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Carlos Magalhães 
em meu depoimento 

ARI CUNHA 

N! 
uma época em que o 
País vive uma transição 
tão crítica, onde os inte

resses dos potentados não po
dem ser contrariados, e onde a 
influência esmaga as adminis
trações mais fracas, surgir 
um homem disposto a enfren
tar a fúria e a verba, com a 
energia e o verbo, significa 
ainda uma esperança de que o 
Brasil possa viver em paz e 
em ordem. 

Carlos Magalhães foi pionei
ro da equipe de Brasília, tra
balhando com Oscar Nieme-
yer, saindo de Brasília para 
dirigir o escritório desse ar-
quiteto no Rio e no exterior. 
Assim, Carlos Magalhães dei
xou por tempos, o seu convívio 

i com Brasília, mas dela não se 
afastou, porque sempre esteve 
com obras que engrandecem a 
Capital. 

i Com a queda do sistema mi
litar de Governo, Magalhães 

i volta à cidade como secretário 
'de Viação e Obras, assunto 
que é de seu absoluto domínip. 

• Disposto a corrigir muitos 
terros cometidos ao longo dos 
anos, arregaçou as mangas, e, 
contando com todo o apoio do 
governador José Aparecido, 
.atirou-se num trabalho inter
minável e útil. 

i Abriu mão do seu conforto, 
•dos seus negócios, e passou a 
,se dedicar de corpo e alma à 
^sua administração. Tocando 
uma área passível de muita 
corrupção, Magalhães esco-
Jheu o melhor assessoramento 
técnico que poderia desejar, 
formou uma equipe forte e 

-competente. Além do mais, es
colheu ao seu redor, homens 
de coragem e passado limpo, 
porque a luta seria brava. 

Nesses dois anos de admi
nistração, Magalhães tem 
contrariado grandes interes
ses de muita gente importan
te, e isto tem lhe causado mui
tos aborrecimentos, compen
sados pelo prestígio que lhe re
serva o governador José Apa
recido. 

Não quis Magalhães uma 
administração maleável, 
meliflua, flor de laranjeira. 
Ao contrário, traçou normas e 
seguiu reto, por dentro, como 
talo de macaxeira. No meio do 
caminho, muitos espinhos, 
mas ninguém ousava comba
ter, porque entendia que ele 
estava com a razão, e dela não 
abria mão. 

Era preciso, entretanto, pa
rar a marcha do homem que 
quer as coisas corretas. Mas 
como, se ele tem razão? 

Novamente veio o expedien-
te-minhoca, por baixo da ter
ra, da calúnia, da maldade. 

Mas o trabalho do secretário 
Carlos Magalhães não pode 
ser desfeito pela calúnia epela 
maldade. Ele é perene, porque 
está sendo realizado em be
nefício da cidade que ele aju
dou a desenhar desde a pran
cheta. Afinal, sua dedicação 
não é de amadorista. E de pro
fissional de larga folha de ser
viço prestado ao País e à sua 
profissão. E o sucesso dos seus 
amigos é o dele também, por
que ao longo dos tempos, o que 
ele sempre soube ser é amigo 
para todos os momentos. 

E nesta hora de tanta mal
dade, como seu amigo, não po
deria faltar a este depoimen
to, em favor de um homem sé
rio, de um profissional compe
tente, corajoso e destemido. 

J 
ÍLAUDIO PEDROSO/ANGULAR 

Ulysses e Quércia conversam sobre a convenção do PMDB 

| Constituição é o 
| pacto, diz Ulysses 

Da Sucursal 

i ' São Paulo — Sem aparentar 
gualquer vestígio dos atritos 
passados, o governador Orestes 
guércia e o deputado Ulysses 

SEuimarães almoçaram ontem 
'«o Palácio dos Bandeirantes. 
Antes de sentarem à mesa, on
de conversaram basicamente 

