versa, ele pode ser meu
adversário aqui, mas ser meu aliado lá me cima. Isso muda
porque é outra disputa, são outros temas que estão em jogo e
é normal que seja assim numa Federação.

A verticalização acabava com isso, e o mais engraçado,
ela acabava com isso sob a alegação de que os partidos eram
nacionais, que realmente é algo que está escrito na Constituição
desde o Código Eleitoral dos anos 1930, desde a Constituição
de 1934. E vejam que interessante, o resultado da verticalização
foi estadualizar mais os partidos, porque como eles não podiam
se coligar livremente nos Estados se tivesse feito alguma
coligação no nível federal, muitos partidos optaram por
simplesmente não se coligar no nível federal, para se coligar
livremente nos Estados. Ou seja, o efeito foi o inverso.

A fidelidade partidária é um ouro exemplo, a meu ver,
um equívoco da reforma via judicial. De novo de uma consulta,
desta vez feita pelo DEM, a outra tinha sido feita pelo PDT, se o
mandato pertence ao partido ou o mandato pertence ao
candidato. E, agora, isso novamente foi posto agora por votação
no Congresso. E havia realmente, para isso, um clamor da
sociedade civil, um clamor da opinião pública de que esse troca-
troca partidário era uma indecência. Só que é bom lembrar
umas coisas, mesmo que a gente mude as regras, não quer
dizer que mudem os desejos. Um terço dos deputados, em
média, em nível federal mudava de partido depois de eleitos,
um terço. Não é porque proibiu que agora eles não vão querer
mudar mais, eles vão querer continuar mudando, só que vai

ficar mais difícil. O que é que fez o TSE depois com a
confirmação do Supremo? Falou ‘não, o mandato pertence ao
partido, quem mudar perde, mas tem exceções, se você for
perseguido você pode mudar’. Muito bem, o Clodovil, por
exemplo, provou que era perseguido, mudou. Mais outros que
conseguiram isso, ok. Segunda, se for para criar um novo
partido: ‘ah, que interessante!’ Um terço quer mudar de partido
de qualquer jeito, ele não pode mudar se ele não for perseguido
ou se for criar um novo partido. O cara pensou ‘tá aí, quero
mudar de partido, o que eu faço? Crio um novo’. Quando o
Kassab teve a sua brilhante ideia de criar o PSD, o que é que
aconteceu? Um monte de gente foi para lá, porque afinal de
contas eles queriam mudar. E ainda quando veio, depois, a
resposta do TSE de que além de tudo podia levar tempo de TV
e fundo partidário aí fica melhor ainda, aí surgiram outros
depois. Em outras palavras, olha que interessante, a regra da
fidelidade partidária virou um estímulo à multiplicação de
partidos, somada a uma outra decisão também do Judiciário,
que foi aquela de revogar uma reforma política feita pelo
Congresso, que foi a da cláusula de barreira. A cláusula de
barreira botava lá um limite, ajudava a reduzir o número de
partidos, o que é que o Judiciário fez? ‘Não, é inconstitucional,
não podia ter sido aprovado assim’, pronto, desfez a reforma.

Então, reeleição, cláusula de barreira, candidato nato,
verticalização, goste ou não delas, veja, é tudo reforma política.
Lei da Ficha Limpa é uma reforma política, compra de votos,
mudança da tramitação das medidas provisórias, porque
reforma política não diz respeito só ao sistema eleitoral, diz
respeito também a relação entre os Poderes. Ou seja, o país
vem fazendo reformas e eu entendo que elas vêm sendo feitas
num ritmo que é razoável que sejam feitas, ou seja, quando
se cria um certo amadurecimento em torno delas. O que não
quer dizer, claro, que a gente não possa dar um empurrãozinho
do ponto de vista de reclamar que certas coisas sejam atacadas.
Mas eu diria, faria mais sentido atacá-las uma a uma,
estabelecendo uma escala de prioridade. Eu começaria pelo
financiamento de campanha, acho que é o mais importante.
Acho difícil inclusive fazer isso, muitas vezes, sem associar
isso à discussão do sistema eleitoral.

Estive, há um tempo atrás, também numa Audiência
Pública na Câmara dos Deputados, da Comissão de Reforma
Política, com o Jairo Nicolau e o Fabiano Santos, e eles vendiam
isso, que uma mudança no sistema eleitoral pode ser uma boa
forma de reduzir gasto de campanha. O Jairo não concordava
e falou: ‘não, temos que separar essas duas coisas’, mas não
dá para separar. O sistema eleitoral proporcional de lista aberta
é estruturalmente mais caro que outras alternativas disponíveis
no mercado. E aí a gente tem que ver se isso não deve entrar
na conta. Acho que deve entrar na conta. Lista fechada? Foi
recusado, mas faz sentido, é um sistema mais barato, você
não faz campanha no varejo, faz no atacado. Voto distrital? É
uma campanha localizada territorialmente, você não tem que
percorrer o Estado inteiro ou boa parte dele para fazer
campanha. Não estou dizendo com isso que é isso que a gente
tem que fazer, mas é uma outra discussão, sobretudo, em
Estados que têm um distrito eleitoral de uma magnitude maior,
como por exemplo, São Paulo que elege 70 deputados federais;
Minas Gerais que elege 55. Estados desse tipo podiam ser
subdivididos em distritos menores, ao invés de ter 55 deputados
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correndo o Estado, você pega um Estado como Minas e divide,
por exemplo, o Estado em 10 distritos de 5 ou 6, e você faz
campanha ali dentro, tem um território menor, vai baratear a
campanha. Você, ao mesmo tempo, aproxima o candidato mais
do eleitor e você não tira a proporcionalidade e tem um efeito
na redução do número de partidos porque aumenta
naturalmente, estatisticamente o quociente eleitoral aí. Ou seja,
há outras alternativas que poderão ser discutidas a partir,
inclusive, de uma discussão particular, por exemplo
financiamento de campanha, que no meu entendimento
qualificaria esse debate e evitaria esse monte de coisas que a
gente tem visto aí, que tem na realidade tornado tudo tão
complicado. Até porque é difícil chegar a acordos, é difícil
construir acordos sobre certos aspectos da reforma política.
Se forem vários, mais ainda, e se for a toque de caixa, como
está sendo feito na Câmara, porque é engraçado, não é? Eu
diria que o Eduardo Cunha é o WD 40 da política brasileira.
Estava tudo engripado, ele borrifou ali e pronto, desengripou,
foi. Só não quer dizer que foi bem, não é? Porque o debate
acabou não acontecendo na velocidade em que as pessoas,
inclusive, pudessem acompanhar e aprofundar cada um dos
temas. Está sendo simplesmente decidido, inclusive com
decisões, no meu entendimento, questionáveis. Uma coisa é
derrotada num dia, você dá uma reformulada e vota no dia
seguinte. Ué, mas pode votar um assunto vencido na mesma
Legislatura? Pode, Deputado? Não.

Eu estou perguntado para quem está com o Regimento
Interno ali. Não pode, e a Constituição também fala disso. Então
é realmente complicado. Ou seja, já que nunca se fez as
reformas, agora que se façam todas de uma vez só.
O meu medo é que se a gente continuar pensando na reforma
política como a mãe de todas as reformas, a gente corre dois
riscos, ou essa mãe de todas as reformas não vai parir reforma
nenhuma, ou ela vai parir o bebê de Rosemary. Para quem não
viu o filme de Polanski, é aquele que a mulher dá a luz ao
capeta. Ou seja, eu tenho medo que a reforma política possa
dar luz ao capeta.

Eu não estou, veja, com isso, achando que eu estou numa
postura conservadora, reacionária. Não se trata disso, mas se
trata, na realidade, do que eu entendo que seja uma postura
mais propícia a gerar mudanças realmente interessantes, úteis
e, sobretudo, debatidas pela sociedade.

Por fim eu diria uma coisa, já que, pelo jeito, é capaz de
sair aí um conjunto de mudanças, todas no atacado, eu
defenderia, voltando atrás, no começo da minha fala, por que
não perguntar aos cidadãos o que eles acham? Por que não
submeter essa mudança a um referendo? A gente teve, um
tempo atrás, um referendo do desarmamento. Por que não ter
um referendo das reformas políticas? Perguntar para os
cidadãos: o senhor ou a senhora, quer deixar de ter reeleição
presidencial, acha que é interessante? O senhor ou a senhora,
acha que o mandato de cinco anos é melhor do que o mandato
de quatro anos, ou prefere o mandato de quatro? E coisas
desse tipo, pergunta ao cidadão, afinal de contas, no fim das
contas ele é o maior interessado nisso. É isso. Obrigado.

O SR. AMADEU MACHADO (Mediador) – Ótimo.
Correspondeu plenamente à expectativa, a metodologia do Dr.
Cláudio é bastante interessante. Ele suscita o problema, ele
abre a discussão, ele conduz de uma maneira suave, leve, mas

acaba dando a formulação que ele entende como a correta,
tudo de uma maneira muito didática, muito clara, fica muito
evidente.

As colocações que tu foste fazendo, Cláudio, eu fui
ouvindo aqui alguma coisa e, por exemplo, me ocorre, dentro
da vivência que eu tenho, eu pergunto e aí eu também vou
responder.

O reformador, o político profissional que está investido
da representação popular, mas ele vai fazer a reforma política,
e ele vai perguntar, a cada passo que ele der, ele vai perguntar:
‘como é que eu fico? Aqui neste financiamento de campanha
público/privado, como é que eu vou ficar?’ E ele vai votar de
acordo como ele vai ficar e não de acordo como é a exigência
da cidadania.

Isso me parece que é um agravante. Houve aí
manifestações que foram, em seguida, sepultadas no sentido,
por exemplo, uma Constituinte específica para tratar da
reforma política. Não vingou. Por que é que não vingou?  Porque
não há interesse. Quem seriam esses constituintes que viriam
fazer a reforma política? Da onde viriam eles? Dos quadros
políticos? Da sociedade civil? É uma série de embaraços.

Por fim, eu lembro quando eu militei no Judiciário
Eleitoral, Juacy, foi entre 1989 e 1991, eu fiz a primeira eleição
para o Presidente da República depois do término da ditadura
militar. E na nossa formulação, ainda éramos assim, nós
estávamos na caverna. Hoje, com os recursos da informática,
eram votos escritos, o eleitor escrevia, e a gente procurava,
de uma maneira assim, até muito romântica, preservar a
intenção do eleitor. E aí tem casos folclóricos onde aparece
um voto lá que o eleitor escreveu “jumento” e apareceu e um
cidadão lá e: “não, ele quis dizer o meu nome, o meu nome é
João Bento, esse voto é meu”. E nós demos o voto do “jumento”
para João Bento porque era intenção do eleitor, pelo menos
assim se presumiu.

Na época não se falava em compra de voto, porque se
emprenhava a urna, emprenhar a urna é a seção eleitoral
tem 200 eleitores e a urna tinha 400 votos. E ela vinha, ela
chegava gordinha, recheada e contava os votos e tinha lá o
voto cantado, o pessoal contava lá e dizia: ‘fulano de tal’ e
marcava uma cruzinha Só que ao sabor de quem estava
cantando e marcando, mudava todo o cenário, era
completamente diferente.

Então, a urna eletrônica me parece que foi um avanço,
é um avanço maravilhoso, fantástico. Agora, aí surgiu a
necessidade de comprar o voto, porque não tinha mais esses
mecanismos. Então, veio à questão da compra do voto, os
currais eleitorais, aquela coisa toda que veio a iniciativa popular,
não foram os reformadores profissionais, os políticos, foi a
iniciativa popular, a Lei do Bispo, que foi lá e fez: ‘agora aqui,
se comprar voto tu vai dançar, não pode fazer’. E, aí, fecharam-
se os controles. O Judiciário Eleitoral atuou de maneira assim
extremamente efetiva, foi muito eficaz a atuação.  E, no vácuo,
o Legislativo é que começou o processo de judicialização.
Supremo começou a fazer o que tinha que fazer o Congresso;
o TSE, através das consultas, fazia as suas Resoluções e, na
verdade, estava legislando, mas em função da omissão do
Legislativo.

Isso tudo nos leva a concluir que os impasses são muitos
maiores do que aquilo tudo que a gente vem vendo, assistindo,
acompanhando com alguma aflição, as preocupações que a
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gente tem com o dia a dia com o nosso país, como a Zelite
enfatizou, com a cidadania, a preocupação com a cidadania.
Nós temos e as respostas normalmente não têm sido
agradáveis, elas não têm sido respostas boas. Embora o esforço
de cientistas que estão aqui, a Professora que compareceu, a
Maria do Socorro, nos trouxe estas informações; a rapaziada
que fez a Mesa aqui, discutindo o projeto da reforma política;
a participação do Segismundo que abrilhantou; o Juacy; a
colega que não me ocorre o nome, me perdoe. Enfim, o evento
em si, foi extremamente valioso. O Professor Cláudio, como
sempre deu um show; e a condição aqui do nosso menino,
que eu tive o prazer de dar um abraço no pai dele, que foi meu
companheiro, o Paulo Moraes, o Léo a cada dia ele enche os
meus olhos, que eu vi praticamente nascer e vejo assim esse
menino desempenhando, desenvolvendo de maneira que eu
fico muito feliz, muito feliz de ver a tua performance, Léo.
Parabéns para ti e para Assembleia Legislativa.

E vejam vocês, só para encerrar com um pouquinho de
comicidade. Talvez aqui, neste plenário, os tempos mudaram
de tal forma, eu falava com o Léo, hoje as pessoas estão mais
informadas, elas têm mais, são mais incisivas. Houve um
deputado que discursou aqui nesta Assembleia, lá nos seus
primórdios, e que dizia: “olha, esse Governo que está aí, está
roubando demais, se fossem os 10% de lei, não tinha problema”.
De lá para cá muita coisa mudou.

Eu te parabenizo e estenda os cumprimentos ao
Presidente da Casa. Professor, parabéns ao senhor. Excelente,
a sua contribuição foi maravilhosa para nós. E muito obrigado.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Passo a palavra, para
algumas considerações, ao Dr. Juacy.

O SR. JUACY LOURA JÚNIOR – Eu gostaria de fazer algumas
considerações em relação, inclusive, fazendo aqui um mea-
culpa antes, parabenizando, certamente, ao Professor pela
brilhante palestra, os ensinamentos, mas fazer realmente um
mea-culpa e aqui, a nossa, que já foi nossa Presidente lá no
TER, para dizer exatamente a mesma coisa, que nós vemos a
mea-culpa, qual é? De falta de uma política do Tribunal Superior
Eleitoral em relação ao explicar ao eleitor como funciona
realmente esse sistema que nós temos hoje. Se vê muitas
campanhas para que não haja vendas de voto, para que não
haja nenhum tipo de criminalização da política vamos dizer
assim, mas não há um sistema, uma propaganda, uma
campanha, enfim, do TSE, para explicar ao eleitor brasileiro
como é que funciona a nossa sistemática. O senhor tem razão
e eu penso que essa mea-culpa deve ser feita.

