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A experiência democrática dos últimos anos levou à crescente presença popular nas 
instituições públicas, tendência que já se pronunciava desde a elaboração da Cons-
tituição Federal de 1988, que contou com expressiva participação social. Politica-
mente atuante, o cidadão brasileiro está a cada dia mais interessado em conhecer 
os fatos e personagens que se destacaram na formação da nossa história política. A 
Câmara dos Deputados, que foi e continua a ser – ao lado do povo – protagonista 
dessas mudanças, não poderia deixar de corresponder a essa louvável manifestação 
de exercício da cidadania.

Criada em 1977 com o objetivo de enaltecer grandes nomes do Legislativo, a série Perfis 
Parlamentares resgata a atuação marcante de representantes de toda a história de nosso 
Parlamento, do período imperial e dos anos de República. Nos últimos anos, a série pas-
sou por profundas mudanças, na forma e no conteúdo, a fim de dotar os volumes oficiais 
de uma feição mais atual e tornar a leitura mais atraente. A Câmara dos Deputados bus-
ca, assim, homenagear a figura de eminentes tribunos por suas contribuições históricas 
à democracia e ao mesmo tempo atender aos anseios do crescente público leitor, que vem 
demonstrando interesse inédito pela história parlamentar brasileira. 

Valéria Rodrigues, jornalista formada 
pela Universidade Metodista de Pira-

cicaba, MBA em Marketing, Administra-
ção Pública e Gestão de Cidades, passou 
a residir na cidade de Piracicaba em 1989. 
Um ano depois, já atuava no jornalismo 
impresso, sempre na editoria de política, 
quando teve os primeiros contatos com o 
já deputado federal João Herrmann Neto, 
cuja assessoria integrou em 2005. Atuou 
em várias passagens pelo Diário de Pi-
racicaba de 1990 a 2003, A Tribuna, de 
Piracicaba, Gazeta Regional e Jornal de 
Limeira. Em 1999 assumiu o jornal comu-
nitário Semanário Vila Rezende, onde 
permaneceu até 2005. Como empresária, 
dirigiu a PiraMídia – Empresa Jornalística 
Ltda., desenvolveu assessorias de impren-
sa corporativa, sindical, pública e social. 

Câmara dos Deputados

Conheça outros títulos da Edições Câmara no portal da Câmara dos Deputados: 

www2.camara.gov.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/edicoes

João Herrmann Neto era um político re-
pleto de convicções, pelas quais cruza-

va o país, se preciso fosse, para defendê-
las. Foi assim na jornada pela aprovação 
da Proposta de Emenda Constitucional 
Dante de Oliveira, que pretendia reins-
taurar as eleições diretas para presidente 
da República. Mesmo rejeitada pelo ple-
nário, a proposta de emenda foi um dos 
marcos da redemocratização do país e 
contribuiu para que João Herrmann con-
quistasse o respeito de seus pares e fosse 
considerado um congressista dinâmico e 
visionário, principalmente em seus dois 
primeiros mandatos.

Antes, porém, fez história na cidade de Pi-
racicaba (SP) como um prefeito popular. 
Promoveu grandes revoluções nas áreas 
de educação, saúde, cultura e, principal-
mente, estimulou a participação popular 
na política. Construiu diversos centros 
comunitários nos quais as comunidades 
dos bairros decidiam o destino dos recur-
sos públicos a serem aplicados na cidade. 
Esvaziou os consultórios particulares da 
cidade ao oferecer atendimento de quali-
dade na rede pública. Promoveu reformas 
tributárias segundo as quais os pobres de-
veriam pagar menos impostos. Colocou 
todas as crianças na escola, com um pro-
jeto que tratava globalmente a questão  
da educação.

O apoio popular o levou ao Congresso, 
em 1982, com uma das maiores votações 
daquela eleição, mais de 113 mil votos, 
número maior que o da população de sua 
cidade base, Piracicaba, que tinha cerca 
de 80 mil eleitores. No Congresso escolheu 
Relações Internacionais como campo de 
atuação, mantendo-se firme na defesa da 
essência da democracia no Brasil e em vá-
rios países do mundo, como Timor-Leste e 
Angola. Foi classificado como Constituinte 
Nota 10 pelo Departamento Intersindical 
de Assessoria Parlamentar (Diap). Estra-
tegista e articulador, exposto na mídia ou 
trabalhando nos bastidores da política 
brasileira, João Herrmann esteve envol-
vido nos principais acontecimentos dos 
últimos 30 anos da história da democracia 
no Brasil.
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“É o começo e não o fim. Nossa esperança é o povo, suas 
pressões, suas verdades, sua eternidade.

Devemos sempre estar presentes nas conquistas sociais, 
batalhando pela liberdade e pela justiça, pela igualdade de 
direitos e pela isonomia no tratamento dispensado a todos.

Este momento, quero vivê-lo intensamente ao lado de ci-
dadãos e cidadãs. 

Não me mobilizo porque um futuro melhor virá. Ao con-
trário, luto para que ele exista!

Caminhemos para frente, porque, mesmo diante dos in-
sucessos, a vitória final será do povo!

Sacrilégio é acreditar que o tempo não registra fatos e que o 
povo deles se esquece. A história é implacável, pois recorda ao 
futuro o tempo e o povo que no passado viveram o presente.”

João Herrmann Neto, 1979, por ocasião da inau-

guração do Parque da Rua do Porto, em Piracicaba 

(SP), que em 2009 recebera o nome de Parque da 

Rua do Porto João Herrmann Neto.



13Perfis Parlamentares João Herrmann neto

Introdução

Valéria Rodrigues1

Há cinco anos, antes de sua morte, convivíamos diariamente com 
João Herrmann Neto, integrando sua equipe no final de março de 2005, 
como assessora de imprensa, passando pela derrota nas urnas em 2006, 
por mais dois anos de inércia política até o retorno, em 6 de janeiro 
de 2009, à Câmara dos Deputados. João Herrmann assumia a primeira 
suplência do Partido Democrático Trabalhista (PDT) para seu quinto 
mandato como deputado federal – sexto mandato do povo, como ele se 
orgulhava em responder.

A ideia inicial era a biografia de João Herrmann Neto permeada 
por pesquisa baseada na sua infância e no rico período em que fora 
eleito prefeito da cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. 
Posteriormente, com o conhecimento de que a Câmara dos Deputados 
edita importante coleção chamada Perfil Parlamentar, a família buscou 
inserir o nome de João Herrmann nessa série, registrando definitiva-
mente nos anais da Câmara e da história política brasileira os passos 
desse grande defensor da democracia e da igualdade social. 

Sua primeira experiência eletiva, a passagem pela prefeitura da ci-
dade de Piracicaba, foi certamente uma das experiências democráticas 
mais importantes deste país. Sua administração deu origem a instru-
mentos importantes de integração popular com o governo, como, por 
exemplo, o conceito de orçamento participativo, aplicado posterior-
mente com aprimoramentos em várias administrações públicas do país. 
Em Piracicaba, o cidadão realmente tomou decisões. Decisões que eram 
respeitadas pelo prefeito mesmo em detrimento de sua popularidade 
junto às classes mais altas da cidade. Uma postura que até os dias atuais 
é praticamente inédita.

A pesquisa sobre a vida e o trabalho de João Herrmann proporcio-
nou a cada momento um aprendizado – histórias de ousadia e destemor, 

1 Valéria Rodrigues, jornalista, assessorou João Herrmann de 2005 a 2008 e chefiou seu último 

gabinete parlamentar.
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folclores e verdade. Para o povo de Piracicaba, o mais simples, principal-
mente os que foram atendidos por suas iniciativas, João era um herói, 
um ídolo, ovacionado em praça pública, levado nas costas de volta à 
cadeira de prefeito em uma das três ocasiões em que tentaram cassá-lo. 

E com sua morte era preciso eternizar sua história de trabalho tam-
bém no cenário piracicabano, sem julgamento de estilo, sem retomar 
conflitos sociais e de classe que ocorreram na cidade durante seu con-
turbado e inédito mandato; somar a este Perfil a base que o levou à elei-
ção como deputado e, dentro da Câmara, continuar sua trajetória em 
defesa desta democracia que exerceu como poucos. Uma base construí-
da por valores muitas vezes escondidos atrás de uma estatura e voz que 
já impunham autoridade. 

João gostava de gente. Encantava-se com as pessoas, mesmo muitas 
vezes sem saber lidar com a reciprocidade desta admiração. Dizia que 
morreria burro, mas jamais ignorante, por isso ouvia com a atenção e res-
peito qualquer que fosse seu interlocutor. E enquanto ouvia, se fosse o 
caso, já planejava como ajudar aquele cidadão usando do respeito que os 
mais de 30 anos de vida pública lhe concederam. Era um estrategista nato, 
em qualquer que fosse sua atividade, política, pessoal ou empresarial.

A maturidade de João Herrmann – no sentido político e pessoal – 
lhe garantiu atuar nos últimos anos de forma mais estratégica e eficien-
te, mesmo sem os discursos impecáveis, que fizeram nascer uma legião 
de fiéis eleitores, mas que também escandalizaram e construíram adver-
sários ao longo de sua vida, ou que colaboraram para a construção de 
um novo partido, o Partido Popular Socialista (PPS), ou que ajudaram a 
empolgar as massas para que lutassem pelo voto direto para presidente 
da República. Tom, aliás, que pode ser revivido em seu último discurso 
em plenário na Câmara dos Deputados, em 16/2/2009. 

O privilégio deste trabalho foi o de dividir sua autoria justamente 
com João Herrmann, que, com uma oratória incomparável, registrou 
na história, por meio de seus discursos, momentos importantes de sua 
trajetória e da vida política do Brasil. 
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Na infância e adolescência,  
os primeiros sinais  
de suas convicções

Sete de março de 1946, Maternidade de Campinas. Depois de uma 
gravidez complicada, América Herrmann dava à luz o primeiro filho de 
João Guilherme Paz Herrmann, um descendente de alemães que, desde 
a primeira vez que viu os olhos azuis daquela jovem, tinha certeza de 
que constituiria família com ela. 

Resgatar a infância de João Herrmann Neto passa necessariamente 
por traçar o perfil de América Herrmann, a mãe, de onde vieram as influ-
ências da sua inquietude tão evidente. Filha de sírio-libaneses, vivia res-
trições comuns às tradições árabes, e a que mais lhe ameaçava era aquela 
que indicava que a mulher só sairia de casa para assumir sua nova família.

Passou sua infância na cidade de Piracicaba. As aventuras no sobrado 
da Rua Prudente de Moraes, esquina com a Rua Tiradentes, eram repletas 
da ingenuidade infantil. O sossego foi quebrado por um moço alto e magro 
que passou algumas vezes numa certa manhã, descendo e subindo a rua, 
enquanto América estava sentada na calçada jogando diabolô. O irmão, 
Jorge Elias, logo percebeu a intenção do grandalhão, que estava acompa-
nhado de um amigo, baixinho: “Pra dentro, América!”, disse o irmão com 
voz autoritária. Ela estranhou, porque Jorge sempre era muito dócil e gentil.

João Guilherme continuava a espalhar sua certeza de que conquis-
taria América. Naquela época era tradicional o costume de “quadrar 
jardins”. Homem para um lado, mulher para o outro, circulando em 
sentido contrário para poderem paquerar. Numa dessas oportunidades, 
América ouviu João dizer ao amigo “eu vou me casar com essa mulher”. 
Ela o achou audacioso e profetizou: não seria professora, não moraria 
em fazenda e não se casaria com filho de alemão, traumatizada por uma 
vizinhança austera. Mal sabia que começava ali uma saga que seria exa-
tamente o que não queria para sua vida. Ela queria ir para Campinas, 
estudar, mas filha de árabe não saía de casa!

Numa certa ocasião, quando o governador Ademar de Barros foi a 
Piracicaba e discursava para o povo em frente à antiga prefeitura (na Rua 
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do Rosário, esquina com a São José), América, que voltava de uma par-
tida de bola ao cesto entre o Sud Mennuci (onde fez o antigo Normal) e 
o Colégio Piracicabano, parou para ouvir o político e foi abordada pelo 
atrevido João Guilherme: “Você dança”? Ela responde: “não!”, certa de que 
acabaria com a intenção do galanteador de convidá-la ao baile de forma-
tura da Esalq (Escola Superior Agricultura Luiz de Queiroz) que aconte-
ceria ainda naquela noite. “Então eu fico”. Enfim, João Herrmann, o pai, 
não queria uma mulher que dançasse para namorar, e América, querendo 
dar-lhe uma lição, acabou por dar-lhe argumento para insistir no namoro.

Casar-se com João Guilherme Paes Herrmann, contudo, não foi rá-
pido. América perdera os pais muito nova e, com isso, os nove irmãos 
– sendo à época sete homens casados e duas mulheres solteiras – come-
çaram a “fazer um leilão” sobre o seu destino, cada um definindo onde 
ela moraria. Então América deu seu primeiro sinal de independência. 
Como havia feito o curso Normal no Colégio Sud Mennuci, ingressou 
no serviço público estadual e foi lecionar na zona rural da cidade de 
Americana (SP), num local sem estrutura, aonde, para se chegar, levava-
se horas de ônibus e depois outras horas de charrete. Foram dois anos e 
meio nessa vida difícil. E América não parou por aí.

Depois de Americana, veio Birigui, novamente na zona rural, no 
bairro Macuco. O estado da escola era tão precário, que ela fora fechada 
pelo farmacêutico da prefeitura. Nessa ocasião, já estava noiva de João 
Guilherme, de quem recebia diariamente – isso mesmo, diariamente – 
cartas, longas cartas. Era o médico da fazenda Três Marias, seu segundo 
trabalho na região de Birigui, que trazia as correspondências de João.

Nessa época América foi acometida por uma doença proveniente das 
más condições sanitárias em Birigui, que não tinha rede de esgoto. Ela con-
traiu ameba e começou a ficar muito doente. Um agrônomo de Piracicaba, 
onde ficara o estudante de agronomia João Guilherme, viu América e de-
nunciou sua condição ao noivo e à família, que foram buscá-la. Foram sete 
anos lutando contra a doença. Entre eles, três meses acamada. O tratamento 
em Piracicaba com os irmãos Lula e Francisco Toledo foi dando resultado, 
e a saúde sendo recuperada. Depois disso, lecionou em Campinas por três 
anos e, mesmo casando-se, não deixou o ofício. O casamento trouxe a mu-
dança para a cidade de Cosmópolis (na Usina Ester), onde ficou três anos 
sem lecionar, até que a diretoria na Usina criou a escola para as crianças 
filhas dos funcionários. Dona América então se tornou a professora da vila. 
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A Usina Ester, fundada em março de 1898, ainda em funcionamento 
na cidade de Cosmópolis, foi o cenário da infância de João Herrmann 
Neto. Ouvir sobre seu comportamento e histórias leva à compreensão 
de seu estilo de vida. 

Em uma casa em que a mãe era a educadora, não seria surpresa se 
os filhos fossem alfabetizados com maestria. Sem surpresas, com auto-
ridade e interesse, seria de esperar que esses filhos não tivessem difi-
culdades de aprendizado. Na casa de João Herrmann, além da mãe ser 
uma educadora dentro e fora da sala de aula, os exemplos influenciaram 
definitivamente sua vida.

Aos quatro anos de idade, João Herrmann parecia querer chamar já 
todas as atenções para si. Na Usina Ester, onde seu pai ocupava o cargo de 
diretor, o mundo já tinha o tamanho da sua curiosidade. Passava por ali 
uma linha férrea, e, ao soar do apito do trem, o coração de Dona América 
disparava na sala de aula. Era o pressentimento certeiro de mãe. Joãozinho 
escapava de casa, corria até à linha, roubava a bandeira do encarregado de 
sinalizar ao maquinista e se transformava no condutor da operação.

Cansada dos sustos, de não mais se concentrar ao ouvir o trem che-
gar, Dona América resolveu levar Joãozinho à escola não ainda para 
estudar, porque seus quatro anos eram poucos, mas para estar impossi-
bilitado de peripécias enquanto ela alfabetizava outras crianças da colô-
nia. A razão de não colocá-lo na sala de aula era simples: “Ele era muito 
querido, porque queria a todos da mesma forma, não importava a classe 
da família, a raça, a cor de pele”, conta Dona América. E com isso aca-
bava por retirar a atenção das demais crianças quando estava em sala de 
aula. Mas se ela achava que deixá-lo do lado de fora da sala de aula faria 
com que Joãozinho se desse por satisfeito pelo que acontecia lá dentro, 
estava enganada. Numa noite tranquila na colônia da Usina Ester, con-
vivia a família após o jantar, Seu João Guilherme lendo o jornal, Dona 
América lhe fazendo companhia, e Joãozinho usando as folhas de jornal 
que o pai já lera, para imitá-lo. Até então uma cena comum, não fosse 
que João Herrmann começasse realmente a ler o jornal, com toda a de-
senvoltura, claro, de uma criança que começava a aprender a ler.