Sobre a convenção do PMDB, 
Ulysses não escondeu suas res

trições à proposta de pacto 
político entre os Partidos, feita 
yjelo senador Marco Maciell. 
•"Na minha opinião, o verdadei
r o pacto nacional deve ser a 
Constituição", comentou Ulys-

ises. 
1 Frisou que qualquer trabalho 
jjjue procure o entendimento 
-tem a sua aprovação. Mas insis-
'Çu na importância dos traba
lhos da Constituinte nesse senti-
;do, principalmente agora, 
quando se "afunilam" as prin
cipais teses que deverão entrar 
na nova Carta. "Esse é o gran
de pacto. Mas quando Maciel 
quiser conversar comigo, não 
haverá problema", consentiu. 
° Ulysses Guimarães classifi
cou de "muito grave" o inciden
te ocorrido no Rio de Janeiro. 
Reconheceu como legítima a 
decisão de Sarney em requerer 
a aplicação da Lei de Seguran
ça Nacional contra os responsá
veis. Mas foi explícito a se posi
cionar contra essa legislação. 
"Eu entendo que a Lei de Segu
rança Nacional deve ser revo
gada e substituída por outros 
dispositivos de defesa do esta

do, porque o Estado também 
precisa se defender", ponderou. 

Na conversa com o Governa
dor, segundo relatou Ulysses, 
defendeu a ideia de que a con
venção do PMDB deve ser uni
tária, "no sentido que demons
tre a força do partido. E isso só 
pode ser conseguido através do 
consenso". O presidente do 
PMDB informou também que 
está consultando lideranças do. 
partido no Congresso para ela
borar um documento básico que 
levará à convenção, com pro
posta que permitirão alcançar o 
almejado consenso. 

Se depender de Ulysses, a 
convenção vai costurar uma 
unidade em torno dos princípios 
programáticos. A fixação do 
mandato de Sarney, por exem
plo, será um dos pontos que na 
opinião de Ulysses ficaria a cri
tério dos constituintes, já que o 
programa do partido não define 
uma posição a respeito. 

Ao comentar o esboço da nova 
Constituição, entregue sexta-
feira pelo deputado Bernardo 
Cabral, Ulysses explicou que o 
texto reflete os debates ocorri
dos nas subcomissões, uma vez 
que o relator sistematizou rela
tórios, eliminando apenas reda-
ções conflitantes. Ele reconhe
ce que em algumas comissões 
tenham surgido propostas que 
retrocedem até mesmo em rela
ção à constituição em vigor, 
mas acredita que o resultado fi
nal retratará a "modernidade" 
que a nação espera dos consti
tuintes. 

Começa hoje prazo para emendas 
Dez mil são esperadas. Sistematização faz sua primeira reunião 

O texto do anteprojeto do re
lator da Comissão de Sistemati
zação, deputado Bernardo Ca
bral (PMDB-AM), que começou 
a ser distribuído ontem em 
avulsos, não despertou, ao que 
parece, a curiosidade dos cons
tituintes. Dos 400 exemplares 
postos à disposição, 150 ainda se 
encontravam na sede da Comis
são de Sistematização — que 
hoje tem reunião — no fim da 
tarde. "Poucos constituintes 
vieram aqui e os que aparece
ram pediram diversas cópias", 
disse um funcionário. 

Hoje começa a correr o prazo 
de cinco dias para a apresenta
ção de emendas ao anteprojeto 
da Constituinte. A partir das 9h 

os funcionários da Comissão de 
Sistematização estarão a postos 
em uma sala especialmente 
preparada para receber as 
emendas. Espera-se que algo 
em torno de 10 mil sugestões 
cheguem até quinta-feira. 

— Nossas emendas serão li
mitadas, porque não poderemos 
modificar o conteúdo do texto 
agora — lembrou o deputado 
Jales Fontoura (PMDB-GO), 
que ontem à tarde foi à Comis
são de Sistematização buscar 
uma cópia do anteprojeto. "Es
tou com três advogados em meu 

'gabinete e acredito que as 
emendas que preparamos pro
curarão aperfeiçoar o texto do 
relator, a forma jurídica do tra

balho", disse. Jales Fontoura 
acha que essa fase da Assem
bleia é importante porque dá a 
todos os constituintes a oportu
nidade de "tomar conhecimen
to do conjunto: Acho que o nú
mero de artigos mantidos até 
agora ainda é grande. Se o texto 
final ficar com esses 500 arti
gos, nem um por cento da popu
lação vai ler a Constituição", 
opinou. "Temos que condensar 
o texto", defendeu. 