Em relação à questão da resolução da infidelidade
partidária. Aquilo partiu, inclusive, apenas a título de informação,
de um, hoje, advogado que é Ministro do Tribunal Superior
Eleitoral que é o Admar Gonzaga, na consulta 1398/DF do PFL,
antigo PFL, que virou depois que foi confirmada a
constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Eleitoral Federal
daquela medida, o Tribunal Eleitoral disse: ‘espera aí, então
eu vou fazer uma resolução’, que foi a 22.610.

E aí, é outro questionamento, eu penso que hoje, até
pela omissão, às vezes, do Legislativo, o Tribunal Superior
Eleitoral tem legislado demais, apesar de fazer Justiça da
Eleitoral eu vejo que algumas questões, Dr. Amadeu, como o

senhor disse aqui também, a própria Justiça Eleitoral começa,
por falta, realmente por uma lacuna Legislativa, tendo que
legislar.

Eu quero, apenas para acabar, fazer um questionamento
ao senhor. Já que houve aí a manutenção das coligações, mas
foi rejeitada a proposta de federação. Qual o seu entendimento
a respeito da federação dos partidos?

O SR. CLÁUDIO COUTO – Então, deixa eu reagir aqui um
pouquinho às colocações, tanto o Dr. Amadeu, quanto do Dr.
Juacy. Eu acho que essa pergunta: ‘como é que eu fico?’ é
realmente a pergunta que quem está reformando, faz. Até por
isso que algumas mudanças são mais difíceis de serem
produzidas. Porque afinal de contas ‘será que vou mudar um
sistema eleitoral no qual, pelo menos, eu sei que eu tenho
chance de me eleger?’

E eu acho que é daí justamente que surge essa proposta
da constituinte exclusiva, exclusiva e específica, as duas coisas.
É uma questão, enfim, todos aqui que são operadores de
direitos sabem isso muito melhor do que eu, que é muito
sensível para operadores do direito, para os juristas. Todo muito
vê com muitas reticências essa possibilidade. Eu vejo que há
realmente um risco, você abre uma constituinte específica e,
de repente, ela não fica tão específica assim, entra lá os
chamados jabutis. E aí como é que você faz?  Teria que ter,
talvez, uma ação depois do STF no sentido de falar: ‘não, isso
aqui não estava mandato recebido por esta constituinte
específica’. Isso teria que ficar muito claro, talvez no próprio
ato de convocação desta constituinte específica. E entendo que
ela não surtiria nenhum efeito, supondo que ela viesse a ser
adotada para além das polêmicas, só pensando, talvez,
abstratamente, no assunto, ela só surtiria algum efeito desejado
se os seus membros tivessem uma quarentena eleitoral no
período posterior. Quer dizer: ‘você vai fazer parte desta
constituinte? Muito bem. Então, você ficará 12 anos sem poder
disputar uma eleição. Quer, ainda assim?’

Quem toparia? Eu imagino que haveria muita gente, na
sua cidade, interessada em participar disso. Talvez até políticos
que tiveram já uma longa carreira política, falar: ‘não, eu não
vou mais concorrer às eleições, mas para isso aí, eu talvez
tenha interesse em participar’. Eu acho que ela seria viável,
não sei se seria muito tranquilo implementar. O próprio Vice-
Presidente da República, quando se falou isso, vociferou
ferozmente contra ela e contra o plebiscito, contra as duas
possibilidades. Eu acho que realmente é algo complicado.

Só aproveitando a questão da intenção do eleitor e da
urna eletrônica. Eu me lembro aqui, lá no final dos anos 1980,
de participar de processo de apuração e ali assistindo o processo
de apuração e situações realmente muito parecidas com essa.

Eu me lembro de um voto para Vereador em São Paulo,
dado um tal de, veja só, Aldo Ribeiro. Imaginam quem era? O
Ministro da Ciência e Tecnologia Aldo Rebelo, que era candidato
a Vereador em São Paulo. E o escrutinador ficou na dúvida e o
Juiz Eleitoral falou: “não, isso aí não está claro”. E eu lembro o
fiscal do PC do B, desesperado, falou: “mas isso é claramente
o voto para o Aldo Rebelo”, e não teve jeito.

Ao mesmo tempo, em uma outra mesa, havia um
candidato na época, que era o Robson Tuma, filho do Romeu
Tuma, e foi depois Deputado Federal também, era candidato a
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Vereador, e vários votos vinham escritos, na época era escrito:
‘Tuma’. E, era, coincidentemente, a mesma época daquela
novela Pantanal que tinha uma personagem chamada Juma. E
alguém falava: “ah, voto para a Juma, anula”. E pá..., anulava
o voto. Então é curioso como esse tipo de coisa acontecia e,
felizmente, a urna eletrônica, esse problema ela, evidentemente,
resolve.

Eu só queria fazer uma ponderação. Eu acho que surgiu
nas duas intervenções aqui, com relação à omissão do Legislativo
levando o Judiciário a agir.  Eu diria que eu concordo e discordo
ao mesmo tempo, não é? Eu acho que existem, sim, alguns
temas sobre os quais, que reclamam alguma decisão do
Legislativo e ele não decide. O caso da fidelidade partidária me
parece um exemplo disso. O problema é a gente interpreta o
seguinte: ‘bem, mas será que o Legislativo não age porque ele
é omisso ou por que ele acha que o status quo está bom? Para
que eu vou decidir uma coisa se eu acho que o correto é o que
está aqui? Então, talvez não haja exatamente, em alguns casos,
omissão. O que há é preferência por manter a regra vigente.
Porque senão a gente acabaria exigindo do Legislativo, que
reiterasse a sua opção por manter a regra da gente. E isso não
existe em nenhum sistema Legislativo do mundo. Mas muitas
vezes eu entendo que é isso o que acontece. Agora, aí quando
o Judiciário age, evidentemente aí, talvez, seja a pedra de toque
do negócio, que permite a gente testar o sistema, se o
Legislativo tivesse uma forte preferência pelo status quo, como
fez na     verticalização das coligações, ele tem uma opção,
desfaz a decisão judicial. No caso da verticalização demorou
um pouquinho, mas foi lá e fez. Em outros casos, curiosamente,
não o fez. O que mostra que talvez, para a gente não pensar
só em separação de poderes, pensar, em freios e contrapesos,
às vezes é bom esse ativismo judicial, porque ele tira realmente
o Legislativo da letargia e, às vezes, revela situações em que o
Legislativo talvez também não tivesse um consenso claro pelo
status quo. Ele simplesmente estava de fato imobilizado, porque
se o consenso pelo status quo fosse claro, ele reverteria.

E veja, não só na esfera legislativa, a gente viu a decisão
de dez a zero no STF a favor da união civil entre pessoas do
mesmo sexo, e não houve reversão legislativa dessa decisão.
Por mais que a Constituição fale que a família é formada por
um homem e uma mulher, falou: ‘não, mas isso aqui a gente
pode interpretar diferente’, e de fato interpretaram e aí a adesão.
E, curiosamente, até agora, pelo menos não houve reversão, o
que mostra que talvez não fosse só uma opção pelo status
quo, mas talvez não aja possibilidade do Legislativo caminhar
claramente para nenhum dos lados, e aí o Judiciário realmente
age no vácuo. E aí, nesses casos, eu acho que talvez a situação
seja mais clara.

E finalmente só a questão das federações partidárias.
Eu acho interessantes as federações partidárias, mas não
isoladamente. Quer dizer, podem ser feitas isoladamente
também, acho que elas são até uma maneira de estimular os
partidos a se fundirem quando eles são pequenos. Mas eu acho
que para elas realmente fazerem sentido e se tornarem atrativas,
elas teriam que vir acompanhadas de algumas regras: fim de
coligação proporcional ou pelo menos essa possibilidade única
de uma coligação proporcional em que se dividem os votos

dados a cada partido; redução do tamanho dos distritos nos
Estados maiores, porque, por exemplo, em São Paulo que é o
Estado que tem o maior número de deputados federais eleitos
e também estaduais pelo tamanho da população, com 1,4%
dos votos, você elege um deputado. Se você subdivide o Estado
em vários distritos, você aumenta esse número, vai tornar
mais dura à vida de partidos menores e eles vão ter motivos
para se fundir em federações partidárias, se você tem a
possibilidade da federação partidária. Sendo que aí não é para
uma eleição, é diferente da coligação, seria para durar por
algumas eleições, inclusive em outros níveis, a municipal por
exemplo.

Aliás, voltando à verticalização, é curioso não é? Se a
regra da verticalização valer para a eleição estadual do mesmo
ano, por que não valer para a eleição municipal subsequente?
Deveria valer também, pela lógica, não é? E, aliás, me
desculpem, é que uma coisa leva a outra, diria também o
seguinte, a discussão sobre unificação de eleições, que eu já
expressei aqui sobre o que eu penso dela, acho que seria
terrível, mas eu acho que uma discussão que não apareceu e
que seria interessante, seria: por que não pensar, e aí sim,
em unificar as eleições estaduais e municipais? Porque aí você
tem questões de âmbito local sendo discutidas, sobretudo
quando você tem questões, por exemplo, de regiões
metropolitanas, que têm problemas de segurança, que é um
tema que sempre aparece em eleições municipais, mas é um
assunto estadual, isso seria, talvez, proveitoso. E a eleição
nacional, tanto para o Congresso quanto para o Executivo, ser
feita separadamente, talvez isso fosse bom, não unificar tudo,
mas ter uma unificação parcial. Isso faria sentido. Mas gozado,
isso não aparece, ou é tudo ou é nada. Esse é outro problema
também, e há soluções intermediárias, muitas vezes, positivas.
Enfim, é isso.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – respondida as perguntas
dos nossos colegas, agradecemos mais uma vez ao professor.
Vou passar a palavra, rapidamente, paro Dr. Breno quer fazer
uma consideração de um minuto.

O SR. BRENO MENDES – Eu sou bem contrário ao ativismo
Judiciário. Sou totalmente contrário, para dizer a verdade,
principalmente em relação às prestações de contas que é uma
briga danada. O TSE fala uma coisa, daqui a pouco os
legisladores falam outra.

E, aproveitar o gancho, parabenizar o Deputado Léo
Moraes, depois de praticamente vinte anos, que eu conheço
bem a Assembleia, é a primeira vez que eu vejo uma discussão
desse nível. Realmente, poucas pessoas aqui, mas pessoas
de muita qualidade, que estão aqui há mais de sete horas,
pelo bom debate. Então, quero parabenizá-lo pela escolha do
tema, assim como ao professor João Paulo, todo o IDERO, a
ABRADEP que também se faz presente. Um momento
importante hoje para o PSDB, e eu vim representando o PSDB.
Hoje, nós estamos fazendo 27 anos de criação do partido,
então, em nome de um dos fundadores daqui de Rondônia,
José Guedes; em nome do Presidente Expedito Junior, e da
Mariana Carvalho e do Lindomar Carreiro, eu quero parabenizá-
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los por esse dia maravilhoso, onde a Assembleia Legislativa,
através de uma Audiência Pública, se transformou, na realidade,
em uma Academia. Então é um debate onde nós estamos
acostumados - não é, Juacy? - lá na Academia, e é importante
este debate.

Hoje, se o Senhor não fizesse mais nada no seu mandato
Deputado, se não fizesse mais nada, nós estaríamos felizes
por ter lhe ajudado a chegar aonde o Senhor chegou. Eu tenho
certeza absoluta, como o Devanildo falou, que o Senhor e a
Mariana Carvalho, são dois jovens, dois jovens que
representam uma nova política e eu acredito que os senhores
estão no caminho certo. Então parabéns e continue desta forma.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Agradeço as palavras e
a deferência do Doutor Breno Mendes. Eu fico muito feliz e eu
quero dizer ao Senhor que ainda estou com sangue nos olhos
e quero fazer muito pelo meu Estado.

Eu sempre falo, eu nasci aqui, vou morrer aqui e vou
lutar até o fim de meus dias por ver, principalmente a capital,
trabalhar e a gente mudar essa qualidade de vida e um dia se
tornar uma das melhores cidades para se viver, ao contrário
do que é hoje, que é a capital mais descuidada, para não falar
a mais feia de todo o Brasil. Infelizmente tenho que falar na
frente de nossos colegas que vieram de fora, mas é a triste
realidade, a nossa capital falta inclusive autoestima e o brilho
nos olhos de cada cidadão, mas não vem ao caso. Nós estamos
até numa discussão mais elevada, que diz respeito à reforma
política eleitoral e quando se fala que tem um bom político,
certamente o bom político deve estar cercado de bons
assessores e bons amigos. Então eu transfiro esses elogios a
toda a equipe do gabinete, que inclusive alguns estão ali,
realmente eu fico me questionando se sou merecedor de tudo
isso. Hoje eu fui um espectador de camarote, sou um
privilegiado de ter ao meu lado os melhores doutores de Ciência
Política, de Ciências Sociais, juntamente com pessoas que eu
nunca imaginei um dia debater, que é o caso do Doutor Amadeu
Machado e tantos outros que aqui estão abrilhantando o evento.
Então, se hoje acabasse meu mandato, certamente eu já estaria
feliz, mas eu sei que a missão é árdua e o trecho ainda é muito
longo e eu pretendo ainda permear muito tempo aqui, pelo
menos na Assembleia Legislativa e que “seja eterno enquanto
dure”, que eu faça um bom trabalho até lá.

Vou passar para o professor João Paulo Viana, para fazer
as suas considerações.

O SR. JOÃO PAULO SARAIVA LEÃO VIANA – Bom, eu quero
agradecer ao Deputado Léo Moraes pela brilhante iniciativa e
por fornecer condições para que a gente pudesse trazer esses
Professores, renomados Cientistas Políticos, que com certeza
elevaram o debate.

Agradecemos ao IDERO, agradecemos novamente aos
estudantes, ao Doutor Amadeu Machado, à Doutora Zelite,
Doutor Ernande Segismundo, ao Doutor Juacy, Doutora Erika;
Doutor Breno e demais colegas que fazem parte do IDERO e,
agradecer, principalmente aos funcionários desta Casa.