Estupefatos, os pais questionaram com o garoto sobre quem lhe es-
taria ensinando. Sem dúvida, respondeu que era “a mãe”. Novos olhares 
entre Dona América e Seu João. “Eu escuto o que a senhora ensina na 
sala de aula. Junto o B com A e dá BA. Não é assim?”
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Mas a surpresa foi tão grande, ainda mais por saber da dificuldade de 
outras crianças no aprendizado, que Dona América não teve dúvidas – le-
vou o filho ao médico, pois achava que ele tinha algum problema. O mé-
dico, ao contrário, não se surpreendeu e indicou que ele fosse estimulado.

E foi assim que a mãe de João Herrmann assumiu o papel que cer-
tamente foi decisivo para a formação de seu filho. Foi mãe e professora, 
educadora e estimuladora da curiosidade do menino João, que não era 
pouca; aliás, parecia inesgotável, assim como sua capacidade de fazer 
amigos. Amigos os quais não diferenciava pelo cargo dos pais na usi-
na ou pela cor da pele. Aliás, como contou Dona América, seu melhor 
amigo era um garoto negro, do qual João não desgrudava e, com outros, 
trazia para casa, sem avisar, depois da aula ou da brincadeira no campo 
para se sentarem à mesa e almoçarem a comida de fogão a lenha, com o 
diretor da usina e a professora da escola da vila. 

O primeiro contato com a política veio ainda nesse tempo, acompa-
nhando o pai, prefeito da então recém-emancipada Cosmópolis, no inte-
rior de São Paulo. João o acompanhava nas visitas políticas, nas inaugura-
ções e talvez tenha recebido na época a inspiração de um dos seus projetos 
mais audaciosos como prefeito de Piracicaba. O pai levou água encanada a 
Cosmópolis. O filho buscaria, a 20 quilômetros da cidade, água para abas-
tecer Piracicaba, numa época em que o rio que corta e dá nome à cidade 
dava sinais de esgotamento. João Guilherme Paz Herrmann poderia ter se 
tornado um deputado, mas na época o ofício era cumprido na cidade do 
Rio de Janeiro, o que calçou a decisão de não seguir na carreira política.

Após essa infância regada de aventuras e amigos, uma outra mulher 
assume o papel de instrutora, também rígida e carinhosa – tia Nenê. 
João Herrmann tinha sete anos quando foi de Cosmópolis, na Usina 
Ester, a Campinas, sua cidade natal, onde nascera em 7 de março de 
1946. Foi morar na casa que até hoje abriga a tia Luiza Suzana Ernestina, 
ou simplesmente tia Nenê, logicamente procurada para contar as peri-
pécias do então garoto João Herrmann Neto. Surpreendentemente, não 
havia histórias de peraltices ou galanteios, mas sim de uma dedicação 
extrema aos estudos, uma curiosidade fora do comum por tudo que o 
cercasse e uma dedicação intensa à tia que lhe abrigara para os estudos 
no Colégio Culto à Ciência, até hoje um dos mais respeitados da cidade 
de Campinas, senão de todo o país. “Escreva aí, Colégio Culto à Ciência, 
é muito importante”, recomenda, ainda cheia de orgulho, a tia. Depois 
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dos 17 anos, quando partiu para Piracicaba para entrar na Esalq (Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz), João se afastou daquele lugar 
que mais parece um pequeno paraíso perdido no bairro da Guanabara, 
em Campinas. “João adorava essa parreira, era a vida dele”, conta mos-
trando a parreira que já se encontrava na propriedade quando, em 1929, 
João Herrmann, o avô, a adquirira.

Sala de estudos na residência no bairro da Guanabara, em Campinas, onde nasceu o 

interesse pela política internacional através dos livros, em alemão, herdados do avô.  

(Foto: Valéria Rodrigues)

Na sala de estudos, que, à exceção dos livros encaminhados à biblio-
teca de João Herrmann Neto em Piracicaba, continua intacta, com os 
mesmos móveis e distribuição, é possível imaginar o jovem estudante 
enfurnado e pensativo, maravilhado com as descobertas que somente 
os livros poderiam lhe trazer. Livros, aliás, herdados do avô, diretor do 
Instituto Agronômico de Campinas (IAC), respeitado pesquisador res-
ponsável por introduzir no Brasil importantes espécies de frutas. 
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A tia lembra que muito cedo João se interessou pelos registros his-
tóricos da Primeira Guerra Mundial. Os poucos momentos que lhe res-
tavam entre a escola e a sala de estudos, João aproveitava no esporte, no 
Tênis Clube, onde treinava futebol. 

Nos corredores do Culto à Ciência, o recente restauro trouxe a am-
bientação de uma época retratada em novelas e filmes de época em que 
a rigidez das escolas formava grandes nomes da literatura, da políti-
ca e da economia brasileiras. O Colégio Culto à Ciência foi fundado 
em 12 de janeiro de 1873 como uma escola particular para meninos. 
Composta por filhos de fazendeiros, comerciantes e intelectuais da 
cidade, de suas salas de aula saíram nomes históricos, como Antônio 
Pompeu de Camargo, Francisco Glicério, Campos Sales (presidente do 
Brasil de 1898 a 1902), Alberto Santos Dumont e Julio de Mesquita. 
Mais populares nos dias atuais, a atriz Regina Duarte e o apresentador 
Fausto Silva passaram pela escola, assim como os ex-prefeitos da cidade 
de Campinas Francisco Amaral e Edivaldo Orsi.

Ao contrário do que se possa imaginar, principalmente unindo his-
tórias de sua infância com as que acumulou na vida, João não era um 
estudante de notas excepcionais, como mostra seu boletim escolar do 
Culto à Ciência. Pelo menos não dava sinais de que aquele garoto franzi-
no, tímido, mas muito carinhoso e beijoqueiro com a família, transfor-
mar-se-ia na mente privilegiada e brilhante em que se tornou.

Boletim escolar do Colégio Culto à Ciência, em Campinas. 
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De presidente de centro  
acadêmico a deputado  
do Mercosul

Os primeiros contatos com a política vividos na Usina Ester, em 
Cosmópolis, durante as atividades de seu pai à frente da prefeitu-
ra, foram suficientes para que, anos depois, na Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz, onde cursaria Engenharia Agronômica, 
João Herrmann se integrasse no movimento estudantil. Em 1967 foi 
eleito presidente do centro acadêmico da instituição (Calq), surpreen-
dendo por ter-se lançado sozinho, fazendo campanha de sala em sala, 
sem uma chapa completa, como conta o amigo que viria a ser secretário 
de cultura em sua administração na prefeitura de Piracicaba, Newman 
Ribeiro Simões.

Comunicado oficial do resultado das eleições para a presidência no biênio 67/68 do Centro 

Acadêmico Luiz de Queiroz (Calq/USP). 
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A primeira experiência pública, no entanto, veio ao exercer o car-
go de secretário de Obras Urbanas da administração municipal de 
Piracicaba (SP) entre 1974 e 1976. Depois de ser prefeito com gran-
de apelo popular, João Herrmann Neto foi às urnas para buscar, pela 
segunda vez, a eleição à Câmara dos Deputados. A primeira tentativa 
ocorrera em 1970, pelo Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, 
alcançando 6.069 votos. Mas a experiência de Piracicaba e a sua reper-
cussão no estado de São Paulo seriam determinantes para a votação sur-
preendente do jovem prefeito. Foram 113.872 votos em 1982 no estado 
de São Paulo, sendo que, à época, Piracicaba contava com pouco mais 
de 80 mil eleitores.

A votação expressiva e a repercussão do revolucionário sistema de 
administração que João Herrmann exerceu em Piracicaba foram deter-
minantes para que chegasse ao Congresso Nacional gozando de grande 
prestígio e credibilidade. Desde o primeiro ano teve destaque nas lutas 
nacionais, por seu estilo combativo e destemido, prestígio que lhe ga-
rantiu chegar à vice-liderança do partido entre 1983 e 1986 e tornar-se 
membro efetivo da Comissão de Relações Exteriores entre 1983 e 1990, 
atividades que lhe garantiram visibilidade nacional e internacional.

Principalmente por sua participação na Comissão de Relações 
Exteriores, seu mandato foi voltado para as questões internacionais, 
principalmente as ligadas à defesa da democracia. Herrmann rodou 
o mundo para conhecer sistemas e denunciar abusos. Realizou di-
versas missões oficiais internacionais, sendo a primeira na União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1983, como Membro da Comissão 
pelo Reatamento das Relações Diplomáticas do Brasil com a União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1983 e 1984, também esteve na 
República Democrática da Alemanha. Ainda em 1984, na Nicarágua, 
Alemanha Federal e em Cuba, para onde voltaria em 1987 e 1988. Em 
1985, foi à República Árabe Saharaui Democrática e à Argélia; em 1986, 
ao Uruguai e à Argentina. 

Em 1986, com 78.996 votos, João Herrmann é reeleito para exercer a 
atividade que mais lhe orgulharia, votar, aprovar e ser um dos relatores da 
nova Constituição Brasileira de 1988. Tinha o objetivo claro, de auxiliar 
no restabelecimento do Estado de direito no Brasil, e atuou com gran-
de entusiasmo e dedicação, recebendo o título de Constituinte Nota 10 
pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Foi relator 
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da Subcomissão de Nacionalidade, Soberania e Relações Internacionais 
e membro da Comissão de Sistematização da Constituição Brasileira. 

Em 1988, no Partido Socialista Brasileiro (PSB), assume a presidên-
cia da Comissão de Relações Exteriores, e as missões são intensifica-
das: Espanha, México, Cuba, Peru, Antilhas Holandesas, França, China, 
Hong-Kong, Macau, Japão e Organização das Nações Unidas foram al-
vos de suas atividades.

O biênio 89/90 também é marcado por importantes missões inter-
nacionais oficiais do presidente da Comissão de Relações Exteriores: 
Portugal, Itália, Alemanha (quando ocorre a reintegração), Egito, 
Grécia, França, Inglaterra, novamente Repúblicas Socialistas Soviéticas 
e África do Sul, quando da libertação de Nelson Mandela, em 1990, e da 
luta contra o apartheid.

Joanesburgo, África do Sul, 1990. A comitiva de deputados federais brasileiros, entre  

eles João Herrmann e Domingos Leonelli, acompanha libertação de Nelson Mandela.  

(Foto: arquivo pessoal) 

Entre 1989 e 1990, exerce a liderança do PSB e integra a Comissão 
bipartite PSB/PCB para fusão dos partidos de esquerda no Brasil, que 
acabou não se concretizando. Em 90, é candidato a vice-governador do 
estado de São Paulo na chapa de Plínio de Arruda Sampaio, pela coliga-
ção PT/PSB/PCB/PCdoB. 
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Em 1992, com a criação do Partido Popular Socialista (PPS), João 
Herrmann filia-se a ele e ocupa os cargos de presidente estadual e vice-
presidente nacional do partido. É também presidente da comissão orga-
nizadora regional, recebendo a missão de garimpar, no interior do estado 
de São Paulo, lideranças para compor o novo partido. O objetivo era lan-
çar candidatos a vereador que em 1992 buscassem as primeiras eleições 
pelo partido. Em 1994, a sigla começa a ganhar mais aceitação, e João 
Herrmann é candidato ao Senado Federal, obtendo 1.194.183 votos. Em 
1997 é eleito presidente estadual do PPS e em 1998 forma uma chapa com 
o PT e outros partidos para apoiá-lo como deputado federal. Além da sua 
eleição, com 52.162 votos, foram eleitos três deputados estaduais, entre 
eles o companheiro de partido e vereador de Piracicaba, Roberto Morais. 
Em 2002, o PPS faz uma coligação com o PDT e o PTB, e João Herrmann 
é reeleito com 87.090 votos. Na mesma campanha eleitoral, é coordena-
dor político da campanha de Ciro Gomes à Presidência da República.

Nesta segunda fase de sua vida parlamentar, mais uma vez oito anos 
de mandato, João Herrmann dedica-se ainda mais às questões inter-
nacionais que já tomaram sua atenção nos primeiros dois mandatos. 
Afasta-se da sua base eleitoral, a cidade de Piracicaba, o que prejudica 
seu projeto de retornar à prefeitura de Piracicaba nos anos de 1988 e 
1996. Mas, por outro lado, destaca-se como grande especialista em re-
lações internacionais e cumpre importantes missões, como ao Timor-
Leste, em 2001, como observador da Organização das Nações Unidas 
na primeira eleição presidencial direta, que elegeu Xanana Gusmão, um 
ativista pela independência do Timor contra a ocupação indonésia. Em 
2002, volta àquele país para a posse do presidente Xanana.

Como observador da ONU, João Herrmann ainda foi enviado a mis-
sões oficiais a Portugal, Itália, Egito, Grécia, Peru – pela redemocratização 
do país, que culminou com a vitória de Alejandro Toledo – Rússia, México, 
África do Sul e Kosovo. Em missão oficial brasileira, foi ao Haiti, para au-
xiliar na base de sustentação política e no retorno do país à democracia, a 
Beirute (Líbano), Dubai (Emirados Árabes Unidos), Cairo (Egito), Trípoli 
(Líbia) e Damasco (Síria), representando a Liga Parlamentar Brasil-Países 
Árabes, da qual foi membro e presidente entre 2003 e 2007, e em missão 
de apoio ao processo que culminou na elaboração da 1ª Constituição do 
Timor-Leste, repetindo do outro lado do mundo o ato de democratização 
que se realizou no início dos anos 80 no Brasil.
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O trabalho na Comissão de Relações Exteriores lhe conferiu im-
portantes condecorações, como a integração na Ordem do Rio Branco, 
no grau de Oficial, concedido pelo Itamaraty em 2002, e a definição 
de membro da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, 2003-
2007. Foi também deputado do Mercosul pelo Brasil nos anos 2006-
2007, além de ser intensamente requisitado para eventos, palestras, se-
minários e encontros no Brasil e exterior. Em 2003, por exemplo, foi 
um dos principais conferencistas do I Curso de Formação de Monitores 
para a nova conjuntura que englobava Mercosul, Alca e o Mercado 
Comum Europeu. Participou da VIII Jornada de Palestras e Estudos 
Universitários, com o tema “Dinâmica da geopolítica mundial”, na 
Faculdade de Atibaia (SP), em 2003, tema constante de seus discursos 
no Congresso e de seus artigos na imprensa nacional.

João Herrmann ainda foi autor de projetos que criaram grupos 
parlamentares, como o Grupo Parlamentar Brasil-Nova Zelândia, em 
2003, do qual assumiu a presidência. No mesmo ano, foi 2º presiden-
te do Grupo Parlamentar Brasil-Rússia e vice-presidente do Grupo 
Parlamentar Brasil-Canadá, cuja presidência assumiu em 2004. 

Deputado João Herrmann recebe, em 2001, visita da primeira-ministra da Nova Zelândia, 

Helen Clark. (Foto: arquivo pessoal) 
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Como membro da Comissão de Relações Exteriores, participou em 
2005 da Rodada de Doha, em Hong Kong, a VI Reunião Ministerial 
da Organização Mundial do Comércio, para discutir soluções para a 
agricultura brasileira. No Japão, China e Tailândia teve como missão 
apresentar o etanol brasileiro, com o objetivo de incluir o biocombustí-
vel na matriz energética mundial, o que fortaleceu a participação defi-
nitiva do Brasil na economia de vários países. Nos anos de 2006, 2007 e 
2008, foi membro do Conselho de Comércio Exterior da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo.

Avesso ao fisiologismo, João Herrmann, que chegara ao Partido 
Democrático Trabalhista em 2004, busca focar suas atividades nas ne-
cessidades dos municípios do interior de São Paulo apenas em seu úl-
timo mandato, de 2002 a 2006. Encontra no ex-deputado federal Hélio 
de Oliveira Santos, então prefeito da cidade de Campinas, um grande 
amigo e companheiro de atuação dentro do partido, ao lado de ou-
tros prefeitos da região, como Silvio Félix, de Limeira, Erich Hetzl, de 
Americana e Manoel Samartin, de Nova Odessa. Juntos, fortalecem o 
partido na região e aproximam o governo do presidente Lula das cida-
des do interior do estado de São Paulo.

Na campanha pelo desarmamento e no processo para realização do 
plebiscito que decidiria pelo fim do porte de armas no Brasil, foi coor-
denador da Frente Parlamentar pelo Sim no estado de São Paulo. 

Em 2006, João Herrmann não é reeleito e, em janeiro de 2009, assu-
me a primeira suplência do PDT, quando o deputado federal Reinaldo 
Nogueira é eleito prefeito da cidade de Indaiatuba. Recomeça seu traba-
lho com um entusiasmo só vivido nos seus primeiros mandatos parla-
mentares, buscando o fortalecimento dos municípios e a aproximação 
do Estado brasileiro do cidadão. Divide seus gabinetes de base entre 
Piracicaba e Bauru. Volta à Comissão de Relações Exteriores e, na sema-
na de sua morte, acontecem as negociações para que assuma a liderança 
do PDT na Câmara, o que não chegou a acontecer. 
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De prefeito democrata  
a deputado atuante nas  
Diretas-já

É impossível dissociar o trabalho realizado por João Herrmann 
Neto em toda sua vida pública de uma tarefa que é nítida e coerente em 
sua trajetória: a democracia, seja seu restabelecimento no Brasil ou em 
outros países, seja seu fortalecimento, seja mesmo sua instituição depois 
de períodos de ditadura. Esse princípio parece ter sido adicionado em 
seu código genético. Exercia a democracia durante o almoço na usina 
onde morou na infância, misturando filhos dos empregados mais sim-
ples aos mais abastados. Era um democrata quando se sentava à mesa 
como chefe do Executivo na cidade de Piracicaba, discutindo com se-
cretários e funcionários municipais o cronograma das atividades do dia. 
Era um democrata até mesmo quando, em intermináveis reuniões de 
equipe parlamentar, ouvia um a um, para que no final todos fossem 
convencidos da sua posição, mas era um democrata. E era esse sangue 
que corria em suas veias, alucinadamente, que direcionou suas ativida-
des políticas, pessoais, empresariais. 