REUNIÃO 
Paralelamente à apresenta

ção de emendas, os constituin
tes discutirão, durante essa se
mana, o anteprojeto de Bernar
do Cabral. Hoje à tarde, a partir 

das 15h, no plenário da Câmara 
dos Deputados, a Comissão de 
Sistematização, composta por 
94 membros, vai se reunir. En
tretanto, é provável que a reu
nião não chegue a acontecer. O 
presidente da Comissão, sena
dor Afonso Arinos (PFL-RJ) es
tá em Brasília, mas o relator 
viajou ontem. O deputado Rena
to Viana (PMDB-SC) acredita 
que a discussão será aberta e 
encerrada logo em seguida. "Os 
constituintes ainda não tiveram 
tempo suficiente para estudar o 
anteprojeto", justificou. Se a 
previsão do deputado catari
nense for confirmada, o tçxto de 
Cabral somente começará a ser 
discutido amanhã. 

Távora: texto inviabiliza o País 
TARCÍSIO HOLANDA 

Repórter Especial 

O texto do projeto de Consti
tuição que a Comissão de Siste
matização está enviando ao ple
nário, para votação, em primei
ro turno, não merece se trans
formar numa Carta Constitu
cional de um país que possui 
uma economia de nível razoa
velmente sofisticado, segundo a 
conclusão a que chegou, depois 
de longos estudos, o senador 
Virgílio Távora, que detém po
sição singular entre os oito rela
tores auxiliares escolhido pelo 
relator Bernardo Cabral, pois 
foi o único chamado a colaborar 
com a comissão de relatores ad
juntos do PMDB, que tinha co
mo coordenador, o líder Fer
nando Henrique Cardoso. 

Dedicado a horas e horas de 
estudo, algumas vezes madru
gada adentro — seja no Proda-
sen ou no escritório de sua resi
dência — Virgílio Távora con
cluiu que este texto terá de so
frer profundas alterações ou, se 
transformado em nova Consti
tuição, inviabilizaria a econo
mia brasileira e afugentaria ca
pitais estrangeiros definitiva
mente do País. Távora critica 
desde os excessos liberalizantes 
da Ordem Social à forma híbri
da de parlamentarismo propos
ta, que promete transformar o 
Governo numa fonte de atritos 
entre o presidente da República 
e o primeiro-ministro. 

AVALIAÇÃO 

Assumindo papel do anato
mista diante de um cadáver, o 
experiente senador cearense 
começa a criticar a própria me
todologia eleita para os traba
lhos da Constituinte. Ao invés 
de partir de um esboço sob a 
responsabilidade de uma Gran
de Comissão Constitucional, co
mo é de praxe em todas as as 
Constituintes do mundo, foram 
criadas Comissões Temáticas 
específicas para os diferentes 
assuntos e uma outra, a de Sis
tematização, para compatibili
zar os diferentes textos prepa
rados. 

Como se não bastasse, cada 
uma dessas oito Comissões Te
máticas ainda se subdividiram 
em 24 subcomissões, sendo o re
sultado um trabalho pulveriza
do, prolixo, disforme e até caó
tico, se examinado o seu conjun
to, tal a diversidade de influên
cias ideológicas. 

As conclusões das subcomis
sões, não raro, apresentam re
sultados francamente conflitan
tes, quando não contraditórios e 
até redundantes. A Comissão de 
Sistematização não pode, nesse 
estágio, alterar o mérito, mas 
apenas optar por uma das duas 
ou mais propostas conflitantes 
das diversas comissões — coisa 
que acaba de fazer. 

E, pois, dentro desse quadro, 
que se deve examinar o traba
lho do relator-geral, Bernardo 
Cabral, que, por sua vez, apoiou 
sua tarefa no trabalho de duas 
equipes diferentes — uma inte
grada por oito relatores auxilia
res, pluripartidária, que, ao 
contrário do que publicaram os 
jornais, terminou seu trabalho 
no dia 19, pois teve acessoem 
primeiro lugar ao exame das 

propostas do Prodasen. A outra 
era partidária e integrada pelos 
senadores Fernando Henrique 
Cardoso, José Ignácio, Wilson 
Barbosa Martins e deputado 
Nelson Jobim. 