Eu trabalhei aqui durante quatro anos, e todas às vezes
que eu volto a Assembleia eu fico mais feliz de saber que as

pessoas que estão aqui, estão sempre dando o suor e
trabalhando muito em prol desta Casa, em especial o pessoal
do gabinete. Em nome do gabinete do Deputado Léo Moraes,
eu agradeço a todos os funcionários aqui do nosso Parlamento.
Eu peguei até o nome de todos para não errar nenhum, desde
o Chefe de Gabinete, o Antônio, ao Bebeto Vasconcelos, a
Roberta, a Magna, a Elaine, ao Sailon que muito nos ajudaram
a organizar este evento. Muito obrigado a todos e obrigado,
Deputado. Continue assim que Vossa Excelência terá, com
certeza, sempre a brilhante votação que vem tendo nos últimos
anos.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Gostaria de convidar o
Doutor Antônio, José Antônio, que é o Chefe de Gabinete,
advogado, também militante, para fazer a entrega do certificado
do Doutor Amadeu Machado. Por favor, perfilar aqui à frente
Doutor Amadeu, para o Senhor receber o certificado de
participação do evento.

(Entrega do certificado de participação)

E gostaria de convidar o maior entusiasta, o idealizador,
o promotor deste evento, a pessoa que se dedicou de forma
integral para que acontecesse, e certamente será o primeiro
de muitos, não é isso, Doutora Erika? Já temos várias ideias a
trabalhar nos bairros, a levar isso para as escolas, a promover
a cidadania a partir dessa discussão.

Eu gostaria de chamar o meu Professor, meu amigo João
Paulo Viana, para fazer a entrega do certificado ao Doutor
Cláudio Couto.

(Entrega do certificado de participação)

Bem, eu gostaria de dizer a todos que eu tinha uma
série de indagações, eu cheguei, eu fiquei eufórico, estava
entusiasmado para fazer parte deste Seminário, desta
Audiência Pública, mas eu também, ao mesmo tempo, fiquei
de queixo caído, Doutor Breno Mendes, fiquei bobo e realmente,
antes de abrir a boca, certamente eles já conseguiram diluir
todas as minhas dúvidas. Então, não me resta alternativa a
não ser agradecer de coração a todos vocês.

O SR. DEVANILDO DE JESUS SANTANA – Deputado, só um
aparte aí. O ex-deputado Neodi mandou um abraço, diz ele
que amanhã vai receber a sua pessoa lá em Machadinho e
mandou um abraço para a Doutora Zelite.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Obrigado. E agora
gostaria de convidar vocês a ouvir o hino do Estado de Rondônia,
Céus de Rondônia, que é tão belo quanto à participação de
todos vocês aqui. Por gentileza.

(Execução do Hino Céus de Rondônia)

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Está encerrada esta
Audiência Pública.

(Encerra-se esta Audiência às 21 horas e 42 minutos.)



14 DE AGOSTO DE  2015Nº 131 2490Pág.9ª LEGISLATURA

Diário assinado digitalmente conforme Resolução nº 211 de 9/05/2012. O respectivo arquivo digital
com certificação encontra-se no sítio da Assembleia Legislativa de Rondônia http://www.ale.ro.gov.br

D O - e - A L E / R O

SECRETSECRETSECRETSECRETSECRETARIA GERALARIA GERALARIA GERALARIA GERALARIA GERAL

GABINETE DA SECRETARIA GERAL
PROCESSO Nº. 4436/2014-18

CARTA DE NOTIFICAÇÃO Nº. 006/SG/2015

NOTIFICADO: CAPITAL EXTINTORES LTDA- ME, inscrita no

CNPJ nº. 13.901.885/0001-41, localizada na Rua: Poti, n° 85,

Bairro: Tupi, Porto Velho/RO.

O Secretário Geral da Assembleia Legislativa do Estado de

Rondônia, NOTIFICA Vossa Senhoria, que em decorrência do

não cumprimento do Edital, em face da comprovação de

regularização fiscal do licitante, a mesma será Penalizada por

06 (seis) meses de impedimento de licitar e contratar com esta

Casa de Leis, conforme art. 87, inciso III da Lei nº 8.666/93.

Porto Velho – RO,  13 de agosto de 2015.

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral – ALE/RO

ASSESSORIA DA MESA

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
NA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

INDICAÇÃO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT -
INDICA ao Exmo. Governador do Estado de Rondônia c\c a
Ilma. Secretária de Educação, da necessidade da instalação
de escovódromo, sala de música, banheiro, seis salas de aula,
e instalação de ar condicionado nas dependências da Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Professor Salomão
e Silva, localizada no Município de Nova Mamoré.

O Deputado que a este subscreve, cumpridas as formas
regimentais, INDICA ao Exmo. Governador do Estado de
Rondônia c\c a Ilma. Secretária de Educação, da necessidade
da instalação de escovódromo, sala de música, banheiro, seis
salas de aula, e instalação de ar condicionado nas dependências
da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Professor
Salomão e Silva, localizada no Município de Nova Mamoré.

J U S T I F I C A T I V A

O objetivo dessa indicação é assegurar segurança e
qualidade, não apenas no ensino, sobretudo na forma em
que ele é prestado. Nesse intuito, é necessário solicitar dos
poderes responsáveis uma atenção especial a nossa rede de
ensino, em especial às escolas que atendem o programa mais
educação tempo integral. É certo que essas escolas têm que
possuir uma infraestrutura constante e a altura do projeto, e
em condição de atender os alunos que escolhem essa opção
de ensino, como: banheiro, escovódromo, sala de descanso,
sala de música, biblioteca, etc.

A escola Professor Salomão Silva localizada no Município
de Nova Mamoré possui 834 alunos sendo 130 alunos
pertencentes ao programa “MAIS EDUCAÇÃO TEMPO
INTEGRAL” e, a falta de estrutura hoje naquela Escola tem
gerado um grande número de desistências. Para termos apenas
uma ideia, as aulas de música são praticadas embaixo de uma
árvore; as cadeiras precisam ser renovadas, pois danificam
as roupas dos alunos; as salas destinadas como biblioteca,
laboratório, e pavilhão administrativo não possuem ar
condicionado, impossibilitando seu uso pelos alunos o que seria
inclusive desumano exigir, tendo em vista o calor que é
insuportável. A questão do ar condicionado é um detalhe que
talvez possa ser resolvido de imediato, isto porque segundo a
diretoria da Escola os aparelhos existem no almoxarifado da
SEDUC, sendo necessário apenas que seja destinado àquela
Escola (importante destacar que os aparelhos de ar
condicionado existentes na Escola foram adquiridos pelos
professores); os computadores que a escola possui estão
deteriorando tendo em vista o calor insuportável. Apesar das
dificuldades, ainda assim, a Escola tem se esforçado para
continuar o que se propõe, tendo improvisado três salas de
aula no pavilhão administrativo, mas foi notificada pelo CREA
– Guajará Mirim, sendo necessária a ampliação com mais seis
salas de aula. É imprescindível que, além da aprovação dessa
indicação pelo parlamento, que a SEDUC e o Governo Estadual
busquem efetivamente solucionar os problemas ora
apresentados.

Plenário das Deliberações, 04 de agosto de 2015.
LAZINHO DA FETAGRO
Deputado Estadual\PT

REQUERIMENTO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT -
REQUER a realização no Plenário desta Casa de Leis de
Audiência Pública no dia 02 de setembro de 2015, às 14h30min
para discussão sobre a redução da maioridade penal.

O Deputado que a este subscreve, em acordo com o
Regimento Interno, REQUER a realização no Plenário desta
Casa de Leis, de Audiência Pública no dia 02 de setembro de
2015, às 14h30min para discussão sobre a “redução da
maioridade penal”.

J U S T I F I C A T I V A

“Eduquem as crianças para não precisar punir os
adultos”.   Pitágoras
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“A legislação brasileira sobre a maioridade penal
entende que o menor deve receber tratamento diferenciado
daquele aplicado ao adulto. Estabelece que o menor de 18
anos não possui desenvolvimento mental completo para
compreender o caráter ilícito de seus atos. Adota o sistema
biológico, em que é considerada somente a idade do jovem,
independentemente de sua capacidade psíquica. Em países
como Estados Unidos e Inglaterra não existe idade mínima para
a aplicação de penas. Nesses países são levadas em conta a
índole do criminoso, tenha a idade que tiver, e sua consciência
a respeito da gravidade do ato que cometeu. Em Portugal e na
Argentina, o jovem atinge a maioridade penal aos 16 anos. Na
Alemanha, a idade-limite  14 anos e na Índia, 7 anos” ( Revista
VEJA)

“É comum, pois, que a questão seja analisada em
momentos de grande comoção social, naturalmente ou
artif icialmente provocada, conduzindo a que nos
posicionamentos adotados não se leve em conta a devida
racionalidade que deve presidir todo o processo de elaboração
legislativa, em especial no que se refere à atividade legislativa
em matéria penal, e particularmente em se tratando de tema
que envolva pessoa humana em uma fase tão peculiar do
desenvolvimento da sua personalidade: o menor.” (FERNANDES,
Fernando Andrade. Temas de Direito Público: Acerca da
racionalidade jurídico-penal da redução da maioridade penal.
Jaboticabal: Funep, 2009. p. 51).

“O que se exige mesmo são ações de não-violência,
de responsabilização compartilhada entre Estado e sociedade
civil na constituição de uma nova esfera pública, alicerçada em
uma ética orientada pela afirmação de direitos humanos para
todos. Importante lembrar que muitos engrossam as filas da
violência. São responsáveis tanto aqueles que se omitem diante
da desigualdade social, como os que desfrutam de privilégios
e só aumentam a invisibilidade social dos jovens, que estão
num momento fundamental de afirmação e busca de
reconhecimento” (AGUINSKY, Beatriz; CAPITÃO, Lúcia. Violência
e socioeducação: uma interpelação ética a partir de
contribuições da Justiça Restaurativa. Florianópolis: Revista
Katálysis, 2008. p. 261).

Não há qualquer dúvida de que se trata de uma questão
delicada. Que precisa ser debatida com racionalidade. Os
posicionamentos divergem. Qual a resposta que esperamos
desse tema tão polêmico e discutido? A verdade que, cada vez
que nos deparamos com a notícia de um crime praticado por
adolescente nos vemos diante da mesma pergunta: a redução
da maioridade penal é a solução? Imprescindível que tragamos
a esta Casa não o sensacionalismo, mas a lógica: a pena
aplicada aos adultos os tem feito deixar de praticar crimes? A
sensação de impunidade vinculada à prática do crime por estes
menores caminharia junto com o atual ambiente prisional, visto
como perpetuador do crime? Qual o viés jurídico para redução
da maioridade penal?

Mais de meio milhão de pessoas entopem o sistema
prisional.  É dentro deste mesmo sistema que se pretende
introduzir os jovens. As perguntas que devemos fazer são
muitas, mas encarcerar os adolescentes vai nos trazer
segurança? Sugerimos a realização desta audiência pública na
qual pretendemos convidar as autoridades imprescindíveis a
esta discussão. Importante que não se trata de nos colocarmos

na situação dos pais de quem sofre o crime ou de quem pratica
o crime e sim de debatermos coerentemente e com vistas a
entender as questões jurídicas, sociais e emocionais que
envolvem o tema.

Plenário das Deliberações, 05 de agosto de 2015.
LAZINHO DA FETAGRO
Deputado Estadual\PT

REQUERIMENTO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT -
REQUER a realização de sessão Solene no Plenário dessa Casa
de Leis no dia 26 de agosto de 2015, às 14h30min, em
comemoração aos 90 anos da Escola Estadual Ensino
Fundamental e Médio BARÃO DO SOLIMÕES.

O Deputado que a este subscreve, cumprida a forma
regimental, REQUER a realização de sessão Solene no Plenário
dessa Casa de Leis no dia 26 de agosto de 2015, às 14h30min,
em comemoração aos 90 anos da Escola Estadual Ensino
Fundamental e Médio Barão do Solimões.

J U S T I F I C A T I V A

A construção da Escola Barão do Solimões teve início
quando Porto Velho era município do Amazonas, mas não foi
concluída por questões políticas. Diante da paralisação, Aluízio
Ferreira avocou a responsabilidade em finalizar desde que o
prédio fosse incorporado ao patrimônio da ferrovia. Assim, em
26 de julho de 1939 foi editado, pela prefeitura de Porto Velho,
ainda pertencente ao Estado do Amazonas, o ato nº 06 doando
o terreno do prédio escolar para a Estrada de Ferro Madeira
Mamoré. E em 12 de agosto de 1940, tiveram início às aulas
no Grupo Escolar Barão do Solimões localizado na Rua José
Bonifácio entre a Av. Carlos Gomes e Rua D. Pedro II, primeira
escola estadual de Porto Velho.

Detém em suas paredes a cerimônia de instalação do
Território Federal do Guaporé, em 24 de janeiro de 1944, tendo
como Governador o próprio Aluízio Ferreira.

Detém a mesma arquitetura do início do século XX,
adequada às modernidades que introduzem o aluno na
sociedade com qualidade no ensino.

Detém em suas paredes noventa anos de histórias.
Detém em suas histórias o crescimento de tantos alunos

que passaram por lá.
Detém em ex-alunos o reconhecimento e

agradecimento, que os fizeram retornar como professores.
Detém no seu passado, a permanência no presente.
Detém, no presente o respeito ao passado para os

jovens do futuro.
Essa é a homenagem que a Escola Barão do Solimões

precisa receber deste parlamento, o que contamos com o apoio
dos pares.

Plenário das Deliberações, 04 de agosto de 2015.
LAZINHO DA FETAGRO
Deputado Estadual\PT

INDICAÇÃO EDSON MARTINS – PMDB - Indica ao Governo
do Estado de Rondônia por intermédio do Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia o asfaltamento



14 DE AGOSTO DE  2015Nº 131 2492Pág.9ª LEGISLATURA

Diário assinado digitalmente conforme Resolução nº 211 de 9/05/2012. O respectivo arquivo digital
com certificação encontra-se no sítio da Assembleia Legislativa de Rondônia http://www.ale.ro.gov.br

D O - e - A L E / R O

de 5 km da Estrada 13 de Setembro no perímetro de acesso a
zona rural.

O Parlamentar que abaixo subscreve, indica na forma
regimental, seja a presente indicação encaminhada ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia, bem como
ao Senhor Diretor Geral do Departamento de Estradas e
Rodagem de Rondônia - DER, solicitando dos mesmos
engajamento para viabilizar por intermédio de ação do Estado
de Rondônia o asfaltamento de 5 km do perímetro de acesso à
zona rural da Estrada 13 de Setembro no município de Porto
Velho/RO.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
Excelentíssimo Governador este Parlamentar atuante e

que desenvolve suas ações nas várias cidades e distritos do
Estado de Rondônia tomou conhecimento por meio da população
da zona sul de Porto Velho que a Prefeitura do Município de
Porto Velho e o Estado de Rondônia em parceria executam
obra de duplicação e asfaltamento da Estrada 13 de Setembro
no perímetro que liga a BR 364 até a entrada dos bairros
Castanheira, Conjunto Guaporé.