Na política, as evidências são quase a totalidade de suas ações. Vão 
desde lutas por reatamento de relações entre o Brasil e países como 
Cuba e União Soviética ao estímulo da realização de congressos du-
rante sua gestão à frente da prefeitura, como o primeiro realizado pela 
União Nacional dos Estudantes, pós-ditadura, mas ainda sob a mira da 
repressão, ou seu envolvimento na coordenação dos comitês brasileiros 
pela anistia e a realização, em 7/7/1979, do IV Encontro Nacional dos 
Movimentos pela Anistia, em Piracicaba. É uma tarefa nada fácil desta-
car alguma dentre tantas atividades importantes e determinantes, cujo 
princípio inegociável era a democracia, mas certamente dois momentos 
são dignos de ser grifados: seu trabalho como deputado constituinte e 
sua participação na saga pelas eleições diretas para presidente e a apro-
vação da Emenda Dante de Oliveira, que levaria o povo às urnas. 

Quando a ideia das diretas era ainda um desejo reprimido no cora-
ção de jovens sonhadores saídos dos movimentos estudantis da década 
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de 70, João já a exercitava em seu governo democrático em Piracicaba. 
Mas foi quando chegou ao Congresso que encontrou a ambientação per-
feita para externar todo seu anseio e concentrar suas energias. Em troca, 
esta luta lhe concederia credibilidade e o respeito da classe política e do 
povo brasileiro. Em pouco tempo de mandato, João Herrmann reunia 
em sua casa, no apartamento funcional em Brasília, nomes que muda-
riam a história do país, como Ulysses Guimarães, Fernando Henrique 
Cardoso, Domingos Leonelli, Dante de Oliveira e tantos outros que, 
aguerridos, desbravaram o país e plantaram a esperança da redemocra-
tização. Toda a saga da Constituinte João Herrmann registrou no livro 
O tempo e o povo, editado em 1987, registrando o dia a dia do movimen-
to, e também em discursos no Congresso Nacional. 

João Herrmann abraça o amigo Dante de Oliveira no dia em que a emenda pelas diretas 

seria derrotada no Congresso (Foto: arquivo pessoal)

Entre vários momentos importantes e históricos, comícios que mo-
viam milhares de pessoas, debates e embates, dois episódios inusitados 
projetaram João Herrmann na imprensa brasileira e registram sua con-
duta como audacioso e voraz na busca do objetivo de dar ao povo o  
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direito de escolher seu presidente: a voz de prisão que recebeu da 
Política Militar ao intervir para que a imprensa pudesse cobrir a votação 
da Emenda Dante de Oliveira, e o discurso feito em pleno voo a Brasília, 
na véspera da votação.

O amigo Domingos Leonelli, sempre junto com João Herrmann nos 
momentos de articulação, após sua morte relembrou num depoimento 
emocionado como aquele jovem político era determinado: 

“O grande valor do João, que inclusive foi fundamental para a 
campanha das diretas, é que ele não tinha temor reverencial a nin-
guém. Ele não se importava quem era Ulysses, Tancredo. Era tão 
audacioso! Eu pensaria duzentas vezes antes de chamar Tancredo. 
Nós tínhamos temor; ele não. Não estava se importando com quem 
era Ulysses. O que queria era fortalecer a luta. 

E Leonelli, amigo com quem dividiu o apartamento funcional, 
identifica uma característica que acompanhou João Herrmann até 
seus últimos dias: ‘As pessoas, ao mesmo tempo em que o admira-
vam, o temiam. Ele era tão audacioso que as pessoas tinham medo 
de que ele aprontasse alguma coisa’, lembra-se sorrindo. 

Leonelli também fala dos elogios que João fazia à sua intelectualidade. 
Ele dizia que eu que inventei a campanha das Diretas-já e ao 

mesmo tempo fazia cada brincadeira, que eu queria morrer. Ou 
matar ele. Ele foi realmente uma personalidade. Eu nunca conheci 
ninguém igual a ele. João é um cara, ao meu entender, incompatível 
com a ideia da morte sem ser imortal; era pura vida, puro vigor, 
pura vitalidade. Para o bem e para o mal dele e dos outros.” 
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João Herrmann

Por Francisco Nuncio Cerignoni2

Conheci pessoalmente João Herrmann quando ele já era prefeito mu-
nicipal de Piracicaba, pois, na verdade, havia sido cumprimentado por 
ele uma única vez, no Cena, onde fazia pós-graduação, durante a campa-
nha eleitoral de 1976. Antes o conhecia de nome, pela fama de realizador 
como presidente do Centro Acadêmico Luiz de Queiróz e pelas lutas em 
prol da democracia, contra a ditadura militar implantada em 1964.

João, mesmo sem me conhecer, convidou-me para ser seu coor-
denador do Bem-Estar Social, cargo de primeiro escalão, que teria a 
incumbência básica de cuidar das áreas de promoção social, saúde e 
saneamento. O convite veio apoiado por amigos comuns, como Enildo 
Pessoa e Newmann Ribeiro Simões, ambos já participantes da adminis-
tração como assessor e secretário de administração, respectivamente.

A proposta básica era desenvolver ações que possibilitassem que as 
comunidades, principalmente das periferias, se mobilizassem, se orga-
nizassem e elevassem o grau de consciência política em relação a seus 
problemas e necessidades, o que abreviadamente chamávamos de MOC 
(Mobilização, Organização e Conscientização). Era um desafio, numa 
época em que falar de organização popular era pecado político tão gran-
de que dava cadeia. 

Aceitei após conversar com familiares e o pessoal do Movimento 
Jovem Cristão – denominado Topada –, da Igreja dos Frades, de cuja 
equipe de coordenação participei desde sua fundação. Era um movi-
mento que realizava ações de promoção humana na periferia. Aceitei 
também após obter dois compromissos do prefeito: carta branca para 
trabalhar e estar sempre do lado da comunidade, mesmo que ela se po-
sicionasse contra o prefeito.

Fui conhecendo melhor o João e os demais membros do secreta-
riado. A administração era laica, como deve ser, mas o João dizia que 

2 Francisco Nuncio Cerignoni foi coordenador do Bem-Estar Social da Prefeitura Municipal de 

Piracicaba de 1977 a 1980.
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era ateu, ao contrário de sua formação familiar, principalmente por sua 
mãe, cristã convicta.

João era um humanista, que respeitava as pessoas e as tratava dife-
rentemente conforme sua situação. Aos mais pobres e humildes tratava-
os com respeito e acolhida. Aos mais ricos e poderosos tratava-os com 
respeito e firmeza.

Se em algum momento presenciasse uma acirrada discussão entre 
uma pessoa humilde e um poderoso, imediatamente tomava partido do 
mais fraco, sem questionar. De tal forma que eu costumava dizer que ele 
era o ateu mais cristão que conhecia. 

Estávamos em plena vigência dos documentos de Medellín, origi-
nários da 2ª Conferência dos Bispos Latino-Americanos, realizada em 
1968. A opção preferencial pelos pobres foi a principal deliberação do 
Celam de Medellín, onde a Igreja da América Latina expressou de forma 
explícita a sua preocupação com relação à grande maioria da população 
deste continente, que vive em condição de miséria. 

Entre outras considerações os documentos afirmavam: 

“O episcopado latino-americano não pode ficar indiferente ante 
as tremendas injustiças sociais existentes na América Latina, que 
mantêm a maioria de nossos povos numa dolorosa pobreza, que em 
muitos casos chega a ser miséria humana (…) para nossa verdadei-
ra libertação, todos os homens necessitam de profunda conversão 
para que chegue a nós o ‘Reino de justiça, de amor e de paz’... Não 
teremos um continente novo sem novas e renovadas estruturas, mas 
sobretudo não haverá continente novo sem homens novos, que à 
luz do Evangelho saibam ser verdadeiramente livres e responsáveis.”

Sobre a concepção cristã da paz, os bispos apontam três caracterís-
ticas: a paz, primeiramente, é obra da justiça, pois 

“supõe e exige a instauração de uma ordem justa na qual todos os 
homens possam realizar-se como homens, onde sua dignidade seja 
respeitada, suas legítimas aspirações satisfeitas, seu acesso à verda-
de reconhecido e sua liberdade pessoal garantida.”
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Em segundo lugar, a paz é uma tarefa permanente, pois “a paz não se 
acha, há que se construí-la”, e o “cristão é um artesão da paz”. Em tercei-
ro lugar, a paz é fruto do amor, ou seja, “expressão de uma real fraterni-
dade entre os homens” (...). Diante do quadro de injustiça e pobreza, os 
bispos afirmam que a missão pastoral da Igreja “é essencialmente servi-
ço de inspiração e de educação das consciências dos fiéis, para ajudá-los 
a perceberem as exigências e responsabilidades de sua fé, em sua vida 
pessoal e social”.

Essas eram as lutas de João Herrmann: liberdade, justiça e fraternidade. 
Liberdade que viria com a oferta de um programa de educação aos 

mais pobres com a mesma qualidade do que era oferecido aos mais ricos. 
Justiça que se daria pelo resgate da cidadania, expressa na oferta de 

obras e serviços, preferencialmente aos mais pobres, como programas 
de saúde e habitação que respeitassem os direitos historicamente nega-
dos às maiorias.

Fraternidade que viria com o desenvolvimento das organizações da 
comunidade para dialogarem em pé de igualdade com as organizações 
dos mais ricos e poderosos.

Foi nessa luta que nos engajamos todos e que fez de Piracicaba mo-
delo de desenvolvimento naquele momento histórico.
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Heranças e lembranças  
de um subversivo

Por Jefferson O. Goulart3

Se os anos 80 estão associados à “década perdida” em razão da estag-
nação econômica, a década de 1970 não é menos marcante na recente 
história política brasileira. Naquele período teve início o processo de 
liberalização do regime autoritário, tentativa de institucionalizar o ar-
bítrio sob a tutela militar. Mas, como a história está longe de ser uma 
sucessão de acontecimentos pacatos, a ação da oposição política e a re-
sistência da sociedade civil fizeram com que a liberalização se transfor-
masse em democratização. O processo de abertura, enfim, não se man-
teve sob controle estrito do regime.

Nesse cenário paradoxal que se inicia sob os impactos do “milagre” 
e da crueldade dos anos de chumbo associados ao AI-5, que passa pelo 
marcante desempenho eleitoral do MDB nas eleições de 1974 e que se 
conclui com a promulgação da Lei da Anistia, em 1979, muitas mudan-
ças subterrâneas foram decisivas para corroer as bases do autoritarismo.

Uma das dimensões da transição pode ser vinculada ao protago-
nismo dos peemedebistas “históricos”: em nível nacional, recordemos 
a bandeira da constituinte como forma de restituir o ordenamento de-
mocrático; no plano municipal, governos eleitos em 1976 trouxeram à 
cena temas indigestos para a ditadura e fizeram emergir atores sociais 
que desafiavam a ordem autoritária. Alguns desses casos emblemáticos: 
Lages em Santa Catarina, Vila Velha no Espírito Santo e, naturalmente, 
Piracicaba, no interior paulista, onde despontou uma jovem liderança 
disposta a quebrar tabus. 

Depois de uma agitada passagem pelo movimento estudantil e 
de uma discreta gestão como secretário municipal de obras, João 
Herrmann Neto foi eleito prefeito de Piracicaba. Curiosamente, a zebra 

3 Jefferson O. Goulart é cientista político e professor da Universidade Estadual Paulista 

(Unesp).
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se valeu de um ardil da ditadura: ocupando a terceira sublegenda do 
MDB, Herrmann não foi individualmente o candidato mais votado, mas 
o suficiente para que Piracicaba elegesse um autêntico subversor para 
governá-la.

Tempos marcantes aqueles, pois a cidade enfim selava novo perfil 
econômico, beneficiada pelos estímulos à interiorização do desenvolvi-
mento, pelos efeitos do II Plano Nacional de Desenvolvimento e, depois, 
pelo Programa Nacional do Álcool. Era agora uma cidade tipicamen-
te industrial cujas transformações sociais não poderiam ser ignoradas: 
urbanização intensa, fluxos migratórios, periferização e emergência de 
potentes segmentos da classe média integrados às universidades e insti-
tuições de pesquisa, à indústria e ao setor terciário.

Nesse contexto de transição – cuja imagem pode ser parodiada pela 
emergência do Salão de Arte Contemporânea e de seu caráter vanguar-
dista em contraposição ao hermetismo figurativo do Salão de Belas 
Artes –, Herrmann vence sob o signo da renovação contra as elites tra-
dicionais. Como acontecia com o país, Piracicaba mudava em ritmo 
acelerado e assumia uma feição significativamente mais complexa.

A gestão de Herrmann foi marcante sob vários aspectos. No proces-
so de urbanização, pela expansão periférica e alguns empreendimentos 
habitacionais. Na agenda ambiental, pela denúncia pioneira do compro-
metimento da bacia do rio Piracicaba. Nas políticas públicas, pela tenta-
tiva de empreender modelos experimentais em áreas nevrálgicas, como 
saúde e educação. Sem maioria na câmara municipal e eleito por uma 
minoria, Herrmann forma um governo com base no aproveitamento de 
quadros da gestão emedebista anterior e na incorporação de diversos 
militantes de esquerda: dos segmentos democráticos do MDB até outros 
vinculados ao PCB, ao PCdoB e ao MR-8.

Em sequência a esse pioneirismo político foram realizados impor-
tantes eventos político-culturais de grande repercussão sob promoção 
e envolvimento direto do governo municipal. Dentre eles, destacam-se 
dois congressos da União Nacional de Estudantes (UNE), em 1980 e 
1982, ainda na transição da entidade da clandestinidade para a lega-
lidade em um período de reduzidas garantias às liberdades e direitos 
políticos e civis.

Fato é que o governo Herrmann caracterizou-se por uma acentu-
ada pretensão popular ao priorizar políticas públicas de ênfase social 
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e algum tipo de participação política, destacando-se a criação dos 
Planos de Ação Comunitária e dos Centros Polivalentes de Educação e 
Cultura, além do surgimento da Federação das Organizações Populares 
de Piracicaba, que agregava os centros comunitários. Iniciativas como 
estas pretendiam ampliar os serviços públicos à população periférica 
mais carente e dotar o governo de mecanismos políticos de interlocução 
com sua base social prioritária em termos de governabilidade. Tal infle-
xão certamente despertaria reações.

Herrmann empreendeu um governo precursor em termos de en-
frentamento político e inflexão popular. Tal opção, somada à incapaci-
dade do erário em atender todas as demandas, implicaria contrariar in-
teresses das elites locais. Dois exemplos importantes desse enfrentamen-
to referem-se ao relacionamento com a grande unidade da Caterpillar e 
com a Companhia Imobiliária City, que havia realizado um loteamento 
nobre na cidade dirigido às classes A e B. Para ambas, o prefeito se re-
cusou a executar serviços de saneamento sob o argumento de que tinha 
outras prioridades (populares).

Somado o estilo pessoal irreverente do prefeito a tais gestos polí-
ticos, foi se formando uma forte resistência política e cultural à ges-
tão e à figura de Herrmann. A oposição ao seu governo era localizada 
principalmente nas elites mais tradicionais e em setores médios forma-
dores de opinião, como profissionais liberais, parcelas significativas do 
empresariado, segmentos da imprensa. Cercado por denúncias de ir-
regularidades, processos de cassação e pressionado a operar reformas 
endógenas em sua administração, após dois anos de gestão, Herrmann 
recompôs seu governo motivado pela prorrogação de seu mandato por 
outros dois anos (mais um casuísmo da já declinante ditadura).

Mesmo com inflexões mais moderadas e seu distanciamento de po-
sições mais extremadas, Herrmann não conseguira tornar-se mais pala-
tável para as elites locais, ainda que, circunstancialmente, tenha logrado 
êxito em estabilizar seu governo. Já estava cristalizada a ideia de que era 
um político “subversivo” – qualificativo usado à época para identificar 
os indesejáveis e orgulhosamente assumido pelo réu.

O perfil outsider combinava desvios político-ideológicos, no sentido 
de ser associado à esquerda, a restrições morais, no sentido de protago-
nizar comportamento público e modo de vida privado agressivos aos 
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valores das “forças vivas” da cidade. Tal combinação foi determinante 
para se conformar notável dupla rejeição: tanto ética quanto política.

Sejam quais forem as análises e os juízos político-administrativos 
e/ou morais do governo Herrmann, ou mesmo de seu temperamento 
pessoal, é indiscutível que sua gestão destacou-se pelo caráter inovador, 
quer pela atenção dispensada às populações pobres dos bairros peri-
féricos, quer pela intensidade com que enfrentou os grandes temas da 
redemocratização do país ou ainda pelo discutível estilo de gestão que 
tentou imprimir uma inédita participação popular nas decisões de in-
teresse público.

