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Constituinte custa US$ 24 milhões 
Mas, feitas as despesas fixas, gastos agora tendem a reduzir-se 

Demonstrativo das Despesas da Assembleia Nacional Constituinte 
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Reforma proposta pelos 
magistrados não vingou 

A reforma judiciária que os 
constituintes ligados à classe 
dos magistrados gostariam de 
ver aprovada pela Constituinte 
vingou somente pela metade, 
segundo afirmou ontem o depu
tado Plínio de Arruda Sampaio 
(PTSP), procurador de Justiça. 
No entanto, o constituinte consi-

1 derou um avanço a criação do 
Superior Tribunal de Justiça, 
que absorverá algumas atribui
ções do Supremo Tribunal Fe
deral, que, a partir de agora, só 
julgará processos sobre maté
ria constitucional. Com isso, a 
nova Carta terá um foro exclu
sivo apenas de impedir que os 
preceitos constitucionais que 
estão sendo votados venham a 
se tornar letra morta, após a 
promulgação. 

Quanto ao novo Tribunal — 
Superior Tribunal de Justiça — 
criado para julgar recursos ex

traordinários e ordinários, agi
lizará todo o processo judiciá
rio, atualmente emperrado no 
Supremo Tribunal Federal, de
vido ao acúmulo de processos. 

O Superior Tribunal de Justi
ça, com 33 membros, que irá 
substituir o atual Tribunal Fe
deral de Recursos, terá ainda 
ao apoio dos juizados especiais. 
Os constituintes aprovaram a 
criação nos Estados dos Juiza
dos de pequena causa para o 
julga julgamento e execução de 
causas civis de menor comple
xidade e de inf rações de menor 
potencial ofensivo. Esses juiza
dos serão compostos por juizes 
de carreira e as decisões obede
cerão a um procedimento oral e 
sumaríssimo. 

Segundo o jurista Miguel Rea-
le Júnior, a criação desses jui
zados de pequena causa irá agi
lizar o processo judiciário em 

todos os estados que também 
poderão legislar em matéria de 
procedimento; de acordo com 
as circunstâncias regionais. 

Dentre as propostas constitu
cionais visando a uma reforma 
no atual sistema judiciário a do 
deputado Nelson Jobim 
(PMDBRS) propondo a escolha 
tripartite ,1 dos membros do Su
premo Tribunal Federal (pela 
câmara dos Deputados, pelo 
próprio Supremo e pelo presi
dente da República e a do depu
tado Pliniode Arruda Sampaio 
(PT-SP), fixando em doze anos 
o mandato dos ministros do Ju
diciário foram rejeitadas pela 
maioria dos constituintes. Se 
elas tivessem sido aprovadas, 
na opinião da Reale Júnior, o 
Judiciário ganharia caracters-
ticas de um poder mais inde
pendente daquele que vigora 
atualmente. 

ILARAVIOTTI 
Da Editoria de Politica 

Do dia 10 de fevereiro do 
ano passado, quando foi ins
talada, até o final de 1987, a 
elaboração da nova Consti
tuição jà custou ao contri
buinte Cz$ 1,5 bilhão — algo 
em torno dos 24,3 milhões de 
dólares. Os números oficiais 
das despesas feitas pelo po
der legislativo com a reali
zação da Constituinte — di-
vujgados trimestralmente 
pela diretoria-geral da Câ
mara dos Deputados — não 
incluem o pagamento de 
pessoal (só são computadas 
as gratificações extras dos 
funcionários que trabalham 
diretamente com a Consti
tuinte), nem os custos roti
neiros com a manutenção e 
a administração do Poder 
Legislativo. 

O item que mais pesa — e 
continuará a ter o maior vo
lume — na confecção da no
va Constituição é o gasto 
com o Serviço de Processa
mento de Dados, feito pelo 
Prodasen (pertencente ao 
Senado). As duas casas divi
dem as despesas — que no 
ano passado ficaram em tor
no de Cz$ 1 bilhão — cerca 
de 13,6 milhões de dólares. É 
ao Prodasen que os consti
tuintes têm recorrido para 
sistematizar um texto que, 
desde que começou a ser 
construído, já teve inúme
ras versões. 

O segundo maior gasto da 
Assembleia foi feito para a 
instalação do serviço eletrô-
nico de processamento de 
dados — com o qual a Câma
ra dos Deputados gastou, 
até dezembro passado, cer
ca de Cz$ 94 milhões — mais 
ou menos 2 milhões de dóla
res. Desta despesa o Senado 
não participou — os senado
res continuarão usando seu 
sistema de votação, menos 
sofisticado, ficando o novo, 
instalado no plenário da Câ
mara, para uso dos deputa
dos e nas sessões conjuntas,, 
para uso do Congresso reu
nido. /, 

Segundo o diretor-geral da 
Câmara, Adelmar Sabino, o 
levantamento das despesas 
deste primeiro trimestre de 
1988 já acusará uma queda 

acentuada nos gastos para a 
Constituinte — "boa parte 
dos funcionários que vi
nham recebendo gratifica
ções pelo trabalho extraor
dinário na Assembleia já fo
ram dispensados e voltaram 
às suas antigas funções" — 
afirma. 

Outras despesas que já 
nâo serão feitas a partir des
te ano, segundo Sabino, são 
as referentes a bens durá
veis, que estão incorporados 
ao património do Congresso 
— caso do sistema de vota
ção eletrónica, de circulado-
res de ar e ventiladores, 
equipamento para gravação 
e sistema de som. As despe
sas que continuarão são as 
com passagens aéreas — 
cerca de Cz$ 2 milhões no 
ano passado (US$ 24 mil) — 
transporte de funcionários, 
despesas postais e telegráfi-
cas, telefónicas, com
bustíveis, lubrificantes e ou
tros. 

A inflação, no entanto, não 
dará descanso ao Congres
so, como não dá a qualquer 
outra instituição. O funcio
namento ordinário das duas 
casas do legislativo tem tido 
seus custos enormemente 
aumentados — só a folha de 
pagamento dos parlamenta
res, este mês, ficou em cer
ca'de meio bilhão de cruza-

,dos — US$ 3,3 milhões (ao 
câmbio de Czf 150 por dólar) 
— mais que o custo do siste
ma de votação eletrónica 
durante todo o ano passado. 

Outro item com peso sig
nificativo na Constituinte foi 
o custo de publicações e inv 
pressos, pagos meio a meio; 
pela Câmara e o Senado, ao 
Cegraf (do Senado). Foram 
Cz$ 238 milhões só para có
pias e publicação de avulsos 
e anteprojetos. Estes núme
ros tendem a não crescer 
muito este ano, já que a 
grande carga de trabalho 
para o Cegraf se concentrou 
no período em que as subco
missões e comissões esta-' 
vam em funcionamento. 

Nos próximos 10 dias a di-
. retorta geral da Câmara de
ve divulgar o primeiro rela
tório de 1988 — contendo a 
relação de despesas feitas 
dei» de janeiro a 31 de mar
ço. 
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