É de conhecimento geral que após o Conjunto Guaporé
na fica a entrada de acesso a Zona Rural (setor chacareiro)
onde estão localizadas inúmeras cascalheiras, pedreiras e
olarias, que de fato abastecem tanto o município como o Estado.
Nos últimos anos a concentração de veículos caçamba do Estado
(DER), do Município (Semob) e de particulares que retiram
toneladas de cascalho e areia para fazer frente a recuperações
de estradas e obras na capital só tem aumentado.

A Estrada 13 de Setembro no perímetro da Zona Rural
não conta com nenhuma estrutura de malha asfaltica sendo
somente encascalhada. Então devido ao grande fluxo de veículos
pesados transitando a toda hora do dia e da noite na região
está ocasionando inúmeros problemas aos moradores, que de
tanta poeira acabam contraindo doenças respiratórias, causando
acidentes e prejuízos aos agricultores. Em resumo, a população
da Zona Rural daquela região sofre praticamente o ano todo,
pois no período do verão a poeira e a buraqueira tomam conta
não só do percurso da estrada, mas de toda a circunscrição
vizinha. Já no período chuvoso a situação ainda se agrava, pois,
além dos inúmeros buracos que impossibilitam a fluidez normal
do transito, é tanta lama e buraco que crescem ainda mais o
número de acidentes e prejuízos.

Os moradores, agricultores e donos de chácaras
daquela região já não suportam mais essa situação, pois há
décadas convivem com lama, poeira, buracos, prejuízos
incalculáveis quando precisam transitar pelo perímetro da Zona
Rural da Estrada 13 de Setembro. Pois bem, no deslocamento
e transporte de pessoas ninguém chega ao perímetro urbano
sem estar coberto pela poeira, inclusive as crianças quando se
deslocam para a escola. Já com os produtos hortifrutigranjeiros,
os agricultores contam com a sorte, pois por diversas vezes
chegam com muitos deles quebrados ou apodrecidos, e ainda
quando chegam estão cobertos pela poeira e sujeira acumulada
no transporte, o que dificulta a sua venda na cidade. Pois bem,
a população suplica o engajamento do Governo do Estado por
intermédio do Departamento de Estradas e Rodagem de

Rondônia - DER para que possa continuar em parceria com a
Prefeitura de Porto Velho e asfaltar 5 km da Estrada 13 de
Setembro no perímetro da Zona Rural, o que de certo seriam
suficientes para acabar com o problema de décadas dos
moradores daquela região. Ante o exposto, contamos com o
apoio dos Nobres Pares no sentido de aprovar a presente
proposição.

Plenário das Deliberações, em 11 de Agosto de 2015.
Deputado Estadual Edson Martins
1ª Vice Presidente ALE/RO

INDICAÇÃO DEPUTADO EDSON MARTINS – PMDB - Indica
ao Governo do Estado de Rondônia por intermédio do
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de
Rondônia o asfaltamento de 5 km da Estrada 13 de Setembro
no perímetro de acesso a zona rural.

O Parlamentar que abaixo subscreve, indica na forma
regimental, seja a presente indicação encaminhada ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia, bem como
ao Senhor Diretor Geral do Departamento de Estradas e
Rodagem de Rondônia - DER, solicitando dos mesmos
engajamento para viabilizar por intermédio de ação do Estado
de Rondônia o asfaltamento de 5 km do perímetro de acesso
à zona rural da Estrada 13 de Setembro no município de Porto
Velho/RO.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
Excelentíssimo Governador este Parlamentar atuante

e que desenvolve suas ações nas várias cidades e distritos do
Estado de Rondônia tomou conhecimento por meio da
população da zona sul de Porto Velho que a Prefeitura do
Município de Porto Velho e o Estado de Rondônia em parceria
executam obra de duplicação e asfaltamento da Estrada 13 de
Setembro no perímetro que liga a BR 364 até a entrada dos
bairros Castanheira, Conjunto Guaporé.

É de conhecimento geral que após o Conjunto Guaporé
na fica a entrada de acesso a Zona Rural (setor chacareiro)
onde estão localizadas inúmeras cascalheiras, pedreiras e
olarias, que de fato abastecem tanto o município como o Estado.
Nos últimos anos a concentração de veículos caçamba do Estado
(DER), do Município (Semob) e de particulares que retiram
toneladas de cascalho e areia para fazer frente a recuperações
de estradas e obras na capital só tem aumentado.

A Estrada 13 de Setembro no perímetro da Zona Rural
não conta com nenhuma estrutura de malha asfaltica sendo
somente encascalhada. Então devido ao grande fluxo de
veículos pesados transitando a toda hora do dia e da noite na
região está ocasionando inúmeros problemas aos moradores,
que de tanta poeira acabam contraindo doenças respiratórias,
causando acidentes e prejuízos aos agricultores. Em resumo,
a população da Zona Rural daquela região sofre praticamente
o ano todo, pois no período do verão a poeira e a buraqueira
tomam conta não só do percurso da estrada, mas de toda a
circunscrição vizinha. Já no período chuvoso a situação ainda
se agrava, pois, além dos inúmeros buracos que impossibilitam
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a fluidez normal do transito, é tanta lama e buraco que crescem
ainda mais o número de acidentes e prejuízos.

Os moradores, agricultores e donos de chácaras
daquela região já não suportam mais essa situação, pois há
décadas convivem com lama, poeira, buracos, prejuízos
incalculáveis quando precisam transitar pelo perímetro da Zona
Rural da Estrada 13 de Setembro. Pois bem, no deslocamento
e transporte de pessoas ninguém chega ao perímetro urbano
sem estar coberto pela poeira, inclusive as crianças quando se
deslocam para a escola. Já com os produtos hortifrutigranjeiros,
os agricultores contam com a sorte, pois por diversas vezes
chegam com muitos deles quebrados ou apodrecidos, e ainda
quando chegam estão cobertos pela poeira e sujeira acumulada
no transporte, o que dificulta a sua venda na cidade. Pois bem,
a população suplica o engajamento do Governo do Estado por
intermédio do Departamento de Estradas e Rodagem de
Rondônia - DER para que possa continuar em parceria com a
Prefeitura de Porto Velho e asfaltar 5 km da Estrada 13 de
Setembro no perímetro da Zona Rural, o que de certo seriam
suficientes para acabar com o problema de décadas dos
moradores daquela região. Ante o exposto, contamos com o
apoio dos Nobres Pares no sentido de aprovar a presente
proposição.

Plenário das Deliberações, em 11 de Agosto de 2015.
Deputado Estadual Edson Martins
1ª Vice Presidente ALE/RO

INDICAÇÃO DEPUTADO EDSON MARTINS – PMDB - Indica
ao Governo do Estado de Rondônia por intermédio do
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de
Rondônia o asfaltamento de 5 km da Estrada 13 de Setembro
no perímetro de acesso a zona rural.

O Parlamentar que abaixo subscreve, indica na forma
regimental, seja a presente indicação encaminhada ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia, bem como
ao Senhor Diretor Geral do Departamento de Estradas e
Rodagem de Rondônia - DER, solicitando dos mesmos
engajamento para viabilizar por intermédio de ação do Estado
de Rondônia o asfaltamento de 5 km do perímetro de acesso à
zona rural da Estrada 13 de Setembro no município de Porto
Velho/RO.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
Excelentíssimo Governador este Parlamentar atuante

e que desenvolve suas ações nas várias cidades e distritos do
Estado de Rondônia tomou conhecimento por meio da população
da zona sul de Porto Velho que a Prefeitura do Município de
Porto Velho e o Estado de Rondônia em parceria executam
obra de duplicação e asfaltamento da Estrada 13 de Setembro
no perímetro que liga a BR 364 até a entrada dos bairros
Castanheira, Conjunto Guaporé.

É de conhecimento geral que após o Conjunto Guaporé
na fica a entrada de acesso a Zona Rural (setor chacareiro)
onde estão localizadas inúmeras cascalheiras, pedreiras e
olarias, que de fato abastecem tanto o município como o Estado.
Nos últimos anos a concentração de veículos caçamba do Estado

(DER), do Município (Semob) e de particulares que retiram
toneladas de cascalho e areia para fazer frente a recuperações
de estradas e obras na capital só tem aumentado.

A Estrada 13 de Setembro no perímetro da Zona Rural
não conta com nenhuma estrutura de malha asfaltica sendo
somente encascalhada. Então devido ao grande fluxo de
veículos pesados transitando a toda hora do dia e da noite na
região está ocasionando inúmeros problemas aos moradores,
que de tanta poeira acabam contraindo doenças respiratórias,
causando acidentes e prejuízos aos agricultores. Em resumo,
a população da Zona Rural daquela região sofre praticamente
o ano todo, pois no período do verão a poeira e a buraqueira
tomam conta não só do percurso da estrada, mas de toda a
circunscrição vizinha. Já no período chuvoso a situação ainda
se agrava, pois, além dos inúmeros buracos que impossibilitam
a fluidez normal do transito, é tanta lama e buraco que crescem
ainda mais o número de acidentes e prejuízos.

Os moradores, agricultores e donos de chácaras
daquela região já não suportam mais essa situação, pois há
décadas convivem com lama, poeira, buracos, prejuízos
incalculáveis quando precisam transitar pelo perímetro da Zona
Rural da Estrada 13 de Setembro. Pois bem, no deslocamento
e transporte de pessoas ninguém chega ao perímetro urbano
sem estar coberto pela poeira, inclusive as crianças quando se
deslocam para a escola. Já com os produtos hortifrutigranjeiros,
os agricultores contam com a sorte, pois por diversas vezes
chegam com muitos deles quebrados ou apodrecidos, e ainda
quando chegam estão cobertos pela poeira e sujeira acumulada
no transporte, o que dificulta a sua venda na cidade. Pois bem,
a população suplica o engajamento do Governo do Estado por
intermédio do Departamento de Estradas e Rodagem de
Rondônia - DER para que possa continuar em parceria com a
Prefeitura de Porto Velho e asfaltar 5 km da Estrada 13 de
Setembro no perímetro da Zona Rural, o que de certo seriam
suficientes para acabar com o problema de décadas dos
moradores daquela região. Ante o exposto, contamos com o
apoio dos Nobres Pares no sentido de aprovar a presente
proposição.

Plenário das Deliberações, em 11 de Agosto de 2015.
Deputado Estadual Edson Martins
1ª Vice Presidente ALE/RO

INDICAÇÃO DEPUTADO EDSON MARTINS – PMDB - Indica
ao Governo do Estado de Rondônia por intermédio do
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de
Rondônia o asfaltamento de 5 km da Estrada 13 de Setembro
no perímetro de acesso a zona rural.

O Parlamentar que abaixo subscreve, indica na forma
regimental, seja a presente indicação encaminhada ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia, bem como
ao Senhor Diretor Geral do Departamento de Estradas e
Rodagem de Rondônia - DER, solicitando dos mesmos
engajamento para viabilizar por intermédio de ação do Estado
de Rondônia o asfaltamento de 5 km do perímetro de acesso à
zona rural da Estrada 13 de Setembro no município de Porto
Velho/RO.

J U S T I F I C A T I V A
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Nobres Parlamentares,
Excelentíssimo Governador este Parlamentar atuante e

que desenvolve suas ações nas várias cidades e distritos do
Estado de Rondônia tomou conhecimento por meio da população
da zona sul de Porto Velho que a Prefeitura do Município de
Porto Velho e o Estado de Rondônia em parceria executam
obra de duplicação e asfaltamento da Estrada 13 de Setembro
no perímetro que liga a BR 364 até a entrada dos bairros
Castanheira, Conjunto Guaporé.

É de conhecimento geral que após o Conjunto Guaporé
na fica a entrada de acesso a Zona Rural (setor chacareiro)
onde estão localizadas inúmeras cascalheiras, pedreiras e
olarias, que de fato abastecem tanto o município como o Estado.
Nos últimos anos a concentração de veículos caçamba do Estado
(DER), do Município (Semob) e de particulares que retiram
toneladas de cascalho e areia para fazer frente a recuperações
de estradas e obras na capital só tem aumentado.

A Estrada 13 de Setembro no perímetro da Zona Rural
não conta com nenhuma estrutura de malha asfaltica sendo
somente encascalhada. Então devido ao grande fluxo de veículos
pesados transitando a toda hora do dia e da noite na região
está ocasionando inúmeros problemas aos moradores, que de
tanta poeira acabam contraindo doenças respiratórias, causando
acidentes e prejuízos aos agricultores. Em resumo, a população
da Zona Rural daquela região sofre praticamente o ano todo,
pois no período do verão a poeira e a buraqueira tomam conta
não só do percurso da estrada, mas de toda a circunscrição
vizinha. Já no período chuvoso a situação ainda se agrava, pois,
além dos inúmeros buracos que impossibilitam a fluidez normal
do transito, é tanta lama e buraco que crescem ainda mais o
número de acidentes e prejuízos.

Os moradores, agricultores e donos de chácaras
daquela região já não suportam mais essa situação, pois há
décadas convivem com lama, poeira, buracos, prejuízos
incalculáveis quando precisam transitar pelo perímetro da Zona
Rural da Estrada 13 de Setembro. Pois bem, no deslocamento
e transporte de pessoas ninguém chega ao perímetro urbano
sem estar coberto pela poeira, inclusive as crianças quando se
deslocam para a escola. Já com os produtos hortifrutigranjeiros,
os agricultores contam com a sorte, pois por diversas vezes
chegam com muitos deles quebrados ou apodrecidos, e ainda
quando chegam estão cobertos pela poeira e sujeira acumulada
no transporte, o que dificulta a sua venda na cidade. Pois bem,
a população suplica o engajamento do Governo do Estado por
intermédio do Departamento de Estradas e Rodagem de
Rondônia - DER para que possa continuar em parceria com a
Prefeitura de Porto Velho e asfaltar 5 km da Estrada 13 de
Setembro no perímetro da Zona Rural, o que de certo seriam
suficientes para acabar com o problema de décadas dos
moradores daquela região. Ante o exposto, contamos com o
apoio dos Nobres Pares no sentido de aprovar a presente
proposição.

Plenário das Deliberações, em 11 de Agosto de 2015.
Deputado Estadual Edson Martins
1ª Vice Presidente ALE/RO

INDICAÇÃO DEPUTADO EDSON MARTINS – PMDB - Indica
ao Governo do Estado de Rondônia por intermédio do
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de

Rondônia o asfaltamento de 5 km da Estrada 13 de Setembro
no perímetro de acesso a zona rural.