Entre as iniciativas de cunho participativo, o governo Herrmann 
criou um conselho tarifário de natureza social na área de transportes 
públicos, integrado também por representantes populares vinculados 
aos centros comunitários, cuja função era analisar as planilhas de custos 
e exarar parecer sobre pedidos de reajustes de tarifas. Muito embora 
não tivesse caráter deliberativo e, num momento de aguda tensão fosse 
desativado, tal conselho cumpriu papel pedagógico ao oferecer um novo 
espaço de participação comunitária. Além deste, também foi criado o 
Conselho Municipal de Saúde, porém sem a mesma expressão política.

Sua ascensão como liderança política, contudo, não foi suficiente 
para tornar Herrmann uma unanimidade nem mesmo em seu próprio 
partido, a ponto de sequer conseguir indicar um candidato à sua suces-
são dentre os três postulantes peemedebistas: as características frentis-
tas dessa agremiação impediram que seu grupo político tivesse mais in-
fluência e espaço político. Além disso, sua liderança política fora cons-
truída em bases muito personalizadas. Já fora do PMDB, não conseguiu 
retomar a prefeitura em duas tentativas, em 1988 e em 1996.

A heterogeneidade do PMDB não fora suficientemente compre-
endida por Herrmann e seu grupo político. Suscetível a todo tipo de 
manobras e influências, o partido havia sido hegemonizado por grupos 
adversários que tinham interesses concorrentes. Tal constatação, a des-
peito do prestígio de que gozava junto a lideranças peemedebistas na-
cionais, também demonstra certo desdém cultivado por Herrmann em 
relação à articulação partidária, descuido que lhe custou alguns tantos 
desgastes e obstáculos, por vezes intransponíveis.

A herança de sua gestão – especialmente a atmosfera política, que, 
conectada ao cenário nacional favorável à abertura política, configurou 
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um ambiente mais propício às ideias progressistas – foi importante para 
a emergência e ascensão de novos movimentos e partidos de esquerda 
na política local. Não significa dizer que o PT seja mera continuidade 
desse processo, mesmo porque há diferenças substantivas entre ambos, 
mas é inegável que os movimentos populares em geral e os petistas em 
particular encontraram campo fértil para seu proselitismo e sua ativida-
de política em um cenário marcado por ingredientes de uma determi-
nada cultura de esquerda.

Com seu mandato à frente da prefeitura de Piracicaba, Herrmann 
inaugura um novo ciclo político na cidade, no qual se destacam e se 
entrecruzam o enfraquecimento das antigas elites, o surgimento de no-
vas lideranças populares e a recomposição do quadro partidário local, a 
partir do aprofundamento da divisão interna do PMDB e da emergên-
cia de novos atores, que, no futuro, viriam a polarizar a política local, a 
saber: PT e PSDB.

Herrmann jamais foi uma figura angelical, acima do bem e do mal, 
como de resto não são quaisquer homens de carne e osso que se entre-
gam à política. De todo modo, os desacertos – não só, mas especial-
mente, em tempos de imaturidade – lhe renderam arranhões à imagem 
pública e à credibilidade. Nada, contudo, obscurece a constatação de 
que a presença política de Herrmann impactou a política local: emergiu 
como liderança justamente em um momento de transição que implicou 
a substituição das antigas elites e, assim, projetou a cidade associando-
a ao ideal democrático. Como um corredor veloz, aproveitou o vácuo 
para ascender. 

Tragicamente, sua morte precoce produziu novo vazio. Mas o nome 
de João fica cravado por sua ousadia e inquietação, além da identidade 
com os temas da democracia e da participação popular. Como advertiu 
sabiamente Ulysses Guimarães em certa ocasião, “em política, estar com 
a rua não é o mesmo que estar na rua”. João Herrmann Neto sempre se 
identificou com a rua!
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João Herrmann Neto 

Por Enildo Pessoa4

O inacreditável acontece. No primeiro momento, traz perplexidade; 
logo em seguida leva à meditação. Comigo assim aconteceu, diante da 
notícia do falecimento de João Herrmann. Superei o atônito para pensar 
no prefeito que inovou: “fez o povo ser dono da administração munici-
pal de Piracicaba” (deputado federal Alencar Furtado).

Vivi esse momento como assessor para assuntos comunitários. Foi 
gestão em que o povo colocava em prática o seu direito de decidir, atu-
ando de forma organizada, por caminhos que incentivavam o desen-
volvimento da consciência crítica. O centralismo, forma de administrar 
comum naqueles momentos políticos, tende a ser substituído pelo cen-
tralismo democrático. O mais importante: embora considerando que 
estamos nos referindo ao nível municipal, era possível ver exemplo que 
permite compreender a diferença essencial entre a visão restrita da po-
lítica e a sua acepção ampliada.

Pensando no primeiro desses pontos de vista, as práticas acontecem 
de acordo com a posição passiva em relação à transformação das rela-
ções sociais, considerando o atendimento das necessidades imediatas, 
objetivo maior e único. As lutas políticas são encaminhadas no sentido 
de vencer as dificuldades inerentes à situação existente, sem colocar em 
debate caminhos que permitam a consciência dos obstáculos decorren-
tes da ordem em vigor.

A visão ampla vai além: o processo visando o atendimento das ne-
cessidades imediatas constitui meio para avanço da consciência crítica; 
o político tem por fundamento a liberdade e contempla, sempre, a visão 
universal da vida social.

Conforme o Programa de Ação Comunitária II, adotado pela gestão, 
o administrador municipal pode e deve agir tendo em vista a articulação 

4  Enildo Pessoa é engenheiro civil, foi assessor para assuntos comunitários de João Herrmann 

Neto na prefeitura de Piracicaba. Publicado no jornal Correio Popular, de Campinas, em 20 de 

abril de 2009. 
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fundamental entre essas necessidades, suas formas de expressão, preo-
cupando-se também com a organização do povo, a liderança sobre sua 
equipe, a convocação frequente de novos colaboradores, ou seja, gerando 
aproximações entre seus atos e as exigências sociais da comunidade.

Buscando pôr em prática as ideias do programa, as ações concretas 
tendiam para a acepção ampliada, procurando, o tempo todo, “se cons-
tituir numa expressão pedagógica, para o povo e para as lideranças po-
líticas”, mesmo diante das restrições impostas pelo autoritarismo ainda 
em vigor. A intensa mobilização acontecia com reuniões, quase todos 
os dias abrangendo inúmeros bairros, com a criação de associações de 
bairros, inexistentes antes. No término do governo, existiam mais de 
50 associações e, também, a Federação das Organizações Populares de 
Piracicaba. Todo o processo permitiu caminhar no sentido da democra-
cia participativa.

Não é por acaso o que diz Alencar Furtado: Piracicaba “era um seminá-
rio de debates permanentes, transformando-se na universidade do povo, 
para discussão dos problemas brasileiros”, chamando João Herrmann de 
“prefeito reitor da universidade popular”. A história mostra a justeza polí-
tica do processo administrativo que aconteceu naquela gestão. 
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Administração municipal  
de Piracicaba:  
a serviço de quem?

Por João Herrmann Neto5

Uma administração municipal não deve se limitar às rotinas das de-
cisões técnicas, como alocar e fiscalizar as ações dos órgãos públicos, 
mas sim ser intérprete dos anseios da comunidade local no quadro dos 
destinos totais do país, do ponto de vista econômico, social e político. 
O município, conquanto apenas uma célula do corpo maior da nação, 
é, por ser justamente uma célula, o lugar primeiro onde as expectativas 
e as contradições da vida nacional se expressam de maneira originária.

Estando do outro lado, umbilicalmente ligado à vida nacional como 
um todo, o município reflete o momento geral da sociedade. O desen-
volvimento econômico e social, o movimento cultural e a organização 
política, a luta pela vida, a produção das condições materiais e espiritu-
ais da existência humana não correm no âmbito abstrato na nação, mas 
nas fronteiras concretas do município. É nele que se situa, em primeiro 
lugar, o palco onde se desenrola a história da nação. Se nele não nascem 
todas as decisões, é aí que elas são refletidas e é aí que se projetam as 
consequências. Se o governo federal assume posições centralizadas na 
administração financeira da sociedade, nas decisões de ordem social, 
no comando político, na criação e na elaboração de planos econômicos, 
o município imediatamente é atingido pelo desdobramento de tais de-
cisões. Estas retiram-lhe recursos, projetam nele decisões advindas dos 
órgãos centrais de planejamento, limitam, embaraçam sua capacidade 
de solução dos problemas locais, desorganizam a vida urbana. Não há 

5 João Herrmann Neto, para o livro Democracia feita em casa, 1984, reproduzindo trecho do 

documento político “Programa de Ação Comunitária II, instrumento norteador da equipe do 

governo”, publicado em maio de 1981.
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como imaginar, a não ser por parte daqueles que não assumem de ma-
neira responsável o destino da vida municipal, que se possa desvincular 
a natureza das decisões político-administrativas do município do qua-
dro maior da ordem político-econômico-social do país.

Essa consequência nos relembra, a todo momento, que o município 
se encontra situado no cruzamento dos interesses diversificados dos vá-
rios setores que decidem a vida da nação: os governos, no plano federal 
e estadual, os grupos econômicos manipuladores da riqueza nacional, 
as comunidades urbanas e suas necessidades locais, os setores margina-
lizados da produção econômica e dos bens culturais. E isso nos coloca 
diante da necessidade de firmar a convicção de que os governos muni-
cipais devem, antes de mais nada, assumir, diante de si e da comunidade 
que representam, a responsabilidade histórica de se colocarem a servi-
ço de sua comunidade, acima de qualquer outro interesse, e não temer 
os riscos advindos dessa mesma determinação, que significa ir contra 
aqueles que só enxergam o município como espaço de exploração.

Não está a administração municipal reivindicando a tese da autono-
mia municipal e da independência do município frente à nação. Seria isso 
até um contrassenso. Mas está reivindicando o fato de que, sendo o lugar 
primeiro onde se expressam as exigências da vida humana, da vida social 
e da vida política, o município não pode ser considerado apenas um apên-
dice das decisões centralizadas, instrumento de realização de políticas que 
ignoram as necessidades das massas urbanas e das populações locais.

Ora, o últimos 50 anos da história brasileira assinalam o desenvol-
vimento dessa concepção: a de que as metas para o desenvolvimento 
nacional nascem e se expressam em instituições detentoras da racio-
nalidade da vida nacional, incrustadas nos agentes do poder central, e 
devem ser executadas por todos os brasileiros, indistintamente, que não 
devem discuti-las, analisá-las, questioná-las, e sim operacionalizá-las. 

As mudanças históricas no Brasil, a partir da revolução de 1930, 
tenderam a produzir, de modo cada vez mais acentuado, um desloca-
mento da origem das de ordem administrativa e política no Brasil para 
os aparelhos centrais do Estado. O poder central passa a se tornar o 
detentor dos processos administrativos, o juiz das prioridades da socie-
dade, o controlador das estratégias de desenvolvimento. O Estado, no 
caso o poder central, representado pelos órgãos institucionais de de-
cisão político-administrativa federal, vai assumindo, cada vez mais, o 
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controle de toda a vida nacional, de todo o planejamento urbano, do 
processo de produção econômica, da política de educação e cultura, do 
desenvolvimento de tecnologia e das políticas de saúde e bem-estar. Tal 
controle se dá não apenas pelo delineamento dos rumos de cada setor, 
através da planificação ou do incentivo, mas especialmente pelo con-
trole da arrecadação, pelo controle do orçamento, pelo detalhamento 
das aplicações, haja vista o notável crescimento da arrecadação federal 
nos últimos anos, que se expandiu vertiginosamente após a reforma da 
política fiscal e tributária, e o notável esvaziamento da arrecadação mu-
nicipal, que hoje, com muito esforço, pode ser suficiente para custeios e 
pequenos níveis de investimento.

O crescimento do volume da arrecadação federal no município, 
através de métodos fiscais e tributários, bem como de outras formas de 
arrecadação, como as loterias, por exemplo, torna o município quase 
que absolutamente dependente do governo federal. E tal situação tem-
se agravado sensivelmente nos últimos anos, após o movimento polí-
tico-militar de 1964, a partir do que ocorreu acentuada centralização 
administrativa no Brasil. Aquilo que se revelava como tendência, desde 
1950, foi veloz e eficazmente implementado a partir de 1964. Instalou-
se a construção de um modelo de sociedade administrativa no Brasil, a 
partir de então. Temos assistido, entre assustados e renitentes, ao abra-
ço, cada vez mais apertado, do “Leviatã” brasileiro, com sua fome insaci-
ável de recursos, que alimenta cada vez mais os cofres federais e aniquila 
a capacidade dos municípios.

Há, de outro lado, que se notar o crescimento dos focos de resistência 
do país. A nação está como que a proclamar, às vezes de modo cauteloso, 
outras, de forma agressiva, de maneira frágil ou de modo vigoroso, em 
surdina e às vezes explosiva, o seu inconformismo e a sua inquietação. 
Esse descontentamento não é apenas com relação aos métodos adminis-
trativos, como se a luta fosse por mudanças em métodos de administra-
ção. É mais do que isso. É um descontentamento contra o trágico destino 
que querem lhe impor sem que, em qualquer nível, esta mesma nação, 
enquanto constituída de homens situados e vários segmentos sociais, seja 
ouvida. O que há é um grito de inconformismo da maioria na nação alija-
da dos frutos do crescimento econômico. Essa maioria sabe que benesses 
do desenvolvimento não foram a ela distribuídas, mas, no momento em 
que ocorrer uma crise na economia, ela é chamada a repartir os custos 
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dessa crise. Essa maioria está clamando para o fato de que está disposta a 
participar da crise, desde que possa administrar a distribuição dos bens 
nos momentos de crescimento. E é por isso que ela resiste, e que cresce a 
sua força de resistência.

Essa resistência se expressa em vários níveis. Manifesta-se na orga-
nização da população em associações, clubes de vizinhança, sindicatos, 
associações profissionais, organizações partidárias, desconfiança, des-
crença e apatia. Aparece, assim, tanto de modo negativo, pela alienação, 
quanto de modo ativo, pelo aparecimento e fortalecimento de formas 
organizadas de ação.

Politicamente, uma primeira manifestação, e das mais concretas, 
ocorreu nas eleições de 1974, quando um grito de norte a sul do Brasil 
se fez ouvir, com a maioria do povo brasileiro apresentando um voto 
de desconfiança ao governo central, votando maciçamente na oposição, 
apesar de todo um esquema de pressão então montado para que tal não 
ocorresse. E essa era uma época contaminada pela propaganda notável 
no “milagre econômico brasileiro”, com que se procurava vender a ima-
gem de um governo competente e ordeiro, capaz de tirar o país do caos 
anterior a 64 e elevá-lo à categoria de nação econômica e socialmente 
desenvolvida em pouco mais de cinco anos. A nação recusou a pro-
paganda de milagre não porque não acreditasse que a economia havia 
crescido, mas por sentir claramente que esse crescimento tinha poucos 
benefícios, estando a maioria do povo dele excluída.

Aquele momento assinalou concretamente a materialização da pre-
gação da oposição política brasileira e, politicamente, representou o mo-
mento do confronto do povo, que agora se expressa de modo mais or-
ganizado, através do partido de oposição, o MDB, e o governo central, 
representado pelos tecnoburocratas e pelo partido que lhe dá sustentação, 
a Arena. E do confronto nasceram várias iniciativas do governo federal 
tentando dissolver a manifestação popular e o crescimento da sua orga-
nização: o Congresso Nacional foi fechado, cassaram-se mandatos, sus-
penderam-se as eleições diretas para os governos estaduais, alterou-se a 
composição eleitoral das Casas do Congresso, criou-se o senador biônico.

Conquanto todo esse esforço e violência contra a vontade popular, 
o povo tem afirmado, de modo crescente, o seu inconformismo, que se 
expressa nos planos nacional, regional e local: em movimentos sociais, 
de trabalhadores, de donas de casa, lavradores ou de estudantes.
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Ora, o município representa, segundo inclusive aqui reafirmei, o ní-
vel primeiro onde ocorre o movimento geral da sociedade. Nele, igual-
mente, este momento se faz sentir. E, no caso específico de Piracicaba, 
podemos aqui detectar um modelo dessa expressão.

A campanha de 1976, para eleição municipal, se desenvolve no fogo 
cruzado de propostas totalmente diferenciadas para a vida da cidade. 
De um lado, propostas centradas na euforia do milagre econômico, do 
crescimento industrial, da expansão imobiliária e no crescimento in-
discriminado urbano como forma de garantir o desenvolvimento social 
da cidade. Outras propostas, tentando reproduzir de modo orgânico no 
município os métodos políticos do governo federal, visavam assegurar à 
cidade um lugar à sombra do poder central, pela configuração da cida-
de como um lugar de reprodução do esquema político-administrativo 
implementado em todo o país.