Virgílio Távora teve posição 
singular, pois, sendo do primei
ro grupo, dos auxiliares pluri-
partidários, tomou parte da ta
refa do segundo grupo, do parti
dário, a convite do senador Fer
nando Henrique Cardoso. Sua 
análise, portanto, nada tem de 
extremada, situando-se no meio 
dos extremos em que se divide o 
espectro ideológico. O grupo 
partidário só viria a terminar 
sua tarefa no dia 25 de junho, 
seis dias depois do primeiro. 

Távora chama a atenção para 
a introdução no texto do projeto 
da futura Carta da figura co
nhecida por "inconstitucionali
dade por omissão", isto é, com 
o seu instrumento jurídico, o 
mandado de injunção, permite 
à coletividade recorrer ao Su
premo Tribunal Federal, não 
pela inconstitucionalidade de 
ato praticado, mas pela falta de 
regulamentação à execução de 
dispositivo contido em seu tex
to. E adverte que, com a cria
ção desse instrumento, não se 
pode, a não ser levianamente, 
introduzir na futura Constitui
ção disposições que sejam ape
nas expressão de desejo e não 
intenção de cumprimento. 

E logo a seguir Virgílio Távo
ra lembra o inciso correspon
dente à participação dos traba
lhadores nos lucros das empre
sas. 

Esta disposição existiu na 
Constituição de 46 durante os 18 
anos de sua vigência, sem que 
merecesse regulamentação por 
parte do legislador. Távora ob
serva que só se deve colocar na 
Constituição quando houver a 
convicção de sua factibilidade. 
Isso não significa que seja con
tra a participação dos trabalha
dores nos lucros das empresas, 
lembrando que tal item estava 
incluído na plataforma com que 
seu tio, Juarez Távora, foi can
didato à Presidência da Repú
blica. 

Na parte social, o parlamen
tar cearense faz uma série de 
observações. No caso da seguri
dade social, cuja criação é pro
posta, lembra que se estabelece 
seu financiamento compulsório 
por toda sociedade. A folha de 
salários passa a ser base exclu
siva da seguridade social e so
bre ela não poderá incidir outro 
tributo ou contribuição — o que 
significa eliminar o Imposto de 
Renda na Fonte, assim como o 
salário-educaçâo, ao Sesi e Se-
nac, que seriam extintos. Essa 
disposição constitucional cha
ma para si o Imposto de Renda 
na fonte e elimina complemen
tos de aposentadorias das em
presas estatais. 

Cria, ainda, contribuição inci
dente sobre a atividade agríco
la, bem como sobre o patrimó
nio liquido das pessoas. Acaba o 
INPS e todo o atual sistema de 
previdência, inclusive o IPC dos 
parlamentares. Toda contribui
ção social instituída pela União 
passa a sustentar o Fundo de 
Seguridade Social. Cria, ainda, 
o sistema único de saúde que se
rá financiado com recursos do 
Fundo Nacional de Seguridade 
Social em todos os Estados e 
municípios. 

A estabilidade no emprego, 
da forma como foi estabelecido 
no projeto, é bastante dis
cutível, para o senador, "sob 
pena de provocarmos uma der
rocada da economia nacional". 
Institui-se a estabilidade aos 
três meses para os trabalhado
res, assim como a jornada de 40 
horas semanais, e não de 48. co
mo a vigente, objetivo que, para 
ele, deve ser alcançado ao longo 
do tempo. 

O projeto estabelece o paga
mento de férias em dobro, o 
que, para Távora, eliminaria 
imediatamente as pequenas e 
médias empresas do cenário 
económico brasileiro. Outro 
ponto polé do de forma indiscri
minada. 

— Não há qualquer restrição, 
como nos países democráticos 
do mundo, deixando as greves 
ao arbítrio de cada categoria de 
trabalhador. E inteiramente 
inexequível — afirma Virgílio 
Távora. 

Se há avanços demasiada
mente liberalizantes, há deci
sões retrógradas. Como é o caso 
da reforma agrária, cujos ter
mos decorrem da junção de ar
tigos de diferentes comissões 
gerando um todo incoerente e 
muito aquém das disposições do 
Estatuto da Terra criado pelo 
regime militar no Governo Cas
telo Branco. Távora acredita 
que este item, como o da seguri
dade social, serão objeto de 
emendas em plenário. 