O Parlamentar que abaixo subscreve, indica na forma
regimental, seja a presente indicação encaminhada ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia, bem como
ao Senhor Diretor Geral do Departamento de Estradas e
Rodagem de Rondônia - DER, solicitando dos mesmos
engajamento para viabilizar por intermédio de ação do Estado
de Rondônia o asfaltamento de 5 km do perímetro de acesso
à zona rural da Estrada 13 de Setembro no município de Porto
Velho/RO.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
Excelentíssimo Governador este Parlamentar atuante

e que desenvolve suas ações nas várias cidades e distritos do
Estado de Rondônia tomou conhecimento por meio da
população da zona sul de Porto Velho que a Prefeitura do
Município de Porto Velho e o Estado de Rondônia em parceria
executam obra de duplicação e asfaltamento da Estrada 13 de
Setembro no perímetro que liga a BR 364 até a entrada dos
bairros Castanheira, Conjunto Guaporé.

É de conhecimento geral que após o Conjunto Guaporé
na fica a entrada de acesso a Zona Rural (setor chacareiro)
onde estão localizadas inúmeras cascalheiras, pedreiras e
olarias, que de fato abastecem tanto o município como o Estado.
Nos últimos anos a concentração de veículos caçamba do Estado
(DER), do Município (Semob) e de particulares que retiram
toneladas de cascalho e areia para fazer frente a recuperações
de estradas e obras na capital só tem aumentado.

A Estrada 13 de Setembro no perímetro da Zona Rural
não conta com nenhuma estrutura de malha asfaltica sendo
somente encascalhada. Então devido ao grande fluxo de
veículos pesados transitando a toda hora do dia e da noite na
região está ocasionando inúmeros problemas aos moradores,
que de tanta poeira acabam contraindo doenças respiratórias,
causando acidentes e prejuízos aos agricultores. Em resumo,
a população da Zona Rural daquela região sofre praticamente
o ano todo, pois no período do verão a poeira e a buraqueira
tomam conta não só do percurso da estrada, mas de toda a
circunscrição vizinha. Já no período chuvoso a situação ainda
se agrava, pois, além dos inúmeros buracos que impossibilitam
a fluidez normal do transito, é tanta lama e buraco que crescem
ainda mais o número de acidentes e prejuízos.

Os moradores, agricultores e donos de chácaras
daquela região já não suportam mais essa situação, pois há
décadas convivem com lama, poeira, buracos, prejuízos
incalculáveis quando precisam transitar pelo perímetro da Zona
Rural da Estrada 13 de Setembro. Pois bem, no deslocamento
e transporte de pessoas ninguém chega ao perímetro urbano
sem estar coberto pela poeira, inclusive as crianças quando
se deslocam para a escola. Já com os produtos
hortifrutigranjeiros, os agricultores contam com a sorte, pois
por diversas vezes chegam com muitos deles quebrados ou
apodrecidos, e ainda quando chegam estão cobertos pela
poeira e sujeira acumulada no transporte, o que dificulta a
sua venda na cidade. Pois bem, a população suplica o
engajamento do Governo do Estado por intermédio do
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Departamento de Estradas e Rodagem de Rondônia - DER para
que possa continuar em parceria com a Prefeitura de Porto
Velho e asfaltar 5 km da Estrada 13 de Setembro no perímetro
da Zona Rural, o que de certo seriam suficientes para acabar
com o problema de décadas dos moradores daquela região.
Ante o exposto, contamos com o apoio dos Nobres Pares no
sentido de aprovar a presente proposição.

Plenário das Deliberações, em 11 de Agosto de 2015.
Deputado Estadual Edson Martins
1ª Vice Presidente ALE/RO

INDICAÇÃO DEPUTADO EDSON MARTINS – PMDB - Indica
ao Governo do Estado de Rondônia por intermédio do
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de
Rondônia a recuperação de 6 km da malha asfaltica da RO-
479, que liga a BR-364 ao Distrito de Estela de Rondônia no
município de Presidente Médici.

O Parlamentar que abaixo subscreve, indica na forma
regimental, seja a presente indicação encaminhada ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia, bem como
ao Senhor Diretor Geral do Departamento de Estradas e
Rodagem de Rondônia - DER, solicitando com urgência a
recuperação de 6 km da malha asfaltica da RO-479, que liga a
BR-364 ao Distrito de Estela de Rondônia no município de
Presidente Médici/RO.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
Torna-se imprescindível a imediata recuperação de 6

km da malha asfaltica da RO-479, que liga a BR-364 ao Distrito
de Estela de Rondônia no município de Presidente Médici/RO.
A presente indicação está subsidiada no fato de que referida
rodovia estadual está quase intrafegável, sendo que as
péssimas condições da via resulta em acidentes e prejuízos
incalculáveis aos usuários da mesma. A população que se utiliza
da rodovia estadual tem diariamente encontrado dificuldades
para deslocar-se, pois seu mau estado de conservação tem
prejudicado inclusive a comercialização dos produtos agrícolas,
agropecuário e hortifrutigranjeiro. Ante o exposto, contamos
com o apoio dos Nobres Pares no sentido de aprovar a presente
proposição.

Plenário das Deliberações, em 11 de Agosto de 2015.
Deputado Estadual Edson Martins
1ª Vice Presidente ALE/RO

INDICAÇÃO DEPUTADO EDSON MARTINS – PMDB - Indica
ao Governo do Estado de Rondônia por intermédio do
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de
Rondônia a recuperação de 6 km da malha asfaltica da RO-
479, que liga a BR-364 ao Distrito de Estela de Rondônia no
município de Presidente Médici.

O Parlamentar que abaixo subscreve, indica na forma
regimental, seja a presente indicação encaminhada ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia, bem como
ao Senhor Diretor Geral do Departamento de Estradas e
Rodagem de Rondônia - DER, solicitando com urgência a

recuperação de 6 km da malha asfaltica da RO-479, que liga a
BR-364 ao Distrito de Estela de Rondônia no município de
Presidente Médici/RO.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
Torna-se imprescindível a imediata recuperação de 6

km da malha asfaltica da RO-479, que liga a BR-364 ao Distrito
de Estela de Rondônia no município de Presidente Médici/RO.
A presente indicação está subsidiada no fato de que referida
rodovia estadual está quase intrafegável, sendo que as
péssimas condições da via resulta em acidentes e prejuízos
incalculáveis aos usuários da mesma. A população que se utiliza
da rodovia estadual tem diariamente encontrado dificuldades
para deslocar-se, pois seu mau estado de conservação tem
prejudicado inclusive a comercialização dos produtos agrícolas,
agropecuário e hortifrutigranjeiro. Ante o exposto, contamos
com o apoio dos Nobres Pares no sentido de aprovar a presente
proposição.

Plenário das Deliberações, em 11 de Agosto de 2015.
Deputado Estadual Edson Martins
1ª Vice Presidente ALE/RO

INDICAÇÃO DEPUATDO EDSON MARTINS – PMDB - Indica
ao Governo do Estado de Rondônia por intermédio do
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de
Rondônia a recuperação de 6 km da malha asfaltica da RO-
479, que liga a BR-364 ao Distrito de Estela de Rondônia no
município de Presidente Médici.

O Parlamentar que abaixo subscreve, indica na forma
regimental, seja a presente indicação encaminhada ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia, bem como
ao Senhor Diretor Geral do Departamento de Estradas e
Rodagem de Rondônia - DER, solicitando com urgência a
recuperação de 6 km da malha asfaltica da RO-479, que liga a
BR-364 ao Distrito de Estela de Rondônia no município de
Presidente Médici/RO.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
Torna-se imprescindível a imediata recuperação de 6

km da malha asfaltica da RO-479, que liga a BR-364 ao Distrito
de Estela de Rondônia no município de Presidente Médici/RO.
A presente indicação está subsidiada no fato de que referida
rodovia estadual está quase intrafegável, sendo que as
péssimas condições da via resulta em acidentes e prejuízos
incalculáveis aos usuários da mesma. A população que se utiliza
da rodovia estadual tem diariamente encontrado dificuldades
para deslocar-se, pois seu mau estado de conservação tem
prejudicado inclusive a comercialização dos produtos agrícolas,
agropecuário e hortifrutigranjeiro. Ante o exposto, contamos
com o apoio dos Nobres Pares no sentido de aprovar a presente
proposição.

Plenário das Deliberações, em 11 de Agosto de 2015.
Deputado Estadual Edson Martins
1ª Vice Presidente ALE/RO
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INDICAÇÃO DEPUATDO EDSON MARTINS – PMDB - Indica
ao Governo do Estado de Rondônia por intermédio do
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de
Rondônia a recuperação de 6 km da malha asfaltica da RO-
479, que liga a BR-364 ao Distrito de Estela de Rondônia no
município de Presidente Médici.

O Parlamentar que abaixo subscreve, indica na forma
regimental, seja a presente indicação encaminhada ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia, bem como
ao Senhor Diretor Geral do Departamento de Estradas e
Rodagem de Rondônia - DER, solicitando com urgência a
recuperação de 6 km da malha asfaltica da RO-479, que liga a
BR-364 ao Distrito de Estela de Rondônia no município de
Presidente Médici/RO.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
Torna-se imprescindível a imediata recuperação de 6

km da malha asfaltica da RO-479, que liga a BR-364 ao Distrito
de Estela de Rondônia no município de Presidente Médici/RO.
A presente indicação está subsidiada no fato de que referida
rodovia estadual está quase intrafegável, sendo que as
péssimas condições da via resulta em acidentes e prejuízos
incalculáveis aos usuários da mesma. A população que se utiliza
da rodovia estadual tem diariamente encontrado dificuldades
para deslocar-se, pois seu mau estado de conservação tem
prejudicado inclusive a comercialização dos produtos agrícolas,
agropecuário e hortifrutigranjeiro. Ante o exposto, contamos
com o apoio dos Nobres Pares no sentido de aprovar a presente
proposição.

Plenário das Deliberações, em 11 de Agosto de 2015.
Deputado Estadual Edson Martins
1ª Vice Presidente ALE/RO

INDICAÇÃO DEPUATDO EDSON MARTINS – PMDB -  Indica
ao Governo do Estado de Rondônia por intermédio do
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de
Rondônia a recuperação de 6 km da malha asfaltica da RO-
479, que liga a BR-364 ao Distrito de Estela de Rondônia no
município de Presidente Médici.

O Parlamentar que abaixo subscreve, indica na forma
regimental, seja a presente indicação encaminhada ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia, bem como
ao Senhor Diretor Geral do Departamento de Estradas e
Rodagem de Rondônia - DER, solicitando com urgência a
recuperação de 6 km da malha asfaltica da RO-479, que liga a
BR-364 ao Distrito de Estela de Rondônia no município de
Presidente Médici/RO.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
Torna-se imprescindível a imediata recuperação de 6

km da malha asfaltica da RO-479, que liga a BR-364 ao Distrito
de Estela de Rondônia no município de Presidente Médici/RO.
A presente indicação está subsidiada no fato de que referida
rodovia estadual está quase intrafegável, sendo que as

péssimas condições da via resulta em acidentes e prejuízos
incalculáveis aos usuários da mesma. A população que se utiliza
da rodovia estadual tem diariamente encontrado dificuldades
para deslocar-se, pois seu mau estado de conservação tem
prejudicado inclusive a comercialização dos produtos agrícolas,
agropecuário e hortifrutigranjeiro. Ante o exposto, contamos
com o apoio dos Nobres Pares no sentido de aprovar a presente
proposição.

Plenário das Deliberações, em 11 de Agosto de 2015.
Deputado Estadual Edson Martins
1ª Vice Presidente ALE/RO

REQUERIMENTO DEPUTADO EDSON MARTINS – PMDB -
Requer à Mesa Diretora que seja cancelada a Audiência Pública
que seria realizada no dia 15 de outubro de 2015, às 09hs no
Plenário da Assembléia Legislativa de Rondônia com o intuito
de debater a piscicultura no Estado de Rondônia.

O Parlamentar que abaixo subscreve, requer na forma
regimental, ouvido o douto Plenário, seja cancelada a Audiência
Pública com o intuito de debater a piscicultura no Estado de
Rondônia aprovada por intermédio do Requerimento n.º173/
15 para ser realizada no dia 15 de outubro de 2015, às 09hs
no Plenário da Assembléia Legislativa de Rondônia.

Plenário das Deliberações, em 10 de agosto de 2015.
Deputado Estadual Edson Martins
1ª Vice Presidente ALE/RO

REQUERIMENTO DEPUTADO EDSON MARTINS – PMDB -
Requer à Mesa Diretora que seja cancelada a Audiência Pública
que seria realizada no dia 15 de outubro de 2015, às 09hs no
Plenário da Assembléia Legislativa de Rondônia com o intuito
de debater a piscicultura no Estado de Rondônia.

O Parlamentar que abaixo subscreve, requer na forma
regimental, ouvido o douto Plenário, seja cancelada a Audiência
Pública com o intuito de debater a piscicultura no Estado de
Rondônia aprovada por intermédio do Requerimento n.º173/
15 para ser realizada no dia 15 de outubro de 2015, às 09hs
no Plenário da Assembléia Legislativa de Rondônia.

Plenário das Deliberações, em 10 de agosto de 2015.
Deputado Estadual Edson Martins
1ª Vice Presidente ALE/RO

REQUERIMENTO DEPUTADO EDSON MARTINS – PMDB -
Requer à Mesa Diretora que seja cancelada a Audiência Pública
que seria realizada no dia 15 de outubro de 2015, às 09hs no
Plenário da Assembléia Legislativa de Rondônia com o intuito
de debater a piscicultura no Estado de Rondônia.

O Parlamentar que abaixo subscreve, requer na forma
regimental, ouvido o douto Plenário, seja cancelada a Audiência
Pública com o intuito de debater a piscicultura no Estado de
Rondônia aprovada por intermédio do Requerimento n.º173/
15 para ser realizada no dia 15 de outubro de 2015, às 09hs
no Plenário da Assembléia Legislativa de Rondônia.

Plenário das Deliberações, em 10 de agosto de 2015.
Deputado Estadual Edson Martins
1ª Vice Presidente ALE/RO
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REQUERIMENTO DEPUTADO EDSON MARTINS – PMDB -
Requer à Mesa Diretora que seja cancelada a Audiência Pública
que seria realizada no dia 15 de outubro de 2015, às 09hs no
Plenário da Assembléia Legislativa de Rondônia com o intuito
de debater a piscicultura no Estado de Rondônia.

O Parlamentar que abaixo subscreve, requer na forma
regimental, ouvido o douto Plenário, seja cancelada a Audiência
Pública com o intuito de debater a piscicultura no Estado de
Rondônia aprovada por intermédio do Requerimento n.º173/
15 para ser realizada no dia 15 de outubro de 2015, às 09hs
no Plenário da Assembléia Legislativa de Rondônia.