Essas propostas tinham algo em comum: o alijamento da população 
da decisão, o afastamento da vontade, do querer do povo, do papel norte-
ador da ação política. Era necessária uma proposta alternativa não apenas 
em termos administrativos, mas, principalmente, em termos políticos. E 
no cruzamento das propostas para a ação administrativa nós nos compro-
metemos com o risco de assumir novos princípios de ação administrati-
vas fundados em propósitos definidos de convocar a população da cidade 
para uma intervenção democrática na vida política de Piracicaba. 

A campanha por isso mudou de face, pois enquanto as alternativas 
antes apresentadas se diluíam na unidade de propósitos e diferenciação de 
métodos, a nossa proposta colocava na esteira do movimento, que se deli-
neava em termos nacionais, a favor da participação popular na vida polí-
tica, contra o centralismo, contra o escamoteamento da liberdade pública. 

Vitoriosa a campanha, com a redefinição dos blocos de apoio que essa 
proposta teve, decidiu a administração levar adiante o seu compromisso. 
E que compromisso era esse? Apenas isso: trazer e garantir à população 
o seu direito de decidir, respeitando a sua vontade manifesta e efetivando 
a sua participação através de formas organizadas. Isso significava mudar 
o jargão dos administradores públicos em todos os níveis, que sempre 
anunciam estarem seus governos a serviço do povo. Nós não estamos 
anunciando isso; estamos anunciando estar nosso governo com o povo. 
Não é um governo que se estrutura como detentor do saber da vontade 
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do povo, mas sim um governo que se constitui como instrumento para 
viabilizar a vontade expressa da população que o legitima como poder.

Ora, colocada essa perspectiva e princípios políticos, cabia possibi-
litar que o curso da vontade do povo ganhasse formas de organização 
e manifestação. No nível dos atuais detentores do poder regional – nos 
estados – e nacional, os grupos econômicos mais privilegiados, como o 
grande capital multinacional, os banqueiros, os grupos empresariais, os 
grandes capitais comercias, os grandes fazendeiros, têm capacidade efe-
tiva de participação e definição das prioridades e ação desses governos. 
A população, por seu lado, tanto a representada pelas camadas médias 
quanto pela população trabalhadora, se acha totalmente afastada da ca-
pacidade de intervenção na direção dos atos governamentais. 

Aqui, na cidade de Piracicaba, nossa proposta reverteu a expectati-
va: colocamos em primeiro lugar e de modo decisivo as necessidades e 
exigências da população, e isso possibilitou submeter as exigências e ne-
cessidades dos setores mais privilegiados do município às necessidades 
globais da população.

É evidente que isso se constitui em uma alternativa político-admi-
nistrativa em termos nacionais. Representa, por outro lado, a recusa da 
direção imposta à vida política nacional, desde 1930, uma vez que se 
presentifica como recusa da forma centralizada de administração polí-
tica, tomando a forma participativa. É por isso que, em vez de ênfase em 
programas de ação, nosso governo teve princípios e compromissos. Em 
vez de ações planejadas com fins a priori estabelecidos, nosso governo 
procurou desenvolver espírito de agilidade administrativa em seus se-
cretários municipais e funcionários da administração para que possam 
responder com prontidão às exigências da população municipal.

O que se pretendeu com tal forma de administração?
1º – Garantir o caráter político da administração pública. Depois de 

tantos anos de contínuo desprezo pela atividade política, identificada 
como causa de todos os males nacionais pelos autopromovidos dirigen-
tes máximos da racionalidade administrativa – os tecnoburocratas de 
todos os níveis –, a administração municipal de Piracicaba pretendeu 
restaurar a dignidade da ação política. Não despreza o trabalho técnico;  
pelo contrário, valoriza-o sem diminuir a importância do político, por-
que não são incompatíveis. Ambos devem se completar sem se corrom-
per. Tal corrupção ocorre quando a técnica é elevada à condição de in-
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térprete da vontade política dos cidadãos. Assim ela fica esvaziada em 
sua função específica e se lhe atribuem funções que não se estruturam 
no âmbito da sua competência, expondo-a e a seus manipuladores ao 
próprio desprezo da opinião pública. 

O que estamos agora demonstrando é que a vontade política da po-
pulação pode ser respeitada, sem que se deixe de promover a sua cons-
ciência política e que se refinem as suas necessidades. O administrador 
municipal pode e deve agir tendo em vista a articulação fundamental 
entre essas necessidades, suas formas de expressão, a organização do 
povo, a liderança sobre sua equipe, a convocação frequente de novos 
colaboradores, e assim se aproximar o quanto possível, em seus atos, dos 
conteúdos que respondam às exigências sociais da comunidade.

2º – Que a administração de Piracicaba pudesse se constituir numa ex-
pressão pedagógica, para o povo e para as lideranças políticas. Para o povo, 
na medida em que ela possa restaurar a confiança em sua força quando 
esta detém uma forma organizada de expressão. Assim, o povo, no caso 
da cidade de Piracicaba – mas pedagogicamente pode-se pensar em toda 
região, no estado ou no país –, pôde sentir claramente que a sua força ad-
vém não das falas e das proclamações das elites que se julgam intérpretes 
da sua vontade, sejam as intelectuais, sejam as responsáveis pelos meios 
de comunicação, sejam as industriais, mas advém da sua capacidade de 
organização e da ação fundada nessa organização. Nessa medida, as elites 
ou se tornam vozes sem conteúdo – barulho de tambor à frente das reivin-
dicações populares – ou elas cumprem seu verdadeiro papel de liderança, 
assumindo a tarefa de força auxiliar e de direção nas organizações. 

É por isso que esta administração, cometendo erros, pôde, a todo 
momento, fazer sua própria reavaliação e retomar constantemente o seu 
caminho, já que o seu traçado é seguro, não apenas porque suas metas 
sejam tecnicamente objetivadas, mas porque se sabe identificada com a 
vontade da maioria da população da cidade. E esta administração não 
se dispôs a se vender às forças poderosas. Poderosas não por sua capa-
cidade de servir à população, mas pela capacidade de exploração da sua 
vontade, dos seus sentimentos, do seu trabalho, das suas expectativas. 
Nosso compromisso é um compromisso com aqueles para os quais o 
município é o lugar primeiro para a reprodução das suas condições fun-
damentais de existência. E com eles nos propomos à reconstrução da 
dignidade e da vontade.



55Perfis Parlamentares João Herrmann neto

Democracia feita em casa

Por Valéria Rodrigues

Nos anos de 1984 e 1985, a Câmara dos Deputados editava dois li-
vros que reuniam relatos detalhados sobre as experiências democráti-
cas vividas por dezenas de municípios brasileiros cujos prefeitos ousa-
ram e optaram por colocar como prioridade de suas administrações as 
reivindicações do povo mais necessitado. O que poderia parecer uma 
lógica da administração pública não o era, visto que essas administra-
ções, iniciadas em 1976, estavam sob a observação criteriosa das forças 
que governavam o país pelas mãos da ditadura. Prefeitos, sem exceção, 
foram fichados no temido Departamento Estadual de Ordem Política 
e Social (Deops), subordinado na esfera federal ao Departamento de 
Ordem Política e Social (DOPS), que foram órgãos criados para vigiar, 
controlar e até reprimir quaisquer movimentos políticos e sociais con-
trários ao regime no poder.

Ficha nº 1 do arquivo do Departamento de Ordem Política e Social (DEOPS), que acompanhou 

de perto toda a administração de João Herrmann à frente da prefeitura de Piracicaba. 
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Portanto, é simples concluir porque essas experiências democráticas 
fazem parte do acervo público nacional e, ao concluir este capítulo, será 
também natural concluir por que Piracicaba, João Herrmann Neto, pre-
feito municipal, povo, organização popular, são palavras tão comumen-
te encontradas no Acervo Público do Estado de São Paulo, no Projeto 
Memórias Reveladas, que trouxe a público as investigações da época 
realizadas pelo Deops.

Em 1977, João Herrmann chegava à prefeitura de Piracicaba, depois 
de ganhar notabilidade no cargo de secretário municipal de obras na 
administração anterior, de Adilson Benedito Maluf. Venceu uma dis-
puta interna no partido com apenas 87 votos de diferença do segundo 
colocado, gerando descontentamento e inimizades que acompanhariam 
de perto cada passo seu na prefeitura. 

Já na campanha para a prefeitura, colocou a questão social como 
cerne de seu trabalho. O fato é que João Herrmann, homem de posses fa-
miliares, jovem extrovertido e administrador que mantinha as botas su-
jas de barro como um vício, adquirido durante seu curso de Agronomia 
na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de 
São Paulo (USP), optou por uma gestão voltada para o povo, exercendo 
a democracia no seu sentido mais pleno, de que o governo deve emanar 
do povo, para o povo e ser exercido pelo povo. E essa decisão funda-
mentou todas as suas atitudes administrativas, e o que faria com que 
seu mandato fosse reconhecido como modelo de administração políti-
ca democrática, com ações participativas e populares, direcionando até 
mesmo governos que surgiriam com a abertura democrática no país, 
entre eles, o do governador Franco Montoro, para o governo estadual 
paulista, que utilizou o modelo da merenda escolar de Piracicaba como 
padrão para o estado de São Paulo.
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O prefeito eleito de Piracicaba discursa após receber a faixa de seu antecessor, Adilson Maluf. 

(Foto: arquivo pessoal). 

João Herrmann tinha seus objetivos muito claros, e uma das suas 
mais importantes ações foi o incentivo à criação da Federação de 
Organizações Populares de Piracicaba, idealizada pelo assessor políti-
co Oswladir Júlio, estimulando a criação de dezenas de associações de 
moradores e possibilitando a construção de mais de 50 centros comu-
nitários. No início do seu mandato eram apenas três. Foi um trabalho 
árduo, de convencimento do povo que vinha de um grande período de 
isolamento sem que suas necessidades fossem postas como prioridade. 

Piracicaba vinha também de um período de modernização indus-
trial, em que empresas como a Caterpillar e a Phillips vieram para o 
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município sem que estruturalmente a cidade estivesse preparada para 
receber a demanda de tantos novos moradores. Alguns fatores manti-
nham a cratera entre povo e governo, mas João Herrmann então se des-
tacava por ir na contramão dos interesses de sua classe e conceder ao 
cidadão mais simples o poder de decidir para onde iriam e como seriam 
aplicados os recursos municipais.

A cultura da participação democrática foi ganhando corpo. Era o 
sustentáculo de sua administração e garantiria força e empolgação a 
seus secretários para executar a transformação voltada para o povo. 
Transformação que ocorreu em todas as áreas da administração pública, 
pois a lista de prioridades de seu governo era extensa. 

A principal ferramenta para esta inclusão da participação popular 
foi a criação do Conselho Orçamentário do Cidadão, que reunia conse-
lhos e comissões de bairro com o objetivo de opinar sobre o orçamento, 
que era tido com a principal lei do município, definindo de onde tirar o 
recurso e onde aplicar. Essa participação acabou por motivar uma am-
pla reforma tributária, atualizando a planta genérica de valores tributá-
rios para a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

 O primeiro decreto do prefeito Herrmann também atingiu as clas-
ses mais abastadas e tratava dos vazios urbanos. Seu objetivo era taxar 
de impostos os proprietários de terrenos que eram preservados para fins 
de especulação financeira. Então, foi criado também o IPTU progres-
sivo. Com isso, os mais ricos passaram a pagar mais, e a arrecadação 
aumentou, possibilitando a ampliação dos programas sociais levados à 
população de baixa renda, estopins para os conflitos entre a alta socie-
dade e o prefeito.

Entre as prioridades estavam a redução da mortalidade infantil, a 
melhoria de cem por cento na distribuição de água e na coleta de esgo-
to domiciliar, campo no qual João Herrmann pôde utilizar a experiên-
cia de engenheiro agrônomo, com a implantação de programas para a 
gestão ambiental face aos índices de poluição do Rio Piracicaba. Essa 
relação entre qualidade da água consumida, saneamento e mortalidade 
infantil, hoje tão óbvia, à época era vista com exagerada desconfiança. 

E com desconfiança também foi como a sociedade viu um de seus 
projetos mais ousados, o Água Nova. Na época, o Rio Piracicaba, de 
onde se tirava a água a consumir na cidade, já muito poluído e pre-
judicado pela retirada de parte de seu volume para abastecer a capital 
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paulista, era visto por João Herrmann como ameaça à saúde e à pró-
pria sobrevivência da cidade. Buscou no Rio Corumbataí, distante 20 
quilômetros da cidade, água de qualidade para abastecer Piracicaba. 
Construiu a estação de captação de água no Rio Corumbataí, em Capim 
Fino, ação que na época foi fortemente criticada pela sociedade e pela 
oposição, mas que até hoje garante água de qualidade nas torneiras da 
cidade. Era o fim da era dos bichos nas torneiras, da água “fedida” e dos 
coadores nas torneiras para tirar os bichos que vinham pelos canos.

O governo de João Herrmann frente à prefeitura de Piracicaba, de 
1977 a 1982, foi reconhecido internacionalmente, sendo tema de teses 
acadêmicas em universidades do Brasil, México, Portugal, França e 
Estados Unidos. Essa projeção concede à cidade o status de cidade mais 
desenvolvida do Brasil, devido a ações que se refletem, mesmo após 30 
anos, no dia a dia da cidade, como a construção de 14 postos de saúde, 
a finalização das obras do Teatro Municipal e da Sala Grande Otelo, o 
estímulo ao crescimento do Salão de Humor de Piracicaba, a construção 
de mais de cinco mil moradias nos bairros, entre outros feitos que atra-
íam a atenção pela ousadia e grandiosidade. Esses feitos eram sempre 
registrados pelo deputado em plenário.

“Diário do Congresso Nacional (Seção I), sábado, 19 de março 
de 1983, pág. 797

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Srs. Deputados, com 
convicção afirmamos que os governos municipais devem assumir 
diante de si e da comunidade a responsabilidade histórica de se co-
locarem a serviço do povo, acima de qualquer outro interesse, não 
temendo riscos advindos dessa firme determinação, que significa 
ir contra aqueles que só veem no município um espaço a ser explo-
rado. Isso porque o poder central se tornou juiz das prioridades da 
sociedade, o controlador das estratégias de seu desenvolvimento, 
assumindo o controle de toda a vida nacional, tornando assim in-
viável qualquer tese de participação popular, a menos que ela nasça 
do próprio povo, dentro das fronteiras reais do município.

Não está a administração municipal reivindicando a tese da 
autonomia municipal e da independência do município frente à 
nação. Reivindica o fato de que, sendo o lugar primeiro onde se 
expressam as exigências da vida humana, da vida social e da vida 
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política, não deve o município continuar a ser apenas um apêndi-
ce das decisões centralizadas, não deve ser apenas o instrumento 
da realização de políticas que ignoram as necessidades das massas 
urbanas e das populações locais. O município deve participar do 
governo de Estado, deve ser ouvido nas decisões que lhe digam res-
peito, deve auxiliar na elaboração de programas de governo e, final-
mente, deve participar concretamente da administração estadual, 
em parceria, num programa que é iniciado com a representativi-
dade dos bairros, depois pelos conselhos municipais, das câmaras 
específicas de atendimento ao povo – isso em nível municipal. E, 
por fim, o povo sendo levado ao governo de Estado, representado 
pela administração municipal.

Em Piracicaba, o governo do PMDB instituiu um programa de 
ação comunitária, propondo alternativas altamente válidas de go-
verno. Em vez de ações planejadas, utilizando os técnicos e tecno-
cratas como meio e o povo como cobaia, propôs-se desenvolver um 
trabalho de agilização administrativa em seu corpo de secretários 
e funcionários de forma que pudessem responder com prontidão 
às exigências da população. Mais do que isso: propôs-se organizar 
a população, para que aprendesse a reivindicar, conhecesse a má-
quina administrativa, suas possibilidades e limitações, aprendesse 
o funcionamento da máquina estatal e, a partir disso, recuperasse o 
que lhe foi tirado nesses anos de exceção. Num país onde a demo-
cracia relativa foi a expressão máxima de liberdade, em Piracicaba o 
povo sabe qual o papel da democracia.

Foram adotados como regra geral cinco pontos calcados na 
orientação política traçada pelo PMDB:

– A democracia não pode ser vista como tática provisória, mas 
como princípio primordial e inarredável;

– A existência de organizações populares autônomas deve ser in-
centivada, porém sem a intervenção de forças ou agentes externos. 
Deve-se trabalhar para que essas organizações sejam independentes,  
aumentando seus objetivos pelos seus próprios meios, o que repre-
senta condição necessária para a consolidação da democracia;

– Tendo em vista essa concepção, o governo municipal deve to-
mar como referência básica o fortalecimento das organizações no 
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processo de decisão e realização dos bens e serviços, objetivando o 
atendimento das necessidades da população;

– Essas organizações populares não devem ser transformadas em 
apêndices do governo ou mesmo de qualquer partido. Deve-se lutar 
pelo fortalecimento das organizações, consolidando sua autonomia 
e independência, de forma que venham a ser os sustentáculos da 
democracia;

– As atividades sob a responsabilidade do governo municipal de-
vem, na prática diária, respeitar os aspectos técnicos, aplicando-se 
ao mesmo tempo procedimentos coerentes com as diretrizes assu-
midas. Em síntese, devem-se desenvolver atividades com a partici-
pação da população através de suas organizações.