A parte positiva desse capítu
lo da ordem social, segundo o 
Senador, é a liberdade de orga
nização, que iica assegurada 
com a exigência do pluralismo, 
nos termos da Convenção da Or
ganização Internacional do Tra
balho, assinada pelo Brasil há 
mais de 20 anos e nunca aprova
da pelo Congresso Nacional. 

A reserva de mercado foi as
segurada, mas de forma civili
zada, segundo o senador cea
rense. Lá está que as atividades 
de empresa nacional que a lei 

' considerar estratégicas para a 
defesa nacional ou para o de
senvolvimento tecnológico po
derão ter proteção temporária. 

Outro item para o qual o sena
dor pede a atenção de todos 
relaciona-se com dispositivo 
que declara ser a educação e a 
saúde direitos de cada um e de
ver do Estado. Ela julga desejá
vel o que ali se acha estabeleci
do, mas indaga se o Estado bra
sileiro está em condições de as
segurar tal direito em sua pleni
tude. 

A reforma urbana ficou trun
cada com a dispare incongruên
cia dos textos remetidos — a 
exemplo da reforma agrária. 
Ela terá de ser objeto de emen
da em plenário, de acordo com 
a avaliação de Virgílio Távora. 

O papel que o Estado deve de
sempenhar na economia é outro 
ponto positivo destacado por 
Távora. Nos termos do artigo 
309, "a intervenção do Estado 
no domínio económico e o mono
pólio só serão permitidos quan
do necessários para atender aos 
imperativos da segurança na
cional ou a relevante interesse 
coletivo, conforme definidos em 
lei. O parágrafo 1° desse artigo 
reza que "a intervenção ou mo
nopólio cessarão assim que de
saparecerem as causas que os 

determinaram". O artigo 308 
estabelece que os investimentos 
estrangeiros serão admitidos no 
interesse nacional, como agente 
complementar do desenvolvi
mento económico, e regulados 
pela Lei. 

Também são monopólio da 
União a pesquisa, lavra, enri
quecimento e industrialização e 
o comércio de minérios nuclea-
rcs. 

Outro item que merece séria 
reflexão é o das atribuições do 
Congresso. Virgílio Távora ob
serva que "saímos do 8 para o 
80", tal o exagero das atribui
ções. Entra-se em tantos deta
lhes nesse capítulo até chegar a 
atribuições próprias do segundo 
escalão do Estado. 

No artigo 99 foi estabelecido 
que o Congresso terá o poder de 
aprovar previamente as con
cessões para transporte aéreo, 
marítimo e terrestre (ônibus) e 
interestadual. Outro abuso por 
ele identificado está no artigo, 
14, o qual dispõe que ao Con
gresso caberá referendar a con-
cessãoe renovação de conces
sões de emissoras de rádio e te
levisão. 

O item 14 do artigo 99 contém 
outra figura bizarra — acompa
nhar e fiscalizar as atividades 
do Governo em matéria mone
tária, financeira e cambial, o 
que importará, para o senador, 
em criar um Poder Executivo 
paralelo dentro do Congresso, 
tal a amplitude dessa tarefa, 
exigindo todo um aparato que a 
instituição não possui. 

Virgílio Távora é contrário à 
extinção do Conselho de. Segu
rança Nacional, mas aceitaria 
a criação do Conselho da Repú
blica, instituída nos artigos 166 
e 167, desde que aos seus inte
grantes se acrescentassem os 
três ministros militares — e não 
apenas um em sistema de 
rodízio, como foi previsto. 

Ele se rende, ainda, à evidên
cia de que a maioria dos consti
tuintes se inclina pelo parla
mentarismo, mas lembra que 
ele, Ulysses Guimarães e Fran
co Montoro, os três sobreviven
tes do primeiro e único gabinete 
parlamentarista após 61 (Tan
credo Neves) sabe queo Brasil 
não possui as condições ideais 
para executar esse tipo sofisti
cado de regime político. 