Plenário das Deliberações, em 10 de agosto de 2015.
Deputado Estadual Edson Martins
1ª Vice Presidente ALE/RO

REQUERIMENTO DEPUTADO EDSON MARTINS – PMDB -
Requer à Mesa Diretora que seja cancelada a Audiência Pública
que seria realizada no dia 15 de outubro de 2015, às 09hs no
Plenário da Assembléia Legislativa de Rondônia com o intuito
de debater a piscicultura no Estado de Rondônia.

O Parlamentar que abaixo subscreve, requer na forma
regimental, ouvido o douto Plenário, seja cancelada a Audiência
Pública com o intuito de debater a piscicultura no Estado de
Rondônia aprovada por intermédio do Requerimento n.º173/
15 para ser realizada no dia 15 de outubro de 2015, às 09hs
no Plenário da Assembléia Legislativa de Rondônia.

Plenário das Deliberações, em 10 de agosto de 2015.
Deputado Estadual Edson Martins
1ª Vice Presidente ALE/RO

REQUERIMENTO DO DEPUTADO EDSON MARTINS - PMDB -
Requer à Mesa Diretora que seja realizada Audiência Pública
nesta Casa de Leis para debater a piscicultura no estado de
Rondônia.

O Parlamentar que este subscreve requer à Mesa
Diretora na forma regimental, que seja realizada Audiência
Pública no Plenário da Assembleia Legislativa de Rondônia, no
dia 08 de outubro de 2015, às 15hs com o objetivo de debater
acerca da piscicultura no Estado de Rondônia.

J U S T I F I C A T I V A

O presente requerimento justifica-se pelo fato de que
o Estado de Rondônia nos últimos anos vem se destacando no
cenário nacional na implementação da atividade de piscicultura,
inclusive já vendendo peixes para muitos estados vizinhos.
Ocorre que muitas comunidades de nossa sociedade
rondoniense estão encontrando dificuldades para viabilizar a
criação de peixes e precisam de incentivo e apoio governamental
para melhorar ainda mais a produção dentro do Estado.
Preocupado com essa dificuldade enfrentada pela população
do nosso estado, este parlamentar requer apoio dos nobres
pares para que aprovem o presente requerimento de audiência
pública, possibilitando dessa forma debater sobre as medidas
para alavancar a referida atividade e conseqüentemente
encontrar soluções para os pequenos agricultores a fomentar

sua atividade e desta forma gerar renda para si e também
para o Estado de Rondônia.

Plenário das Deliberações, 04 de agosto de 2015.
Edson Martins - 1º Vice-Presidente

REQUERIMENTO COMISSÃO DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS
MUNICIPAIS - Requer à Mesa Diretora que seja encaminhado
ao Poder Executivo, solicitação de cópia, na íntegra, do projeto
original, para acompanhamento da obra do Residencial Bosque
dos Ipês, no município de Ji-Paraná.

O Presidente da Comissão de Habitação e Assuntos
Municipais, que o presente subscreve, nos termos dos artigos
29, inciso XVIII e 31, § 3º da Constituição Estadual, c/c art.
179, inciso III do Regimento Interno, requer à Mesa Diretora,
que seja encaminhado ao Poder Executivo, expediente
solicitando cópia, na íntegra, do projeto original, para
acompanhamento da obra do Residencial Bosque dos Ipês, no
município de Ji-Paraná.

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e Senhores Parlamentares,
Entre as competências da Comissão de Habitação e

Assuntos Municipais está a de opinar sobre proposições relativas
a planos e programas estaduais de habitação urbana e rural,
assim sendo e tendo em vista o recebimento de inúmeras
reclamações da população residente no local e que alegam
má execução da obra que está prejudicando os moradores, é
que tomamos a iniciativa de fazer tal solicitação.

Pelo exposto, pedimos o apoio e voto de Vossas
Excelências para aprovação de nossa propositura.

Plenário das Deliberações, 10 de agosto de 2015.
Laerte Duarte - Presidente da Comissão

PROJETO DE RESOLUÇÃO DA MESA DIRETORA - Dá nova
redação ao art. 14, da Resolução nº 284, de 10 de dezembro
de 2014.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA decreta:

Art. 1º - O artigo 14, da Resolução nº 284, de 10 de dezembro
de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 14 - As horas-aula de cada instrutor servidor
interno limitar-se-ão ao máximo de 40 (quarenta) horas
mensais”.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Parlamentares,
A alteração ora proposta se faz necessária, tendo em

vista ter ocorrido um erro de digitação, e da forma que está
redigida, o servidor terá que se dedicar exclusivamente à
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instrutoria, uma vez que 40 horas semanais, é o que tem que
cumprir como servidor.

Assim sendo, contamos com o apoio e o voto dos nobres
pares para aprovação deste Projeto de Resolução.

Plenário das Deliberações, 11 de agosto de 2015.
Maurão de Carvalho - Presidente
Edson Martins - 1º Vice-Presidente
Hermínio Coelho - 2º Vice-Presidente
Lebrão - 1º Secretário
Glaucione Rodrigues - 2ª Secretária
Alex Redano - 3º Secretário
Rosangêla Donadon - 4ª Secretário

INDICAÇÃO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO - PP -
Indica ao Poder Legislativo que o novo prédio da Assembleia
Legislativa seja denominado “Palácio Madeira Mamoré”.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Poder Legislativo que o novo prédio da
Assembleia Legislativa seja denominado “Palácio Madeira
Mamoré”.

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e Senhores Parlamentares,
A iniciativa dessa indicação é homenagear a Estrada

de Ferro Madeira Mamoré, uma vez que a história de construção
da estrada de ferro Madeira Mamoré se confunde com a história
de ocupação da nossa região. A idéia era fornecer acesso ao
Atlântico para os bolivianos e uma alternativa ao Rio Paraguai
para os brasileiros, contornando trechos do Rio Madeira. As
primeiras tentativas de construção por empresas estrangeiras,
em 1862 e em 1877, foram frustradas.

Depois de alguns conflitos entre brasileiros e bolivianos,
em 1903, Brasil e Bolívia assinaram o Tratado de Petrópolis.
Em troca de anexar o Acre, o governo brasileiro se comprometia
a construir a ferrovia ligando o porto de Santo Antônio, no Rio
Madeira, a Guajará Mirim, no Mamoré. A ferrovia serviria para
escoar a borracha, que era o principal produto de exportação,
juntamente ao café. Foi a 15ª ferrovia a ser construída no país,
tendo as suas obras sido executadas entre 1907 e 1912.

Durante a 2ª Guerra Mundial, a Estrada de Ferro Madeira
Mamoré voltou a ter grande valor estratégico para o Brasil,
operando plenamente para suprir o transporte de borracha,
utilizada no esforço de guerra aliado. Em 1957, quando ainda
registrava um intenso tráfego de passageiros e cargas, a ferrovia
integrava as dezoito empresas constituintes da Rede Ferroviária
Federal.

Em 25 de maio de 1966, depois de 54 anos de atividades,
a Estrada de Ferro Madeira Mamoré teve sua desativação
determinada pelo então Presidente da República  Humberto de
Alencar Castelo Branco. A ferrovia deveria ser, porém,
substituída por uma rodovia, a fim de que não se configurasse
rompimento e descumprimento do Acordo celebrado em
Petrópolis, em 1903. Tal rodovia materializou-se nas atuais BR
425 e BR 364, que ligam Porto Velho a Guajará Mirim. Duas de
suas pontes metálicas ainda servem ao tráfego de veículos.
Em 10 de julho de 1972 as máquinas apitaram pela última vez.

Voltou a operar em 1981 num trecho de apenas 7
quilômetros dos 366 km do percurso original, apenas para fins
turísticos, sendo novamente paralisada por completo em 2000.

Após cinco anos de paralisação, em 2 de novembro de
2005, uma composição faria uma única viagem, transportando
convidados para participar de uma missa de Finados no
Cemitério da Candelária, em memória às centenas de
operários de diversas nacionalidades que faleceram durante
a construção da ferrovia.

Finalmente, em 10 de novembro de 2005, a ferrovia
histórica foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN). Em 28 de dezembro de 2006, o
Ministério da Cultura homologou, através da Portaria 108, o
tombamento da EFMM como Patrimônio Cultural Brasileiro.

A EFMM garantiu para o Brasil a posse da fronteira com
a Bolívia e permitiu a colonização de vastas extensões do
território amazônico, a partir da cidade de Porto Velho, fundada
em 4 de julho de 1907.

Em 2012, comemorou-se o centenário de sua
inauguração.

Pelo exposto, é que propomos esta Indicação para que
seja eternizado o nome da Estrada de Ferro Madeira Mamoré,
por tudo que representou para o Estado de Rondônia e para o
Brasil.

Plenário das Deliberações, 11 de agosto de 2015.
Maurão de Carvalho - Presidente/ALE

INDICAÇÃO DEPUTADA LUCIA TEREZA – PP - Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia,
com cópia ao Diretor do DER/RO, através da Residência de
Cacoal a necessidade da recuperação das Pontes sobre os
rios Corgão e Riozinho na RO 133 (Linha Figueira), no Município
de Espigão do Oeste/RO

A Parlamentar que abaixo subscreve, indica na forma
regimental, seja a presente indicação encaminhada ao
Excelentíssimo Senhor Governador do estado, com cópia para
o Diretor do DER/RO, através da Residência de Cacoal, a
necessidade da recuperação das Pontes sobre os rios Corgão
e Riozinho da RO 133 (Linha Figueira).

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
Senhores Deputados, a presente indicação tem a

finalidade de atender constantes reivindicações da comunidade
na recuperação dessas pontes. A necessidade se dá pelo
intenso tráfego de veículos pelo local, bem como de pedestres
e ciclistas. E que ultimamente tem acontecido vários acidentes
automobilísticos pela má conservação na deterioração das
mesmas.

Plenário das Deliberações, 11 de agosto de 2015.
LUCIA TEREZA
DEPUTADA ESTADUAL - PP

INDICAÇÃO DO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA – PSDB - Indica
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER/RO, a necessidade que seja feito a manutenção -
patrolamento da RO-435, no trecho que liga Cerejeiras do
Oeste a Pimenteiras do Oeste bem como reparos e
manutenção das pontes sobre os rios Arara e Santa Cruz, no
Cone Sul do Estado de Rondônia.
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O Parlamentar que a presente subscreve, na forma regimental,
indica ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
– DER/RO, a necessidade urgente que seja feito a manutenção
- patrolamento da RO-435, trecho de Cerejeiras do Oeste a
Pimenteiras do Oeste, bem como reparos e manutenção das
pontes sobre os rios Arara e Santa Cruz, no Cone Sul do Estado
de Rondônia.

J U S T I F I C A T I V A

Senhor Presidente,
Senhores e senhoras Deputados (as)
Objetiva a presente indicação, solicitar ao Departamento

de Estradas de Rodagem e Transportes – DER/RO, melhorias
na RO-435, no trecho que interliga os municípios de Cerejeiras
do Oeste a Pimenteiras do Oeste (este, no Vale do Guaporé). A
referida via rodoviária é de grande importância para a região.
Tanto pelo intenso tráfego de veículos de cargas, de passageiros
e transporte escolar e que transportam os produtos agrícolas
dos dois Municípios.

Vale salientar o grande números de turistas, que para
ali se deslocam para prática da pesca esportiva e apreciar as
belezas naturais do Santuário Ecológico do Vale do Guaporé, e
para o Festival de Praia realizado anualmente em Pimenteiras.
Ante o exposto, pedimos apoio dos nobres Pares para a
aprovação desta indicação.,

Plenário das Deliberações, 10 de agosto de 2015
Jean Oliveira
Deputado Estadual – PSDB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA – PSDB - Indica
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER/RO, a necessidade de que seja feito o construção de um
“Anel Viário”, no perímetro urbano do município de Pimenteiras
do Oeste/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma
regimental indica ao Departamento de Estradas de Rodagem e
Transportes – DER/RO, a necessidade urgente que seja feito a
construção de um “Anel Viário”, no perímetro urbano do
município de Pimenteiras do Oeste/RO, no Vale do Guaporé,
Cone Sul do Estado de Rondônia.

J U S T I F I C A T I V A

Senhor Presidente,
Senhores e Senhoras Deputados (as)
A finalidade da presente propositura é para solicitar no

Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER/
RO, a urgente necessidade da construção de um “Anel Viário”,
no perímetro urbano do município de Pimenteiras do Oeste/
RO, no Vale do Guaporé, Cone Sul do Estado de Rondônia.
Pimenteiras cresceu, sua área agrícola plantada expandiu
principalmente com a cultura de soja que se desenvolveu de
forma especial; e com isso aumentou o número de carretas,
caminhões e outros carros que transportam no perímetro
urbano do Município, levando sérios problemas à população
daquele Município. Com a construção do “Anel Viário”, o transito
será mais organizado e evitará acidentes e riscos à população.

Arte o exposto, pedimos apoio dos nobres Pares para a
aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 10 de agosto de 2015
Jean Oliveira
Deputado Estadual – PSDB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA – PSDB - Indica
ao Governo do Estado, a necessidade de viabilizar, parceria
com a prefeitura de Porto Velho, a fim de atender a população
de Nova Califórnia, no município de Porto Velho nas
reivindicações que especifica.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao governo do Estado, viabilizar parceria
com a prefeitura de Porto Velho, a fim de atender a população
de Nova Califórnia, no município de Porto Velho, nas
reivindicações que especifica:

A – realizar operação tapa buraco, recapeamento
asfáltico das principais ruas de Nova Califórnia;

B – recuperação, manutenção, cascalhamento e
patrolamento das estradas vicinais de Nova Califórnia;

C- maior assistência a classe estudantil, que se ressente
de opções de esportes, cultura e lazer.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores e Senhoras Deputados (as)
A finalidade da presente indicação é solicitar do Governo

do Estado viabilizar parceria com a prefeitura de Porto Velho,
a fim de atender as necessidades daquela população ordeira e
trabalhadora.

Com estas considerações, peço apoio dos nobres Pares
para aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 03 de agosto de 2015
Jean Oliveira Deputado Estadual – PSDB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA – PSDB - Indica
ao Governo do Estado, a necessidade de viabilizar parceria
com a prefeitura de Porto Velho, a fim de atender a população
de Extrema de Rondônia, no município de Porto Velho, nas
reivindicações que especifica:

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Governo do Estado viabilizar parceria com
a prefeitura de Porto Velho, a fim de atender a população de
Extrema de Rondônia, no município de Porto Velho, nas
reivindicações que especifica:

A – realização da “operação tapa buraco”,
recapeamento asfáltico da principais ruas de Extrema de
Rondônia;

B – manutenção, recuperação, cascalhamento,
patrolamento das estradas vicinais do distrito de Extrema de
Rondônia;

C – recuperação de pontes de madeiras em trechos
cortados por rios e igarapés, a fim de facilitar o acesso de
colonos e produtores rurais aos centros urbanos para vender
seus produtos.