A partir da adoção dessa filosofia de governo, o próprio povo 
deve gerenciar os serviços públicos colocados à sua disposição, su-
gerindo e fiscalizando, inicialmente através de comissões, depois de 
conselhos de bairros e, finalmente, de conselhos municipais. 

A partir de uma concepção que leva em consideração o expres-
sivo potencial humano do município, foram instituídas comissões 
para implantar os serviços exigidos pela população; depois, conse-
lhos (de saúde, educação, bem-estar social, habitação, transportes, 
segurança, saneamento etc.) que debatam os problemas, gerenciem 
e fiscalizem os serviços. O povo deixou de ser observador.

Existem ainda as Câmaras Social, Executiva e do Meio Ambiente, 
representadas pelos órgãos municipais que caracterizam as ativida-
des sociais, execução de obras e que gerenciam os recursos financei-
ros. Ao final, o Conselho Superior de Governo, que tem como fun-
ção principal manter a unidade político-administrativa, em função 
das diretrizes gerais do governo.

Entende-se com isso que o próprio programa de governo do 
PMDB de Piracicaba foi democratizado em sua estrutura interna 
diferenciando-o dos outros partidos políticos. Os programas foram 
implantados em nível de desafio de uma administração do PMDB, 
portanto uma administração alheia aos auxílios no nível estadual. 
Trata-se, pois, de um programa de governo testado, levado a todos os 
prefeitos do partido que objetivam adotá-lo em nível de parceria com 
o governo estadual a ser eleito em 1982. Transformar o município de 
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ponto de fuga das decisões no centro maior da política da nação é 
tarefa do PMDB.

Torna-se importante reproduzir o que pretendeu a administra-
ção de Piracicaba ao estabelecer essa linha de governo, que espero 
seja adotada pelo partido como base para os programas de governo, 
a serem elaborados para as próximas eleições, e metas a serem cum-
pridas pelos governadores de estados, eleitos pelo PMDB:

– Garantir o caráter político da administração pública. Depois 
de tantos anos de contínuo desprezo pela atividade política, iden-
tificada como causa de todos os males nacionais pelos autopro-
movidos dirigentes máximos da racionalidade administrativa – os 
tecnoburocratas de todos os níveis –, a administração municipal de 
Piracicaba quer restaurar a dignidade da ação política. Não despre-
za o trabalho do técnico; pelo contrário, valoriza-o. Mas o valoriza 
sem diminuir a importância do político, porque não são incompatí-
veis. Ambos devem completar-se sem se corromper. Tal corrupção 
ocorre quando a técnica é elevada à condição de intérprete e ma-
nipuladora da vontade política dos cidadãos. Assim ela fica esva-
ziada em sua função específica e se lhe atribuem funções que não 
se estruturam no âmbito de sua competência, expondo-a e a seus 
detentores ao próprio desprezo da opinião pública. 

O que estamos agora a demonstrar é que a vontade política da po-
pulação pode ser respeitada sem que se deixe de promover a sua cons-
ciência política e se redefinam as suas necessidades. O administrador 
municipal pode e deve agir tendo em vista a articulação fundamental 
entre essas necessidades, suas formas de expressão e organização, a 
liderança sobre sua equipe, a convocação frequente de novos cola-
boradores e, assim, aproximar-se o quanto possível, em seus atos, de 
conteúdos que respondam às exigências sociais da comunidade.

– Que a administração municipal de Piracicaba possa constituir-
se numa expressão pedagógica para o povo e para as lideranças 
políticas. Para o povo, na medida em que ele possa restaurar a con-
fiança em sua força quando esta detém uma forma organizada de 
expressão. Assim, o povo, no caso o da cidade de Piracicaba (mas, 
pedagogicamente, pode-se pensar em toda a região, no estado e no 
país), pode sentir claramente que a sua força advém não das fa-
las e das proclamações das elites que se julgam intérpretes de sua 
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vontade, sejam as intelectuais, sejam as responsáveis pelos meios de 
comunicação, sejam as indústrias, mas advém de sua capacidade de 
organização e da ação fundamentada nessa organização. Nessa me-
dida, as elites ou se tornam vozes sem conteúdo, barulho de tambor 
à frente das reivindicações populares ou cumprem seu verdadeiro 
papel de liderança, assumindo a tarefa de força auxiliar e de direção 
das organizações. É por isso que esta administração, mesmo come-
tendo erros, pode a todo o momento fazer sua própria reavaliação 
e retomar constantemente o seu caminho, já que o seu traçado é 
seguro não apenas porque suas metas sejam tecnicamente objeti-
vadas, mas porque se sabe identificada com a vontade da maioria 
da população da cidade. E esta administração não está disposta a se 
vender às forças poderosas, não pela capacidade de servir à popula-
ção, mas poderosas pela capacidade de exploração da sua vontade, 
dos seus sentimentos, do seu trabalho, das suas expectativas. Nosso 
compromisso é um compromisso com aqueles para os quais o mu-
nicípio é o lugar primeiro para a reprodução das suas condições 
fundamentais de existência. E com eles nos propomos à reconstru-
ção da dignidade da vontade.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente e Srs. Deputados.”

Um fator predominante para a administração João Herrmann em 
Piracicaba foi o fenômeno conhecido nos anos 70 como inchamento 
dos municípios do interior paulista com mais de 100 mil habitantes, 
provocado pela migração da população rural para os centros urbanos 
em busca de melhores condições de trabalho e de vida. E foi essa ci-
dade que João Herrmann administrou de forma inovadora e organi-
zada. Elaborou juntamente com seus secretários, o Programa de Ação 
Comunitária (PAC), que deu o rumo ideológico ao trabalho e determi-
nava a criação de canais permanentes e diretos de comunicação com 
a população local e colocava educação, saúde, saneamento, transporte, 
habitação e abastecimento como principais bandeiras da gestão.

A inovação na gestão estava em todos os setores. O jovem prefeito 
de 27 anos foi pioneiro em utilizar da comunicação de forma estraté-
gica. Criou a Assessoria de Informações que, formada por equipe de 
comunicação, era responsável por encurtar a distância entre o povo e o 
governo e que centralizava toda a informação de ações das secretarias 
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de governo e as solicitações da população. O resultado foi o aumento da 
demanda, já que o poder público passava a conhecer finalmente o que 
desejavam seus habitantes. E foi neste momento que “nasceu” o pre-
feito das ruas, pois João Herrmann sentiu a necessidade de vivenciar 
in locco o que realmente desejava a população. Criou os “atendimentos 
regionais” ou “atendimento permanente”, abrindo escritórios nos bair-
ros, aproximando os gestores públicos das realidades de cada região 
da cidade. E foram estes escritórios que se transformaram nos centros 
comunitários, nos quais a própria população se organizava e elaborava 
suas solicitações, encaminhado-as à prefeitura. 

Reuniões com secretariado às seis da manhã eram o princípio dos dias da administração 

João Herrmann. (Foto: arquivo pessoal) 

O dia do prefeito começava às seis da manhã, com uma reunião 
de secretariado na garagem municipal, definindo diariamente as ações. 
Depois seguia para os bairros e obras para acompanhar o atendimento 
permanente, que tinha como prioridade assistência social, assistência 
médica, assistência odontológica, assistência jurídica e assistência ao 
trabalho uma vez por semana. O resultado desse estilo foi um gover-
no popular atento às questões sociais e aprovado pelos menos favoreci-
dos, enfim, um campo fértil para a eclosão de conflitos de classe entre o  
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administrador e grupos de interesse da sociedade. Alguns muito famo-
sos na cidade e outros ideologicamente surpreendentes, como o repre-
sentante de classe dos médicos no caso da saúde municipal em que o 
prefeito foi acusado publicamente de antiético por levar saúde de quali-
dade aos postos públicos e, assim, esvaziar os consultórios particulares 
da cidade. Verdade atestada por Francisco Núncio Cerignoni, secretá-
rio do bem-estar social da prefeitura na administração João Herrmann: 
“Muitos confrontos iniciaram a partir de então, sendo o prefeito alvo 
de diversos grupos de interesse com o intuito de retirá-lo da prefeitura 
municipal através de tentativas de cassação de seu mandato”. Ele reforça: 
“Era a primeira vez que o município recebia ação comunitária de assis-
tência aos mais necessitados, em contraponto ao tráfico de influências, 
que até então era o principal definidor das prioridades das gestões go-
vernamentais anteriores a João Herrmann”, contou em entrevista.

As ações populares e democráticas se multiplicavam. Na área do 
bem-estar social, por exemplo, a prefeitura chegou a se reunir com a 
população 4.600 vezes em três anos de gestão do Programa de Ação 
Comunitária, que teve duas edições, PAC I e PAC II. Essa atenção à 
população não poderia ocasionar outra realidade senão uma grande 
transformação social. 

Na área da saúde, além da qualidade, várias foram as ações que ga-
rantiram cerca de quinhentos mil atendimentos ao ano, para uma po-
pulação que rondava os 200 mil habitantes. Foram 18 postos de saúde 
construídos conforme a indicação da própria população, que os priori-
zava em assembleias. As ações conjugadas da saúde e saneamento ga-
rantiram a redução da mortalidade infantil de 30 mortes para cada 1 
mil nascidos, em 1978, para 12 mortes para cada 1 mil nascimentos em 
1982, feito que contribuiu para o título de município mais desenvolvido 
do país, concedido pela revista Dirigente Brasil, por dois anos consecu-
tivos, devido ao atendimento em distribuição de água, com cobertura 
total do perímetro urbano, e noventa e cinco por cento da canalização 
do esgoto doméstico da cidade.

O ano de 1980 foi marcante para o setor da saúde, com 148.306 aten-
dimentos à população e construção de 14 postos de saúde nos bairros 
(hoje distritos) de Santa Teresinha, Piracicamirim, Matão (Jardim São 
Paulo), Cecap, Coréia (Paulicéia), Jardim Esplanada, Jupiá, Algodoal, 
Jardim Brasília, Vila Sônia, Caxambu, Vila Fátima, Arraial de São Bento, 
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Anhumas, Ibitiruna e Santana/Santa Olímpia – todos com base nos le-
vantamentos técnicos de demanda e reivindicações da própria popu-
lação, obras realizadas não somente na zona urbana, mas também na 
rural, reafirmando o caráter democrático da administração. 

A saúde foi também para a escola, com programas sendo desenvol-
vidos nos Centros Polivalentes de Educação e Cultura (Cepecs) a fim de 
envolver a família como um todo e tratar a saúde de forma preventiva, 
conforme a Declaração de Alma-Ata, no Cazaquistão, formulada em 
1978 na Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, 
dirigida aos governos na busca da promoção de saúde a todos os povos 
do mundo. A declaração definia que a atenção primária deveria caber ao 
município, a secundária ao estado e a especializada à União, o que foi a 
base para a idealização do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro. Em 
Piracicaba então foi criado o Programa Municipal de Atenção Primária, 
dividido e baseado por faixa etária de zero a seis anos (lactente), de sete 
a 14 anos (programa de saúde escolar) e também para mulheres em ida-
de fértil, para adultos e idosos. 

Também fez parte do programa de saúde a construção do primei-
ro pronto-socorro juntamente com o posto de pronto atendimento e o 
laboratório de análises clínicas da cidade, reativando também o pron-
to-socorro da Vila Rezende, uma região composta por vários bairros à 
margem direita do Rio Piracicaba. Na área odontológica, a Secretaria de 
Saúde duplicou o número de consultórios odontológicos para os aten-
dimentos, também tendo como foco a saúde bucal, que era o princípio 
para uma boa saúde global do cidadão.

Na educação, ocorreu uma grande revolução, pois a escola era vista 
como um instrumento de luta de uma nova ordem social e não apenas 
um instrumento de manutenção e reprodução dos interesses das classes 
privilegiadas, nem tampouco as creches eram tidas como depósitos de 
crianças. Foram construídas centenas de salas de aula e os Cepecs, núcle-
os dessa grande mudança, que garantiram o atendimento a crianças de 0 
a 14 anos. Os programas de educação atingiram desde o berçário, passan-
do ao maternal, creche, pré-escola, complementação escolar de primeiro 
grau, alfabetização de adultos e a construção de novo prédio da merenda 
escolar. Os Cepecs chegaram tanto aos bairros periféricos quanto à zona 
rural, no bairro Matão (atual Jardim São Paulo), Vila Cristina, Jaraguá, 
Santa Terezinha, Vila Fátima, Algodoal, Piracicamirim, Paulicéia, Jardim 
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Caxambú, Jardim Brasília, Jardim Esplanada (pré-escola e complemen-
tação escolar), Jardim Califórnia (pré-escola), além de reformulações 
nas creches municipais (Parque Infantil) e da creche Joaninha Morganti 
(Jardim Esplanada). 

Um dos Cepecs construídos para garantir que todas as crianças de zero a catorze anos 

tivessem oportunidade de estudar e desenvolver atividades extraclasses.  

(Foto: arquivo pessoal) 

A merenda escolar era mantida com 85% de recursos do próprio 
município e não do Estado, e o cardápio era definido de acordo com os 
alimentos dos produtores da zona rural da cidade. 

“Diário do Congresso Nacional (Seção I), sexta-feira, 20 de 
maio de 1983, pág. 3629.

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
algumas cidades brasileiras têm tentado a realização de uma ex-
periência administrativa baseada em maior participação direta da 
população nas decisões de seu município através de sociedades de 
bairro, comitês e sindicatos. As cidades de Piracicaba (SP), Lages 
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(SC), Boa Esperança (ES), entre outras, conseguiram avanços na 
sociedade em função desta dinâmica alternativa de governo.

Piracicaba, cujo estudo de caso passaremos a relatar, tem uma 
proposta em educação alternativa, os Centros Polivalentes de 
Educação e Cultura (Cepecs), nos quais funcionam berçários, cre-
che, pré-escola, educação complementar para crianças que estão 
fazendo o 1º grau regular, educação física, educação artística e pro-
grama de educação complementar de adultos, incluindo alfabeti-
zação. A cidade conta ainda com um sistema de merenda escolar 
considerado o mais perfeito do estado.

Ao lado de pais e professores, educadores e técnicos, a adminis-
tração de Piracicaba montou um programa de educação. Não foi o 
bê-a-bá que nos impulsionou a educar, mas sim o ‘p’ da pá, o ‘t’ do 
tijolo, o ‘m’ de martelo, o ‘l’ de luta que dão aos educandos clare-
za sobre a própria realidade em que vivem inseridos, fundindo os 
meios de leitura com os seus instrumentos de trabalho.

Abriram-se berçários, creches e escolas, não com a finalidade de 
serem armazéns de crianças. Ao contrário, ali investe-se nas pessoas 
dignas, os filhos dos trabalhadores, que procuram a escola pública 
gratuita, transmitindo-lhes o conteúdo crítico necessário a fim de 
que enxerguem a realidade como é, num processo de inversão da 
vontade do regime que usa a educação como meio de contenção e 
estratificação sociais.

O Programa de Ação Comunitária de Piracicaba (PAC) pre-
via em sua elaboração e, depois, na sua consecução, que na área 
educacional o plano deveria estabelecer a construção de Centros 
Polivalentes de Educação e Cultura, os Cepecs, os quais são consi-
derados meios para o desenvolvimento dos seguintes programas, 
dirigidos basicamente às pessoas de baixa renda e moradores da 
periferia da cidade:

a) creches e pré-escolas;
b) supletivo de 1º grau para maiores de 14 anos e, prioritaria-

mente, para adultos com mais de 18 anos;
c) suprimento de escolarização e programa de bolsas de estudo 

orientadas;
d) programa de alfabetização de adultos.
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Uma vez instaladas todas as unidades, o Programa de Educação 
cobriu a urgência de escolarização desde o berçário à educação 
de adultos, em quase todas as áreas mais carentes do município 
de Piracicaba, prestando serviços diretos a uma clientela de mais 
de seis mil pessoas, das quais aproximadamente quatro mil eram 
crianças. Esse programa se constituiu não apenas como forma de 
suprir as deficiências dos programas de educação mantidos pela 
União e pelo estado, mas para garantir o acesso à sociedade de mi-
lhares de pessoas subjugadas pela ignorância que lhes era imposta 
e que não pretendiam perpetuar sua escravidão à classe dirigente, 
mas restabelecer sua dignidade como cidadãos.

‘Piracicaba tem hoje poucos analfabetos. Os que não sabem 
ler e escrever somam 10 mil pessoas, cerca de 4% da população 
de 250 mil habitantes. Mas esses pequenos contingentes são de 
analfabetos estatísticos, daqueles que nos censos declaram não 
saber escrever o próprio nome. Na verdade, pelos bairros da 
cidade há uma enorme carência educacional, entre crianças e 
também entre adultos. Na linha de transformação social que a 
administração pública se impôs, o lema ‘é preciso conhecer para 
mudar’ direcionou todos os seus programas na área de educação.’

Como os demais programas sociais, o de educação esteve assen-
tado na participação popular. Cada bairro tinha o seu Conselho de 
Educação, formado por representantes eleitos dos moradores e que 
debatiam, em nível de igualdade com funcionários administrativos, 
as necessidades educacionais locais. Como o ensino de 1º e 2º graus 
era atribuição do governo do estado, o poder público municipal co-
locou-se como instrumento de conquistas de escolas e professores do 
governo do estado. E, apesar do bloqueio sistemático que a adminis-
tração do governador Paulo Maluf (entre 1978/1982) impôs à cida-
de, em todos os níveis, foi possível expandir a rede estadual, ainda 
que em menor escala do que as necessidades exigiam. De sua parte, a  
prefeitura ergueu as chamadas salas de emergência, para evitar que as 
crianças ficassem sem poder frequentar o ensino regular.