— Não temos partidos orga
nizados, não temos uma estru
tura burocrática cujos cargos 
sejam preenchidos pelo sistema 
de méritos e o País não ê uma 
República unitária, mas uma 
Federação. 

Além disso, a forma parla
mentarista acolhida seria cer
tamente grave fonte de crises 
institucionais, na medida em 
que confere ao presidente da 
República a prerrogativa de 
chefe de Estado, que nomeia o 
primeiro-ministro, mas não 
exerce a chefia do Governo, que 
é a este último atribuída. "E 
preciso muita sorte para essa 
fórmula dar certo", diz. 

O senador Virgílio Távora 
tem a esperança de que o plená
rio opte pelo bom-senso e expur
gue da nova Constituição brasi
leira "de algumas loucuras", 
presentes no texto do projeto 
que a Comissão de Sistematiza
ção terá de enviar para o pri
meiro turno de votação. 

Vianna:pontos contradi tór ios 

Anteprojeto 
já recebe 

críticas 
O relator da Comissão de Sis

tematização, deputado Bernar
do Cabral (PMDB-AM), acres
centa, modifica e exclui expres
sões dos trabalhos produzidos 
pelas comissões temáticas em 
seu anteprojeto de Constituição, 
mas não justifica as alterações 
que promoveu. Esta foi uma 
das críticas feitas pelo deputa
do Renato Vianna (PMDB-SC), 
um dos oito relatoresauxiliares, 
ao anteprojeto de Cabral. Vian
na, que passou o dia de ontem 
examinando a correspondência 
entre os textos originais e o ela
borado pelo relator, e redigindo 
emendas, identificou alguns 
pontos contraditórios no ante
projeto de Cabral, e considerou 
que a ordenação da futura Car
ta dada pelo relator é menos 
adequada que a proposta pelo 
grupo dos oito. 
' Segundo Vianna, Cabral elen-
cou no início da Constituição to
dos os direitos e garantias indi
viduais, e abordou as questões 
de soberania popular, naciona
lidade e cidadania. O anteproje
to dos relatores auxiliares abria 
o texto constitucional com os di
reitos e garantias individuais, 
mas partia em seguida para a 
organização do Estado: 

— Entendemos — explicou 
Vianna — que era necessário 
antecipar alguns conceitos fun
damentais do Estado. Cabral 
adotou outro arcabouço, e a nos
sa sugestão, em minha opinião, 
dava maior organicidade ao 
texto. Mas não estou contestan
do, porque o relator tinha o di
reito de escolha. 

Em pelo menos uma parte do 
anteprojeto há conflitos, segun
do Vianna. O artigo 297 veda 
"vincular receita de natureza 
tributária a órgão, fundo ou des
pesa, ressalvada a repartição 
do produto da arrecadação dos 
impostos mencionados no 
capítulo do Sistema Tributário 
Nacional. Já o artigo 392 dispõe 
que a União aplicará anualmen
te nunca menos de dois por cen
to, e os estados, o DF e os mu
nicípios, três por cento no míni
mo, da receita resultante de im
postos, em atividades de prote
ção, apoio, estimulo e promoção 
das culturas brasileiras. Tam
bém conflitante com o princípio 
do artigo 297, o artigo 384 prevê 
que a União aplicará, anual
mente, nunca menos de dezoito 
por cento, e os Estados, o DF e 
os municípios, vinte e cinco por 
cento, no mínimo, da receita re
sultante dos impostos, inclusive 
a proveniente de transferên
cias, na manutenção e desen
volvimento do ensino. 
Para aperfeiçoar o anteprojeto. 
Vianna vai sugerir a supressão 
da expressão "ou está em curso 
de ser", no dispostivo que consi
dera que o uso do imóvel rural 
deve cumprir função social, e 
que esta ocorre quando o imóvel 
"é. ou está em curso de ser, ra
cionalmente aproveitado". O 
deputado vai suprimir ainda to
dos os artigos que tratam da 
criação de estados. Vianna dis
corda da norma segundo a qual 
a folha de salário é a base exclu
siva da Seguridade Social, e so
bre ela não poderá incidir qual
quer outro tributo ou contribui
ção: 

— Isso è um golpe no Sesc, no 
Senai e no Sesi, instituições que 
seriam praticamente extintas. 