J U S T I F I C A T I V A
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Senhores e Senhoras Deputados (as).
O objetivo da presente proposição, é solicitar ao Governo

do Estado, que viabilize parceria com a prefeitura de Porto
Velho, a fim de atender as demandas da população urbana e
rural de Extrema de Rondônia. Esse próspero distrito de Porto
Velho, caminha a passos largos para a sua emancipação política
e administrativa.

Motivo pelo qual, peço aos nobres Pares apoio para
aprovação da presente indicação.

Plenário das Deliberações, 03 de agosto de 2015
Jean Oliveira Deputado Estadual – PSDB

INDICAÇAO DO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA – PSDB - Indica
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER/RO, viabilizar parceria com o município de Porto Velho, a
fim de atender os moradores dos bairros Tucumanzal e São
João Batista, com melhorias nas áreas de limpeza, manutenção,
recapeamento asfáltico das ruas destes bairros de Porto Velho/
RO.

O Parlamentar que a presente subscreve na forma
regimental, indica ao Departamento de Estradas de Rodagem
e Transportes – DER, a necessidade de viabilizar parceria com
a prefeitura do município de Porto Velho, para atender as
comunidades dos bairros, Tucumanzal e São João Batista, com
limpeza, manutenção recapeamento asfáltico das ruas destes
bairros de Porto Velho.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores e Senhoras Deputados (as)
A presente propositura, visa solicitar ao Departamento

de Estradas de Rodagem e Transportes- DER, e município de
Porto Velho, meios técnicos e legais para atender as
comunidades dos bairros do Tucumanzal e São João Batista,
com limpeza, recapeamento asfáltico e manutenção das ruas
destes bairros de Porto Velho.

Plenário das Deliberações, 03 de agosto de 2015
Jean Oliveira Deputado Estadual – PSDB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA – PSDB - Indica
ao Governo do Estado, a necessidade de viabilizar abastecimento
de água tratada para o distrito de Nova Califórnia, município de
Porto Velho/RO

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Governo do Estado a necessidade de dotar
o distrito de Nova Califórnia, de abastecimento de água tratada,
feito pela a CAERD.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores e Senhoras Deputados (as).
A finalidade da presente indicação é solicitar do Governo

do Estado providências junto a Companhia de Água e Esgoto
de Rondônia – CAERD, para dotar o distrito de Nova Califórnia
de abastecimento de água. Haja visto que os serviços feitos
anteriormente, nesse sentido, não estão funcionando deixando
aquela população, sem o precioso liquido, que é a água.

Sensível a essa reivindicação, peço aos nobres Pares,
apoio para aprovação da presente indicação.

Plenário das Deliberações, 03 de agosto de 2015
Jean Oliveira Deputado Estadual – PSDB

REQUERIMENTO DO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA – PSDB -
Requer ao senhor Governador do Estado, informações acerca
do total de recursos recebidos a titulo de compensação
financeira ou “royalties”, pela utilização dos recursos hídricos
para fins de geração de energia elétrica, pelas UHE de Santo
Antonio e Jirau – município de Proto Velho/RO, e de que forma
foram aplicados.

 O Deputado que o presente subscreve, nos termos do
inciso XIX, do artigo 65 da Constituição Estadual, combinado
com os artigos 172 e 179 do Regimento Interno desta Casa de
Leis, requer ao senhor Governador do Estado de Rondônia,
informações de quanto a “ANEEL” repassou para o Governo, a
titulo de compensação financeira ou “royalties”, pela utilização
de recursos hídricos para geração de energia elétrica, pelas
UHE de Santo Antonio e Jirau, no município de Porto Velho/
RO, e ainda que informe através de relatório circunstanciado
onde foram aplicados esses recursos recebidos.

Por fim, requer cópia integral do documento que
normatiza os repasses da compensação financeira, ou
“royalties” das usinas Hidrelétricas de Santo Antonio e Jirau,
referentes aos anos de 2014 e 2015.

J U S T I F I C A T I V A

Objetiva o presente pleito em requerer do Governador
do Estado, informações a respeito de quanto em recursos
financeiros foi recebido pelo Caixa Único de Tesouro referente
à compensação financeira ou “royalties”, pela utilização dos
recursos hídricos para fins de gerar Energia Elétrica, pelas
UHE de Santo Antonio e Jirau, referentes ao período de 2014
e 2015.

O Parlamentar autor desta propositura requer ainda
informações sobre onde foram aplicados esses recursos. E
com embasamento nas disposições constitucionais e
regimentais que versam sobre a matéria em apreço,
considerando ainda que as ações do Poder Executivo estão
sujeitos à fiscalização desta Casa Legislativa, pleiteia o Autor
que o presente Requerimento seja aprovado e enviado ao
excelentíssimo senhor Governador do Estado de Rondônia.

Plenário das Deliberações, 03 de agosto de 2015
Jean Oliveira Deputado Estadual – PSDB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
excelentíssimo senhor Governador do Estado de Rondônia com
cópia ao Ilmo. Diretor Geral do Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes de Rondônia – DER, a necessidade de
recuperação da BR 459 que liga o município de Alto Paraíso a
BR 364.

O Deputado que a esta subscreve, cumpridas as
formalidades regimentais, indica ao excelentíssimo Governador
do Estado de Rondônia com cópia ao Ilmo. Diretor Geral do
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de
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Rondônia – DER, a necessidade de recuperação de todo o
trecho da BR 459 que liga o município de Alto Paraíso a BR
364.

J U S T I F I C A T V A

Esta indicação vem daquele município e tem sido feita
repetidamente dentro deste Parlamento. Temos que entender
que as vicinais do nosso Estado precisam ser recuperadas
constantemente, pois são importantes para o desenvolvimento
do Estado. São imprescindíveis para transporte escolar, para o
escoamento da produção agropecuária, para o tráfego diário
da população. Infelizmente a BR 459 encontra-se em situação
precária de trafegabilidade.

Sendo este o tema desta indicação, conto com o apoio
dos nobres Pares nesta matéria em apreciação.

Plenário das Deliberações, 11 de agosto de 2015
Léo Moraes Deputado Estadual – PTB

REQUEERIMENTO DO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB -
Requer à Mesa Diretora o adiamento da Audiência Pública que
seria realizada no dia 13 de agosto de 2015, às 10h, para 1°
de outubro de 2015, às 10h, com a finalidade de debater sobre
o esporte no Estado de Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, e em
conformidade com o Regimento Interno desta Casa de Leis,
requer adiamento da Audiência Pública designada para o dia
13 de agosto de 2015, às 10h para 1° de outubro de 2015, às
10h com a finalidade de debater sobre o esporte no Estado de
Rondônia.

Plenário das Deliberações, 10 de agosto de 2015
Léo Moraes Deputado Estadual – PTB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL JÚNIOR – PSDC -
Indica ao senhor Governador do Estado, com cópia a Casa
Civil, a necessidade de implantação de uma torre de linha móvel
para o distrito de Vista Alegre do Abunã.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao senhor Governador do Estado, com cópia
a Casa Civil, a necessidade de implantação de uma torre de
linha móvel para o distrito de Vista Alegre do Abunã.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Parlamentares, atendendo ao pedido da população
dessa região, venho através desta indicar ao senhor Governador
que tome as devidas providências para que seja implantada
uma torre de linha móvel no distrito de Vista Alegre do Abunã,
pois eles necessitam muito do serviço de telefonia móvel.

Plenário das Deliberações, 11 de agosto de 2015
Ezequiel Júnior Deputado Estadual – PSDC

INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - Indica ao
Poder Executivo, a necessidade da regularização fundiária do
bairro Escola de Polícia, no município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental do art.188 e art. 146 inciso VII do Regimento Interno,
indica ao Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia,
no sentido de viabilizar a implantação da regularização fundiária,
especificamente no bairro Escola de Policia, no município de
Porto Velho/RO.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares, o objetivo desta indicação
consiste na regularização fundiária urbana na localidade do
bairro Escola de Polícia, nesta capital. A regularização fundiária
consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas,
ambientais e sociais que visam à regularização de
assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de
modo a garantir o direito social à moradia, o pleno
desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana,
proporcionando àquela comunidade melhores condições para
a confecção de suas Escrituras Públicas, viabilizando créditos
e demais benefícios, oferecidos pelos Governos Federal,
Estadual e Municipal. Sendo, sua maioria de baixa renda e
através do Governo do Estado, oferecendo a posse definitiva
de seus imóveis exercendo o papel da cidadania.

Considerando que o direito à moradia e outros direitos
sociais, está preconizado no art. 6º da Constituição Federal e
é assegurado aos cidadãos desamparados, conforme dispõe:
“Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho, A MORADIA, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

A devida matéria também encontra-se elencada na
Constituição Estadual de Rondônia em seu artigo 167, que diz:
Art. 167 - O Estado promoverá a justa distribuição da
propriedade, atendendo ao interesse social, mediante a
destinação de suas terras, respeitada a legislação federal, de
modo a assegurar às famílias o acesso à terra e aos meios de
produção.

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a aprovação
da presente indicação.

Plenário das Deliberações, 11 de agosto de 2015.
Jesuíno Boabaid - Deputado Estadual

INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - Indica ao
Poder Executivo, a necessidade da regularização fundiária do
bairro Nacional, no município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental do art.188 e art. 146 inciso VII do Regimento Interno,
indica ao Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia,
no sentido de viabilizar a implantação da regularização fundiária,
especificamente no bairro Industrial, no município de Porto
Velho/RO.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares, o objetivo desta indicação
consiste na regularização fundiária urbana na localidade do
bairro Industrial, nesta capital. A regularização fundiária consiste
no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e
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sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares
e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito
social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais
da propriedade urbana, proporcionando àquela comunidade
melhores condições para a confecção de suas Escrituras Públicas,
viabilizando créditos e demais benefícios, oferecidos pelos
Governos Federal, Estadual e Municipal. Sendo, sua maioria de
baixa renda e através do Governo do Estado, oferecendo a
posse definitiva de seus imóveis exercendo o papel da cidadania.

Considerando que o direito à moradia e outros direitos
sociais, está preconizado no art. 6º da Constituição Federal e é
assegurado aos cidadãos desamparados, conforme dispõe:

“Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho, A MORADIA, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

A devida matéria também encontra-se elencada na
Constituição Estadual de Rondônia em seu artigo 167, que diz:

Art. 167 - O Estado promoverá a justa distribuição da
propriedade, atendendo ao interesse social, mediante a
destinação de suas terras, respeitada a legislação federal, de
modo a assegurar às famílias o acesso a terra e aos meios de
produção.

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a aprovação
da presente indicação.

Plenário das Deliberações, 11 de agosto de 2015.
Jesuíno Boabaid - Deputado Estadual

REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - Requer
Audiência Pública para o dia 21 de agosto de 2015 às 10h, para
discutir e analisar as “dificuldades dos alunos surdos no acesso
educacional bilíngue”.

O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora na forma regimental do artigo 172 do Regimento
Interno, a realização de Audiência Pública para o dia 21 de
agosto de 2015 às 10h, com o objetivo de discutir e analisar as
“dificuldades dos alunos surdos no acesso educacional bilíngue”.

J U S T I F I C A T I V A

O objetivo desta audiência é discutir e analisar as
dificuldades dos alunos surdos no acesso a educação capacitada,
tendo em vista o reconhecimento como meio legal de
comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais - Libras
e outros recursos de expressão a ela associados.

Considerando que o direito a educação para surdos e
outros direitos, está preconizado, no Decreto Lei 5626 de 2005,
assegurado aos cidadãos surdos, conforme dispõe:

“Art. 3º - A Libras deve ser inserida como disciplina
curricular obrigatória nos cursos de formação de professores
para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e
nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas
e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de
ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”

A devida matéria também encontra-se elencada na Lei
10436/02, ressaltando seu artigo 2º, que diz:

“Art. 2º - Deve ser garantido, por parte do poder público
em geral e empresas concessionárias de serviços públicos,
formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua
Brasileira de Sinais - Libras como meio de comunicação objetiva
e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil.”

Face o exposto, é que pedimos aos nobres pares a
aprovação do presente requerimento.

Plenário das Deliberações, 05 de agosto de 2015.
Jesuíno Boabaid - Deputado Estadual

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
HERMÍNIO COELHO - PSD - Concede Título Honorífico de
Honra ao Mérito ao Promotor de Justiça Eriberto Gomes
Barroso.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA decreta:

Art. 1º - Fica concedido o Título Honorífico de Honra
ao Mérito ao Promotor de Justiça Eriberto Gomes Barroso,
pelos relevantes serviços prestados ao Estado.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e Senhores Parlamentares,
Dr. Eriberto Gomes Barroso, graduado em Direito pela

Universidade Federal do Amazonas, formou-se no ano de 1980,
fez vários cursos de aperfeiçoamento profissional ao longo de
sua carreira conforme curriculum em anexo. Entre as várias
experiências profissionais assumiu nos anos de 1985/1991 o
cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Rondônia e
hoje é Promotor de Justiça desde 1991. Já prestou seus serviços
nos municípios de Espigão do Oeste, Ariquemes, Ouro Preto
do Oeste, Ji-Paraná, e atualmente em Porto Velho de 1987 até
a presente data.

Pelos relevantes serviços prestados ao Estado de
Rondônia, este Parlamentar pede o apoio dos nobres pares
deste Parlamento para homenagearmos o Promotor de Justiça
Eriberto Gomes Barroso.

Pelo exposto contamos com o apoio e o voto dos nobres
Pares para aprovação de nossa propositura.

Plenário das Deliberações, 10 de agosto de 2015.
Hermínio Coelho - Deputado Estadual

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
HERMÍNIO COELHO – PSD - Concede Título Honorífico de
Honra ao Mérito ao Promotor de Justiça Marcus Alexandre
de Oliveira Rodrigues.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA decreta:

Art. 1º - Fica concedido o Título Honorífico de Honra
ao Mérito ao Promotor de Justiça Marcus Alexandre de
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Oliveira Rodrigues, em reconhecimento aos relevantes
serviços prestados ao Estado de Rondônia.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e Senhores Parlamentares.
Este Projeto de Decreto Legislativo tem por objetivo

homenagear o Dr. Marcus Alexandre de Oliveira Rodrigues,
Promotor de Justiça.