O mais avançado do Programa Municipal de Educação foi, 
no entanto, a concepção dos Centros Polivalentes de Educação e 
Cultura, os Cepecs. Nos bairros mais populares de Piracicaba foram 
erguidos 11 Cepecs, em áreas que variavam de 1.200 a 7.000 metros 
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quadrados. Cada uma dessas unidades oferece, ainda hoje, serviços 
de berçário, creche, pré-escola, educação complementar, merenda, 
educação física e educação artística.

Apesar das dificuldades materiais, cerca de 5.000 crianças foram 
atendidas pelo programa entre 1976 e 1982, minimizando um dos 
graves problemas detectados na comunidade. Depois de um estudo 
regular, constatou-se que 51% das crianças que iniciavam o 1º grau 
acabavam abandonando a escola, e a maioria absoluta dos que deixa-
vam a escola era formada por filhos dos trabalhadores de baixa renda.

Assim, os primeiros Cepecs nasceram nos bairros mais pobres 
da cidade, proporcionando um ensino integral e dando alimenta-
ção gratuita a uma população infantil cujo destino seria inexoravel-
mente o abandono da escola.

‘Substituir a escola de poucos por uma escola de muitos, na qual 
todo cidadão realize seu sonho de tornar-se um dirigente, que possa 
pensar e estudar, dirigir ou controlar quem dirige, fazendo conci-
liar, ao final, no plano da democracia política, governantes e gover-
nados’, dizia a equipe pedagógica responsável pela implantação do 
programa, em seu documento inicial ao governo de Piracicaba.

Nas creches, pré-primários e unidades suplementares instaladas 
em cada Cepec, trabalharam funcionários e professores do próprio 
bairro, selecionados através de concursos e entrevistas. Essas pes-
soas acabaram se transformando em agentes de conscientização da 
própria comunidade.

Porém, a grande novidade introduzida pelo Cepec, que o trans-
formou numa experiência pioneira, aplicada em larga escala no 
Brasil, é a forma de gestão plural da unidade educacional. No Cepec 
não houve responsabilidades individuais; sempre predominou o 
grupo, a ação coletiva. Ele possuía ainda um Conselho de Avaliação 
e um Conselho Pedagógico. O Conselho Pedagógico era formado 
pelo secretário de Educação, que participava diretamente das ativi-
dades em cada unidade, pela equipe pedagógica e pelos professores 
de cada bairro. Já o Conselho de Avaliação era formado por elemen-
tos da comunidade: os professores, os monitores e os funcionários. 
Esses dois conselhos dirigiam o Cepec e discutiam suas decisões 
com a comissão de educação do bairro, escolhida por eleição atra-
vés do Centro Comunitário.
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Foi o então secretário de Educação, professor Barjas Negri, quem 
definiu que 

‘Nós acreditamos na pessoa humana como aquela que pen-
sa, tem vontades e opiniões. Por isso, o objetivo de nossa escola 
é transmitir conhecimentos que permitam ao homem lutar por 
uma sociedade mais justa. Procuramos desenvolver nele a solida-
riedade, a independência, a criatividade, a curiosidade, a capaci-
dade de iniciativa e, com muita ênfase, o espírito de coletividade.’

Acreditamos que o povo organizado, consciente e participan-
te, encontra seus próprios caminhos. E procuramos mostrar que 
o aparelho municipal de Estado e seu poder local deveriam estar 
subordinados aos interesses das maiorias, a seus anseios e direitos 
por uma sociedade mais justa e melhor.

Por ser uma prefeitura de oposição, entre 1976 e 1982, Piracicaba 
sofreu vários tipos de pressões e boicotes. Internamente, a socieda-
de tradicional da cidade foi contra a prioridade que a administração 
municipal decidiu dar aos bairros periféricos mais carentes. Como 
os recursos não eram inesgotáveis, o dinheiro aplicado em saúde, 
habitação ou educação na periferia foi retirado de outras melhorias 
que favoreceriam mais os setores privilegiados, como a construção 
de viadutos e estacionamentos, ou de praças e jardins nos bairros de 
urbanização mais antiga.

Mas, além dos problemas internos, a prefeitura tinha proble-
mas de verbas, pois não recebia praticamente nada dos governos 
do estado e da União. Num primeiro momento da administração, 
a prioridade de Piracicaba foi o saneamento básico. Resolvida esta 
questão, implementou-se um trabalho intenso na área da educação. 
Com isso surgiram os Cepecs, promovendo a educação efetiva para 
o filho do trabalhador.

Eles começavam a funcionar às sete horas da manhã. Professores, 
monitores e funcionários se revezavam nos portões para esperar as 
crianças da creche, berçário, pré-escola e educação complementar.

A seleção dos professores, monitores e outros funcionários era feita 
por uma equipe de coordenação pedagógica, que selecionava, treina-
va e acompanhava os elementos que trabalhavam nos Cepecs. Com 
exceção do diretor, supervisor e secretários, os outros funcionários  
(professores, monitores e serventes) moram no bairro onde funciona  
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o Cepec. Além desse critério de seleção, a pessoa escolhida tinha 
que participar de alguma comissão do bairro (asfalto, de rua, da 
igreja, da luz, do centro comunitário ou associação de moradores 
etc.) e, mais do que isso, gostar de crianças.

Após a seleção, os funcionários recebiam treinamento onde se 
discutia a filosofia de ação da prefeitura e do PMDB, o projeto edu-
cacional dos Cepecs e a instrumentalização técnica necessária para 
cada função. Durante o treinamento, os funcionários também fa-
ziam um passeio pelo bairro, onde levantavam alguns dados: como 
as mães educavam suas crianças, que músicas cantavam para seus 
filhos, que histórias contavam, isto é, a situação real das crianças 
com as quais deveriam trabalhar.

O treinamento incluía também a leitura, análise e discussão de 
quatro textos: “Natureza e cultura”; “O papel do trabalho na evo-
lução da sociedade”; “Um panorama sobre a educação brasileira” 
e “Humanização do homem” (este último de Benauro Oliveira). 
Depois do treinamento, os grupos eram separados por nível de tra-
balho. Por exemplo, o pessoal que trabalharia com educação com-
plementar começava a analisar o que faltava no conteúdo escolar e 
curricular das escolas oficiais e o que deveria ser complementado. 
Os monitores eram treinados para exercerem, na pré-escola, técni-
cas de coordenação motora e prontidão para alfabetização (discri-
minação auditiva e visual, etc.).

O contato com os pais era um dos objetivos mais importantes do 
Cepec. Algumas crianças saíam na sexta-feira da escola e voltavam 
do mesmo jeito, na segunda-feira seguinte, sem se alimentar. Então, 
era importante educar a mãe, pois a criança, ao ficar de segunda 
a sexta-feira na unidade, acabava tendo novos comportamentos, 
aprendia coisas que precisava ver incentivadas em sua própria casa. 
Por isso, atribuiu-se ao diretor uma visita sistemática aos pais, para 
conversas e auxiliar na organização de comissão de pais para que 
estivessem sempre presentes nas reuniões pedagógicas, festas, ati-
vidades culturais, criando, juntos, condições para virem a dirigir as 
unidades educacionais.

Havia ainda, por parte da equipe pedagógica, uma análise cri-
teriosa sobre os limites de um programa dessa natureza, em nível 
nacional, em face da inexistência de um processo democrático em 
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nível nacional. Mesmo assim, entre os documentos que basearam o 
programa, a análise do quadro foi sempre em função de que o tra-
balho em educação promovido por uma administração municipal 
partia de limites claros. E, por isso, era importante questionar tam-
bém qual a expectativa da comunidade em relação à prestação de 
serviços no campo educacional. Quando a administração era volta-
da para prestar esse tipo de serviço no bairro periférico e carente, 
assumia-se um papel que lhe cabia enquanto governo. E também 
o aprofundava e o modificava quando essa prestação de serviços 
carregava consigo a proposta democrática.

Ora, tal proposta deixava nítido que, para sua consecução, era 
imprescindível a formação de quadros nessa perspectiva. Bons pro-
fissionais, dentro dessa ótica, significava sobretudo bons políticos e 
o seu envolvimento na discussão mais ampla em que estava inserido 
o seu trabalho obrigatório. Eles precisavam ter clareza dos limites 
dessa atuação e consciência da necessidade do envolvimento da co-
munidade no processo político. E, ainda, respeitar o estágio em que 
se encontravam as organizações das comunidades, bem como o seu 
papel de trabalho com – e não para –, no sentido de fazer avançar 
esse estágio de organização. Legitimar as organizações existentes e 
não multiplicar, num processo divisionista, comissões reivindicati-
vas que se bastavam a si mesmas; democratizar tais organizações a 
partir do envolvimento da comunidade na elaboração dos rumos a 
serem seguidos são princípios fundamentais que deveriam ser assu-
midos pelos funcionários.

‘Este exercício democrático, patrocinado por um governo de 
oposição, dizia a equipe pedagógica, não é apenas um meio para 
contribuir para a transformação da sociedade, mas tem um fim 
em si mesmo: democratiza a instituição e garante o não retroces-
so. Já que a democracia em nível municipal é consequência do 
grau de liberdade política existente em nível nacional.’

Por tudo isso, a experiência de Piracicaba é rica e pedagógica. É, 
com dificuldades terríveis e perceptíveis, uma experiência capaz de 
passar por tudo, por todos os meios legítimos, menos pela negocia-
ção dos princípios do governo, calcados na defesa dos interesses das 
maiorias até então desprivilegiadas.
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Foi necessário abandonar a atitude crítica solitária ao regime, e, 
com humildade, a administração teve que ir buscar na sabedoria 
da população, das comunidades que se organizaram, as ideias e os 
caminhos para se construir um programa alternativo, que se trans-
formou, ao lado do de outros governos de característica popular, no 
estado de São Paulo, e em resposta do PMDB ao regime.” 

Na área da habitação, foram construídas 5.342 unidades habitacionais 
em três anos, entre casas e embriões habitacionais. O programa criou os 
bairros Boa Esperança e Novo Horizonte, Cecap, Balbo e Jardim Ipanema 
através de programas como o Profilurb, de lotes urbanizados, criado em 
1975 pelo BNH e focado na urbanização de favelas. O objetivo princi-
pal das ações na área habitacional na administração João Herrmann era 
manter a população na área onde estava, incluí-la no projeto, garantir a 
posse de terra, implantar infraestrutura e os equipamentos básicos de ci-
dadania, como escolas e postos de saúde. Além disso, através da Secretaria 
do Bem-estar, a prefeitura desenvolvia atividades de geração de renda a 
fim de que o próprio favelado tivesse condições de construir no longo 
prazo. Além do Profilurb, a administração também utilizou o programa 
do Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais. 

As obras também se espalharam por toda a cidade, integradas a vá-
rios programas, como o de Abastecimento na Agricultura, através do 
qual foram construídos varejões para distribuição da produção rural, e o 
Programa de Asfalto, que acabou com as avenidas de terra batida e abriu 
diversas novas avenidas para interligar bairros. A zona rural, que em to-
das as áreas foi considerada, recebeu perenização de 4 mil quilômetros de 
estradas, garantindo a qualidade dos produtos que chegavam aos varejões. 

Outra característica marcante da administração de João Herrmann 
à frente da prefeitura de Piracicaba viria se tornar obrigação anos mais 
tarde, com leis como o Estatuto das Cidades e o Plano Diretor, para dar 
continuidade às obras das gestões anteriores. Assim, concluiu projetos 
importantes, como as pontes do Caixão e da Floresta, que há 14 anos 
estavam paralisadas, e alcançou o surpreendente número de 70 pon-
tes de concreto/tubos em substituição às pontes de madeira na zona 
rural. Pontes que até os dias de hoje são encontradas pelos bairros. 
Posteriormente denominado Dr. Losso Netto, o Teatro Municipal, que é 
considerado até hoje uma das salas mais modernas do interior do estado 
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de São Paulo, também foi uma importante obra concluída e entregue na 
administração de João Herrmann. 

Aliás, a inauguração do Teatro Municipal foi um episódio marcante 
e calcado nas convicções do prefeito ousado e polêmico. Quem chegava 
à sala de espetáculos no dia da inauguração encontrava as primeiras 
filas de cadeiras vazias, o que fazia os convidados acreditar que impor-
tantes autoridades chegariam para prestigiar o grande acontecimento. 
Quando o cantor Ivan Lins iniciou a execução da música “Somos todos 
iguais esta noite”, os operários que trabalharam na obra entraram pelo 
corredor principal, e ocorreu um misto de surpresa e aplausos. Pessoas 
que lá estiveram nessa noite não concordam ou são traídas pela memó-
ria, mas a história é que várias pessoas da alta sociedade retiraram-se do 
recinto por se sentirem ofendidas. 

No setor de transportes, a ação de maior destaque foi a criação do 
Conselho Tarifário Municipal de Natureza Social, com o objetivo de ge-
rir as tarifas dos ônibus urbanos de forma a atender a necessidade dos 
usuários. O sistema foi organizado em 52 linhas com uma única empre-
sa, variando o percurso de 9 a 23 quilômetros e atendendo a demanda 
da zona rural, como forma de valorização e inclusão do morador rural.

Outro aspecto importante da administração foi quanto ao urba-
nismo, tratado através do Programa de Embelezamento de Piracicaba 
(PEP), que buscou recuperar áreas verdes, construir parques, promover 
grande plantio de árvores pela cidade e que atuou na recomposição da 
mata ciliar à margem esquerda do Rio Piracicaba (entre a ponte do Lar 
dos Velhinhos e a ponte do Mirante). Hoje com mais de 30 anos, o ma-
ciço de ipês no morro do Castelinho e o plantio de árvores e coqueiros 
nos canteiros centrais das avenidas garantem uma bela composição pai-
sagística a quem chega à cidade. 

Todas as ações executadas pela administração João Herrmann e, 
como já dito, determinadas pelos Programas de Ação Comunitária I e 
II (PAC I e PAC II) não foram determinadas a esmo, como relatado no 
documento do PAC II: 

“Ainda no período da campanha eleitoral de 1976, o então can-
didato a prefeito João Herrmann Neto convocou uma equipe para 
traçar as diretrizes globais para a Administração Municipal no pe-
ríodo de 1977 a 1981. Tais diretrizes deveriam, ao mesmo tempo, 



2ª Parte – demoCraCia feita em Casa: administração muniCiPal de PiraCiCaba76

nortear a campanha eleitoral e a ação político-administrativa a ser 
desenvolvida após a posse. Segundo a então orientação exposta, a 
administração municipal deveria tomar por referência, a manifesta 
necessidade da população; em segundo lugar, a ação do governo 
municipal deveria se converter num repto às administrações pú-
blicas dos últimos anos no Brasil, consolidando uma ação demo-
crática que devolvesse ao povo a capacidade de participar da vida 
política e de decidir sobre os destinos de sua cidade. De posse de tal 
orientação, a equipe sentiu a necessidade imperiosa de realizar, ain-
da que com precariedade, uma ampla consulta às diversas camadas 
sociais da cidade de Piracicaba, na esperança de encontrar na ma-
nifestação dessas camadas a direção e a orientação para as ênfases a 
serem imprimidas pela administração.

Além dessa pesquisa de conjuntura realizada, promoveram-se 
reuniões com grupos de estudantes, professores, representantes de 
associações de bairros, assistentes sociais, exame das observações 
críticas na imprensa, reuniões com a população, tudo com o ob-
jetivo de captar a direção dos reclamos e das exigências populares.

A sondagem deixava evidente que à administração municipal, 
desde que se obrigasse à ação comprometida com a grande maioria 
da população da cidade, não restava alternativa: deveria dirigir suas 
ênfases, seus programas prioritários e os recursos públicos para o 
atendimento das necessidades sociais que tendiam a se agravar ao 
lado do progresso industrial da cidade. Tais necessidades se revela-
vam pelo nível de apreensão dos cidadãos com a queda da qualida-
de de vida na cidade agravada pelo crescimento da população, pela 
destruição das áreas verdes, pelo crescimento da insegurança indi-
vidual e coletiva, pela expansão das favelas, pela desorganização da 
vida urbana, do transporte coletivo, encarecimento dos alimentos, 
carência de serviços de saúde, deficiência da rede escolar para aten-
der ao crescimento da demanda, principalmente nos bairros peri-
féricos, pela perda da memória cultural da cidade, perda do poder 
político em nível local e regional – enfim, problemas de uma cidade 
grande que precisavam ser sanados com urgência.

Manifestara igualmente a população certa apreensão pela neces-
sidade de se manter uma imagem agradável da cidade através da 
conservação das vias públicas, dos parques e jardins, diversificação 
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das áreas de lazer e recreação. Louvava a iniciativa de se implemen-
tar o processo de industrialização na cidade, mas reclamava uma 
ação imediata do poder público no sentido de que os benefícios de 
desenvolvimento industrial não fossem anulados pelos malefícios 
do desordenado crescimento da cidade e pela perda do bem-estar 
social da comunidade, que deve se constituir em dever primeiro 
do administrador municipal, e que esses mesmos benefícios não 
fossem voltados unicamente aos privilegiados, mas que atingissem 
setores mais abrangentes da população.