O Dr. Marcus Alexandre de Oliveira Rodrigues é natural
de Corumbá - MS.  Formou-se em Direito pelo Centro
Universitário Unidaron de Cuiabá-MT, em 2004.

Em 2009 toma posse como Promotor de Justiça em
Rondônia, onde exerceu suas funções nas comarcas de São
Miguel do Guaporé, Nova Brasilândia do Oeste, Alta Floresta
do Oeste, Pimenta Bueno, Cacoal e Porto Velho. Especialista
em Inteligência de Estado e Inteligência de Segurança Pública
pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado
de Minas Gerais em 2013.

Atualmente exerce a titularidade da 1º Promotoria de
Justiça de Cerejeiras, onde vem realizando um grande trabalho
à frente daquele órgão em benefício da sociedade de Cerejeiras
e de todo Estado de Rondônia.

Pelo exposto solicitamos o apoio e o voto dos nobres
colegas para aprovação deste Projeto de Decreto Legislativo.

Plenário das Deliberações, 10 de agosto de 2015.
Hermínio Coelho - Deputado Estadual

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
HERMÍNIO COELHO - PSD - Concede Título Honorífico de Honra
ao Mérito ao Promotor de Justiça Pedro Abi-Eçab.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA decreta:

Art. 1º - Fica concedido o Título Honorífico de Honra
ao Mérito ao Promotor de Justiça Pedro Abi-Eçab, pelos
relevantes serviços prestados ao Estado.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e Senhores Parlamentares,
Dr. Pedro Abi-Eçab, natural de São Paulo, Bacharel em

Direito pela Universidade de São Paulo - USP, formou-se no
ano de 2001, fez vários cursos de aperfeiçoamento profissional
ao longo de sua carreira conforme curriculum em anexo.
Promotor de Justiça desde 2002, e, atualmente é titular da 19ª
Promotoria de Justiça de Porto Velho, contudo já exerceu suas
funções nas comarcas de Vilhena, Costa Marques, Nova
Brasilândia do Oeste, Presidente Médici, alvorada do Oeste e
Guajará Mirim.

Pelos relevantes serviços prestados ao Estado de
Rondônia, este Parlamentar pede o apoio dos Nobres Pares
deste Parlamento para homenagearmos o Promotor de Justiça
Pedro Abi-Eçab.

Pelo exposto contamos com o apoio e o voto dos nobres
Pares para aprovação de nossa propositura.

Plenário das Deliberações, 10 de agosto de 2015.
Hermínio Coelho - Deputado Estadual

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
HERMÍNIO COELHO - PSD - Concede Título de Honra ao Mérito
ao Promotor de Justiça Anderson Batista de Oliveira.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA decreta:

Art. 1º - Fica concedido Título de Honra ao Mérito ao
Promotor de Justiça Anderson Batista de Oliveira, pelos
relevantes serviços prestados ao Estado.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e Senhores Parlamentares,
Dr. Anderson Batista de Oliveira, natural de Ji-Paraná,

Bacharel em Direito pela Faculdade de Ciências Humanas,
Exatas e Letras de Rondônia - FARO, formou-se no ano de
2000, e hoje aos 38 anos, é Promotor de Justiça desde 2009,
atualmente é titular da 2ª Titularidade da 1ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Ouro Preto do Oeste, já tendo exercido
suas funções nas comarcas de Jaru, Costa Marques, Ariquemes,
Guajará Mirim, Machadinho D’Oeste e Porto Velho.

Também é especialista em Inteligência de Estado e
Segurança Pública, palestrante e instrutor em cursos e
congressos na área de inteligência, processo penal e
investigação criminal.

Pelos relevantes serviços prestados ao Estado de
Rondônia, este Parlamentar pede o apoio dos Nobres Pares
deste Parlamento para homenagearmos o Promotor de Justiça
Anderson Batista Oliveira.

Pelo exposto contamos com o apoio e o voto dos nobres
Pares para aprovação de nossa propositura.

Plenário das Deliberações, 10 de agosto de 2015.
Hermínio Coelho - Deputado Estadual

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
HERMÍNIO COELHO - PSD - Concede Título de Honra ao Mérito
ao Promotor de Justiça Otávio Xavier de Carvalho Júnior.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA decreta:

Art. 1º - Fica concedido Título de Honra ao Mérito ao
Promotor de Justiça Otávio Xavier de Carvalho Júnior, em
reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Estado.
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Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e Senhores Parlamentares,
Este Projeto de Decreto Legislativo tem por objetivo

homenagear o Dr. Otávio Xavier de Carvalho Júnior, Promotor
de Justiça de Ariquemes.

O Dr. Otávio Xavier de Carvalho Júnior é natural de São
Gotardo/MG. Formou-se em Direito pela Universidade de
Uberaba (UNIUBE) em 2004. É Pós-Graduado em Direito
Processual Penal pela Faculdade Estadual de Rio Verde -
(FESURV-GO). Especialista em Organizações Criminosas pela
Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo
(ESMP-SP) e 2011.

Em 2009 toma posse como Promotor de Justiça de
Rondônia, onde exerceu suas funções nas comarcas de Cacoal,
Rolim de Moura, Cerejeiras, Alta Floresta do Oeste, Pimenta
Bueno e Porto Velho.

Atualmente exerce a 2ª Titularidade da 2ª Promotoria
de Justiça de Ariquemes, onde vem realizando um grande
trabalho à frente daquele órgão em benefício da sociedade de
Ariquemes e de todo Estado de Rondônia.

Pelo exposto contamos com o apoio e o voto dos nobres
Pares para aprovação deste Projeto de Decreto Legislativo.

Plenário das Deliberações, 10 de agosto de 2015.
Hermínio Coelho - Deputado Estadual

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
HERMÍNIO COELHO - PSD - Concede Título de Honra ao Mérito
ao Promotor de Justiça Rogério José Nantes.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
decreta:

Art. 1º - Fica concedido Título de Honra ao Mérito ao
Promotor de Justiça Rogério José Nantes, em reconhecimento
aos relevantes serviços prestados ao Estado.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e Senhores Parlamentares,
Este Projeto de Decreto Legislativo em por objetivo

homenagear o Dr. Rogério José Nantes, Promotor de Justiça.
O Dr. Rogério José Nantes é natural de Rio Brilhante-

MS. Formou-se em Direito pela Faculdade Estadual Paulista
Júlio de Mesquita Filho (UNESP) - 1999.

Em 2002 toma posse como Promotor de Justiça em
Rondônia, onde exerceu suas funções nas comarcas de Alvorada
do Oeste, Presidente Médici, Pimenta Bueno e Cacoal.

Desempenhou as funções junto ao GAECO nos anos de 2012 a
2015 e Secretário do XXI Concurso de Ingresso na Carreira
do Ministério Público nos anos de 2013 e 2014.

Atualmente exerce a 4ª Titularidade da 5ª Promotoria
de Justiça de Porto Velho (Curadoria da Probidade
Administrativa), aonde vem realizando um grande trabalho a
frente daquele órgão em benefício da sociedade de Porto Velho
e de todo Estado de Rondônia.

Pelo exposto contamos com o apoio e o voto dos
nobres Pares para aprovação deste Projeto de Decreto
Legislativo.

Plenário das Deliberações, 10 de agosto de 2015.
Hermínio Coelho - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EZEQUIEL JÚNIOR - PSDC -
Institui a liberdade religiosa da Hoasca no Estado de Rondônia
e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA decreta:

Art. 1º - Fica instituída a liberdade religiosa da Hoasca no
Estado de Rondônia garantindo-se o uso ritualístico da Hoasca
(Ayahuasca) como prática religiosa inviolável e patrimônio
cultural, nos termos do art. 5º, inciso VI e art. 24, inciso VII,
da Constituição Federal.

Art. 2º - O Estado de Rondônia reconhece como sacramento
religioso inerente ao ritual da Hoasca (Ayahuasca) as atividades
de extração, coleta e transporte do cipó Banisteriospsis caapi
e da folha Psychotria viridis, necessárias  à realização da liturgia
das entidades usuárias e patrimônio cultural o uso litúrgico
respectivo.

§ 1º - A garantia constante do caput deste artigo se
harmoniza com o disposto na Lei nº 12.651, de 25 de maio de
2012, em especial quanto à colheita de produtos não
madeireiros na floresta, reconhecendo-se como ancestral a
sustentabilidade do uso religioso da Hoasca (Ayahuasca) e
prática que se dedica à preservação das espécies florestais
Banisteriospsis caapi e Psychotria viridis, presentes nos seus
registros histórico, antropológico e social, merecedor de defesa
e proteção pelo Estado, nos temos do art. 215, § 1º da
Constituição Federal.

§ 2º - As entidades religiosas, legalmente identificadas
por seus respectivos estatutos inscritos em registro público,
constituirão cadastro junto ao órgão ambiental do Estado de
Rondônia e neste mesmo órgão depositarão Termo de
Compromisso estabelecendo expressamente meios e formas
que garantam a autosustentabilidade das espécies florestais,
a fim de que se possibilite ao Órgão Ambiental e aos demais
Órgãos da Administração Pública e a outros interessados a
fiscalização da efetiva responsabilidade ambiental e do
equilíbrio da função ecológica de extração das plantas que
compõem o decocto utilizado em suas atividades religiosas.
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Art. 3º - Nos termos desta Lei entende-se por:
I - Hoasca: bebida enteógena resultado da decocção

do cipó Banisteriospsis caapi e da folha Psychotria viridis,
sacramento das entidades usuárias; religiosamente
identificadas pelos nomes mais comuns de Vegetal, Daime,
Santo Daime, Ayahuasca e aqui denominada de Hoasca;

II - Banisteriospsis caapi: nome do gênero científico
cuja espécie é o cipó conhecido religiosamente como Mariri,
Jagube, Caapi, conduzido por pessoas autorizadas pelas
entidades religiosas e utilizado na preparação da Hoasca;

III - Psychotria viridis: nome científico das espécie de
folha conhecida religiosamente como Chacrona ou Rainha,
conduzida por pessoas autorizadas pelas entidades religiosas
e utilizada na preparação da Hoasca.

Art. 4º - A exploração e o transporte com finalidade econômica
da Banisteriospsis caapi e Psychotria viridis são incompatíveis
com o uso ritualístico e sustentável da Hoasca previsto nos
termos do art. 225, VII, da Constituição Federal, não se lhes
aplicando as garantias constantes desta Lei.

§ 1º - Não é admissível nenhuma associação de
substâncias psicoativas ilícitas ao ritual religioso da Hoasca.

§ 2º - Não serão admissíveis atividades comerciais, de
qualquer natureza, relacionadas à extração, transporte e uso
do Chá Hoasca, caracterizada como obtenção de lucro, cabendo
o descredenciamento de qualquer sociedade ou pessoa que
adote tal procedimento, ainda que eventual, não estando tais
atividades desta lei.

Art. 5º - Nos termos desta lei reconhece-se a mensagem ou
transporte de vegetal como ato litúrgico inerente à ritualística
da Hoasca, conceito religioso fundamentalmente diferente do
laico de transporte de produto florestal, que é específico da
exploração econômica submetido ao regime geral de
fiscalização.

Parágrafo único - Entende-se por Mensagem de Vegetal
e Mensageiro:

I - Mensagem de Vegetal é o sacramento religioso
praticado sob a responsabilidade de um Mensageiro, que
consiste em conduzir o cipó Banisteriospsis caapi e a folha
Psychotria viridis, do local de sua extração e coleta ao local da
realização do preparo da Hoasca;

II - Mensageiro é a pessoa expressamente autorizada
pelo representante de missão religiosa legalmente constituída,
como responsável por conduzir dentro do ritual religioso, o
cipó Banisteriospsis caapi e a folha Psychotria viridis à
preparação da Hoasca.

Art. 6º - É vedado ao Estado obstaculizar por qualquer meio o
regular exercício da fé religiosa da Hoasca, respeitando-se os
limites fixados nesta lei em consonância à liberdade religiosa
garantida na Constituição Federal.

Parágrafo único. Fere o princípio da liberdade religiosa
da Hoasca qualquer apreensão ou tentativa de apreensão de

Mensagem de Vegetal conduzida por Mensageiros de missão
religiosa legalmente constituída e com autorização desta.

Art. 7º - O Mensageiro responsável pela condução da
mensagem da Hoasca portará documento próprio que o
identifique como mensageiro religioso, da sociedade religiosa
a que pertence, como a autorização expressa assinada pelo
representante legal da instituição cadastrada e que tenha
depositado junto ao Órgão Ambiental o Termo de Compromisso
estabelecido no § 2º, do art. 2º, desta Lei.

Art. 8º - A entidade que não esteja legalmente constituída ou
que não utilize como sacramento o cipó Banisteriospsis caapi e
a folha Psychotria viridis em ritual religioso não poderá invocar
as garantias dispostas nesta lei, submetendo-se ao regime das
normas gerais.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

J U S T I F I C A T I  V A

Senhoras e Senhores Parlamentares,
Apresentamos esta peça inicial que certamente

colocará a ALE/RO, junto com outras instituições, na vanguarda
do respeito à liberdade de culto e religião, assim como o
reconhecimento de patrimônio cultural, conquistas que se
destinam à celebração da paz e da solidariedade no seio de
uma sociedade que se quer cada vez mais justa e fraterna, e
também, dentro do princípio de valorização da cultura
brasileira, considerando-se que as religiões que utilizam o chá
Hoasca são de origem amazônica.

A liberdade religiosa da Hoasca (Ayahuasca) amolda-
se à competência estadual prevista no art. 24, inciso VII, ao
princípio ínsito no art. 5º, inciso VI, ambos da Constituição
Federal e harmoniza-se também com a Resolução do Conselho
Nacional Anti Drogas, CONAD, do Ministério da Justiça, nº 01
de 25 de janeiro de 2010, que prescreve a observância, pelos
órgãos da Administração Pública, das suas decisões acerca de
normas e procedimentos compatíveis com o uso religioso da
Hoasca (Ayahuasca) e dos princípios deontológicos que o
informam.

O presente Projeto de Lei reforma na Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia a sua vocação de buscar
soluções, visando promover o respeito aos diversos credos
religiosos, que há de ser o objetivo maior daqueles que
defendem a verdadeira democracia, contribuindo à convivência
pacífica das diferentes religiões e mantendo-se o Estado laico
para dirimir de forma imparcial todas as questões que forem
pertinentes à matéria, preservando também o valioso
patrimônio cultural que se constituem as religiões que tem a
Hoasca (Ayhuasca) como sacramento litúrgico.

Para tanto, contamos com o apoio e o voto de Vossas
Excelências para aprovação de nossa proposição.

Plenário das Deliberações, 10 de agosto de 2015.
Deputado EZEQUIEL JÚNIOR - PSDC
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