Tal constatação da vontade coletiva representou para a equipe 
encarregada de elaborar as diretrizes do governo apenas a confir-
mação do que de certa forma já estava consubstanciado no progra-
ma do partido que então dava sustentação à campanha: o MDB. 
O programa do partido acentua a necessidade do governo, como 
representante máximo dos interesses da maioria da população, de 
inverter com urgência o enfoque da administração pública: após 
tantos anos de acentuados benefícios aos setores industriais, aos 
grandes grupos econômicos, aos setores imobiliários, a população 
requer agora que o poder público se comprometa com as suas ne-
cessidades ampliadas. Os custos sociais do desenvolvimento econô-
mico e industrial não podem continuar sendo pagos apenas pelas 
camadas menos privilegiadas da sociedade. E a única forma que as 
camadas sociais menos privilegiadas têm de intervir socialmente na 
distribuição dos lucros do desenvolvimento, bem como nos custos 
do desenvolvimento, é através de governos que desenvolvam políti-
cas públicas voltadas para tais setores da sociedade.

Assim, ao administrador público, especialmente de nível mu-
nicipal, comprometido politicamente com tais camadas, não cabe 
outra iniciativa a não ser a de suprir tais carências através de ação 
organicamente articulada com a manifestação da população.

Tais princípios aliados às exigências da comunidade piracicaba-
na deram origem ao primeiro Plano de Ação Comunitária: PAC I – 
1976. Caberia, uma vez identificadas as exigências da comunidade, 
encontrar a forma de sua execução.

As metas e instrumentos do PAC I
Assumindo tais compromissos, a administração municipal 

apresentou logo após sua posse as diretrizes básicas para a ação do 
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governo municipal, através do que já se convencionou denominar 
de PAC I. Este programa não tinha as pretensões de se apresentar 
como um programa acabado e detalhado de governo. Procurava 
delinear os rumos do governo e, principalmente, demonstrar publi-
camente as intenções e as prioridades que se abriram para a direção 
da administração municipal no próximo quatriênio.

Foram definidas áreas prioritárias para a intervenção municipal, 
consubstanciadas em políticas de ação que permitiram o estabele-
cimento de metas e programas. As áreas prioritárias para a ação 
do governo passaram a contar com recursos próprios imediatos ou 
com atribuições específicas de setores da administração (especial-
mente a Assessoria de Informações e o Escritório de Planejamento) 
para viabilizar os recursos e as diretrizes. Desta forma, foram con-
sideradas prioritárias as áreas de educação, cultura, abastecimento, 
bem-estar social, saúde transportes, lazer e habitação. O trabalho 
a ser desenvolvido deveria ser orientado de acordo com a visão 
política do governo, ou seja, considerar que a dimensão central da 
direção política da administração deveria estar conforme o enten-
dimento de que a realização dos bens e serviços constitui meio para 
a mobilização, organização e conscientização política das grandes 
massas. Isto envolvia necessariamente um esforço e um aprendi-
zado, pois o poder público está acostumado a direcionar suas ati-
vidades para as grandes obras públicas de grande efeito eleitoral, 
mas de duvidoso efeito social. Era necessário agora, sem abandonar 
as exigências das obras públicas, disciplinar a ação do governo e 
a expectativa das parcelas tradicionalmente beneficiárias da ação 
governamental para as novas metas que se delineavam.

Algumas exigências se colocavam no nível político e no nível 
administrativo. No nível político, para que a administração não se 
convertesse em instituição paternalista, de estilo populista, que o 
administrador não fosse o benfeitor da população, e sim que de-
monstrasse apenas estar a serviço dela. E no nível administrativo, 
com fortes repercussões políticas, era necessário reorganizar a ad-
ministração e a própria política de arrecadação de recursos públicos 
para que se começasse a implementação de uma política tributária 
a mais justa possível.
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Impunham-se, portanto, duas diretrizes fundamentais: a pri-
meira era a ênfase para as organizações populares (associações 
de bairros, comitês de cidadãos, órgãos de classe), que deveriam 
se converter a cada dia nos interlocutores diretos com o governo 
municipal. Isto representaria por seu lado um esvaziamento do ga-
binete do prefeito dos tradicionais grupos econômicos, que sempre 
pressionaram o poder público e o amarraram a seus interesses, e 
uma nova coerência com a orientação política da administração 
que passava a considerar as reivindicações não um fim em si, mas 
como um meio para mobilização, organização e conscientização 
das massas. Dessa forma, desenvolveu-se um esforço no governo, 
através de deslocamento do governo municipal (prefeito, secretá-
rios e técnicos) para os bairros, além de uma ação comunitária atra-
vés da Coordenadoria do Bem-Estar Social, no sentido de organizar 
e reforçar as organizações de bairro e profissionais que pudessem 
representar os interesses mais diretos da população. Enfim, uma 
administração que tendesse a inverter a política de atendimento dos 
interesses das classes.

De outro lado, impunha-se igualmente uma reformulação do 
sistema institucional de arrecadação de recursos (impostos e taxas), 
exigindo a reforma da lei tributária de Piracicaba, para que a admi-
nistração pudesse obter os recursos necessários à implementação 
dos programas públicos, tanto pela redução dos gastos públicos em 
forma de benefícios a grupos empresariais já favorecidos por leis 
de isenções fiscais, quanto pelo crescimento da taxação aos mais 
privilegiados da cidade.

Tal esforço da administração, incompreendido às vezes, foi com-
batido frequentemente pelos setores tradicionais que sempre foram 
os grandes beneficiários da administração pública e que agora sen-
tiam a perda das suas benesses, criando dificuldades para a concre-
tização dos planos. Porém, em nenhum momento se negociaram 
os princípios políticos que norteavam o governo. Reconhecemos 
que hoje a população pode sentir que a administração municipal de 
Piracicaba cumpriu a direção a que se propôs e se constitui em um 
exemplo de transformação da sociedade brasileira. A direção da ação 
pública hoje se destina de modo consciente e seguro ao atendimen-
to das exigências da comunidade. E, por isto, o PMDB, sucedâneo  
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e herdeiro do MDB, se constitui em partido não apenas ‘capaz de 
propor programas de governo vinculados à realidade’, mas com um 
exemplo a oferecer. O PMDB tem o que mostrar: uma adminis-
tração que, sem se descuidar da parte física da cidade, oferece po-
líticas públicas de alto cunho social, representativo dos interesses 
manifestos pela maioria da população, com a sua participação ao 
fiscalizar de maneira organizada.

Nesse sentido, corrigindo os defeitos, revendo metas, reorgani-
zando propostas, a administração pôde reelaborar seus planos para 
os próximos dois anos, tentando pelo menos responder com um 
trabalho social à violência política imposta pelo governo federal ao 
impedir a livre manifestação do povo nas eleições de 1980.

Propusemos, pois, à população, a extensão do I Plano de Ação 
Comunitária, que pretendemos agora denominar de Plano de Ação 
Social do Governo (PASG) e que representa um aprofundamento na 
concepção de governo municipal e um melhor delineamento das me-
tas e programas que serão implementados nos próximos dois anos.

O PAC II, desta forma, parte da experiência anterior, engloba 
os seus aspectos positivos, revê os setores não realizados, garantin-
do um novo plano de execução àqueles novamente viabilizados, e 
agora reforçados, como o Plano de Transportes Coletivos, o Plano 
de Abastecimento e a ampliação do atendimento das áreas sociais, 
consideradas prioritárias para a população, como o aprofundamen-
to do enfoque no bem-estar social, na cultura, no lazer e recreação, 
na saúde pública, na educação e na habitação popular.”

O estudo preliminar realizado pela equipe convocada por João 
Herrmann para elaboração do primeiro Programa de Ação Comunitária 
comprova que as ações da administração não eram, como tentavam 
impor as classes não beneficiadas pela estrutura do governo, atitudes 
inconsequentes e impensadas. Eram baseadas em fortes apelos e fun-
damentos ideológicos, resultado de um grande grupo pessoas das mais 
diversas áreas, interessadas em promover a inversão de poder e, assim, 
levar aos cidadãos o que chamavam de lucro do desenvolvimento. 

Em cada setor específico verificava-se a tendência ideológi-
ca do grupo convocado a administrá-lo. Na saúde, comandava o 
Partido Comunista do Brasil; a educação era comandada pelo Partido 
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Comunista Brasileiro; as áreas de Habitação e Asfalto, por um grupo 
ligado ao Movimento Revolucionário de 8 de outubro (MR8 – organiza-
ção que participou do combate armado contra o regime militar). Enfim, 
intelectuais e ideólogos capitaneados por Neidson Rodrigues, Antonio 
Gadelha e Enildo Pessoa.

Pessoa foi convidado por João Herrmann pela intensa vida políti-
ca, principalmente junto às organizações populares. Seu contato com 
Piracicaba aconteceu antes da eleição de João Herrmann. No governo 
de Adilson Maluf, o escritório de planejamento do qual era sócio ven-
ceu a concorrência para realização do cadastro da cidade por um longo 
tempo – foi quando ocorreu a eleição. Logo após a posse, aconteceu o 
convite. No primeiro contato, João Herrmann teria dito a Enildo com 
toda clareza que sabia onde queria chegar, mas precisava definir cami-
nhos conforme sua posição política. Pela proposta do novo prefeito, o 
caminho tinha que passar pela atuação junto ao povo, através das orga-
nizações populares, através das associações de bairros. 

“Tem início, então, o trabalho para criação dessas organizações, ine-
xistentes naquele momento”, como conta Enildo Pessoa, que relembra 
os acontecimentos da época. Segundo Pessoa, quando João Herrmann 
iniciou seu mandato como prefeito, a ditadura militar dava indicações 
de enfraquecimento. Logo após o assassinato de Wladmir Herzog, 
(1975), o sistema ditatorial dava indícios de transformação gradual. 
Pessoa lembra também que, até por sua juventude, havia certa fragilida-
de ideológica de João Herrmann, e mesmo admitindo que ele não tinha 
formação política significativa quanto ao pensamento socialista, é ine-
gável que trazia consigo o germe que iria permitir levar adiante trabalho 
administrativo tendo como referencial essa doutrina. “O extraordinário 
sobre Piracicaba, quando pensamos no período João Herrmann, foi a 
participação popular”, conclui.
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O governo democrático  
de Piracicaba

Por João Herrmann Neto

Diário do Congresso Nacional (Seção I), quarta-feira, 6 de abril de 
1983, pág. 1212.

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente e Srs. Deputados, não 
pretendo parodiar o professor Maurício Tragtemberg no seu “Piracicaba 
em marcha a ré” nem ao menos contradizer o meu companheiro de 
partido que ora ocupa a prefeitura de Piracicaba, engenheiro Adilson 
Maluf, no seu “Piracicaba, a hora da verdade”. Os artigos citados, publi-
cados recentemente pelo jornal Folha de S.Paulo, trouxeram subsídios 
interessantes para a avaliação de um projeto político inovador, contras-
tante e de rompimento. Com a questão democrática é que me propo-
nho a contribuir, avaliando, sob nova ótica, acertos e desacertos de um 
projeto solidário, que norteou o comportamento político do PMDB à 
frente da prefeitura de Piracicaba e que acabou transformando-se numa 
prática importante, reconhecida pelo PMDB como uma das experiên-
cias mais ricas para o processo democrático que se busca construir junto 
ao povo brasileiro.

Há hoje um processo bárbaro de “Delenda Piracicaba”, e me parece 
que essa iniciativa não deve ser destruidora perante a história, mas que 
se aperfeiçoe o comportamento democrático com os seus ensinamen-
tos. Não queremos ter o monopólio da verdade, mas, sim, que as ideias 
propostas no governo democrático de Piracicaba – junto às experiências 
de governos populares realizadas pelo Brasil – se reproduzam e gerem, 
no mínimo, discussões.

Centenas de pessoas procuraram visitar estas cidades onde se efetiva-
ram experiências de participação popular, e a nenhuma delas foi dado um 
modelo pronto e acabado nem tampouco a expectativa de que se pudesse 
reproduzir o valor local em outras comunidades, para que se resguardas-
sem suas características pertinentes. O que pretendemos foi justamente 
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mostrar que, mesmo diante de um governo central autoritário e ademo-
crático, foi possível exercer, numa comunidade com um quarto de milhão 
de habitantes, um processo de governo solidário e democrático.

O governo do PMDB de Piracicaba assumiu seu compromisso com 
a democracia, nas eleições de 1976, com um programa político deno-
minado PAC I – Programa de Ação Comunitária I – para o qual a “de-
mocracia não é uma tática provisória, mas um compromisso definitivo 
e inarredável do povo brasileiro”. Nunca negociou seus princípios, e o 
seu norte era o regime democrático. Não se desviou nos anos do AI-5 
ou do despotismo malufiano. Seu compromisso era com o povo e sua 
tática era o MOC – Mobilização, Organização e Elevação do Grau de 
Consciência política das massas. Seus programas sociais, abrangentes 
e distintos do governo central, na área de educação, saúde, habitação e 
outros, eram indutores da organização política da sociedade para que 
esta tutelasse o Estado. E, se tudo isso não representa um gesto demo-
crático, representa, ao menos, um exercício. Exercício que se pratica 
com a edição do PAC II – Programa de Ação Comunitária II – para que 
dos graus de participação obtidos se desse o salto na obtenção do poder 
local, com o fortalecimento das organizações populares, mantidas sua 
autonomia e sua independência.

Portanto, nenhum programa, obra ou serviço aconteceria caso não 
estivesse instalado solidamente junto à população e representasse seus 
direitos. Surgem, então, os conselhos e comitês, todos eminentemente 
classistas. Participam do processo diversos segmentos ideológicos e de 
várias tendências, todos respeitados por suas opiniões, mas não se abrin-
do mão de que o partido do governo fosse o PMDB. Mesmo quando o 
centralismo democrático foi baixado, as pessoas ou grupos expurgados 
foram respeitados na sociedade, embora não pertencentes aos quadros 
do aparelho do Estado. A esses expurgos, acertados ou errados, é dado 
o sentido de reflexão, de crítica ou autocrítica, nunca de destruição do 
processo que possibilitou a instalação em prédio oficial do município 
da secção de Piracicaba do Comitê Brasileiro pela Anistia (CBA), o pri-
meiro a se instalar em local de administração pública. Talvez seja fácil 
hoje falar de anistia, mas a memória política nos leva a Clarice Herzog, 
Therezinha Zerbini, José Carlos Dias e tantos outros falando no Teatro 
Municipal de Piracicaba, na instalação do CBA-Piracicaba. Processo 
que possibilitou ao Salão Internacional de Humor se realizar e expressar  
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o inconformismo de uma nação debaixo do tacão da ditadura, memó-
ria que nos lembra o hoje deputado federal e amigo Sebastião Nery, 
aos 19 de julho de 1979, neste Salão, declarar: “Não acredito estar no 
Brasil”, e o deputado estadual Fernando Morais dizer, na abertura do IX 
Salão que, “nos momentos mais duros da repressão, Piracicaba falou”, 
ou o querido e estimado presidente do Sindicato dos Jornalistas de São 
Paulo, Audálio Dantas, acompanhado de José Aparecido, no Encontro 
dos Jornalistas do Interior, realizado em Piracicaba, dizer “a democracia 
se inicia aqui e agora”.

Processo que possibilitou, debaixo da ilegalidade do regime e na 
legitimidade que tem perante a nação, a realização do 32º Congresso 
da UNE, o primeiro na legalidade pós-64, em estádio municipal, com 
apoio da Universidade Metodista e da prefeitura de Piracicaba, tendo 
ao seu lado o corpo de segurança da Guarda Municipal, que dava costas 
aos estudantes reunidos e de frente desafiava a reação ali representada 
pela Polícia Militar repressiva. Pela primeira vez, desde 64, um aparelho 
de segurança protegia uma manifestação popular, ato que recebeu de 
Aldo Rebelo, companheiro e irmão, na sua posse como presidente da 
UNE, a afirmação de que “o sangue de Honestino regou fértil o solo de 
Piracicaba e lá semeou a democracia”.

Foram assim atos e fatos, internos e externos, que corporificaram o 
desafio ao regime e a obtenção de uma sociedade mais justa e melhor. O 
mesmo processo nos levava à luta contra os setores mais reacionários, 
os usineiros, por exemplo, que seccionavam a jugular do nosso grande 
rio, o Piracicaba, e matavam-no injetando pela sua goela adentro o lí-
quido mostoso do restilo de suas indústrias de álcool. Nessa luta contra 
a poluição, pela preservação dos recursos hídricos naturais, pela salva-
ção do rio e da qualidade de vida da população ribeirinha, contra os 
estranguladores da dignidade do povo piracicabano, a sociedade lutou 
e triunfou conquistando a “Água Nova”, luta de um povo que, solidário, 
há de construir o seu próprio destino.

Povo que não habita apenas as concentrações urbanas, mas se espraia 
nos alqueires de terras rurais num município onde 82% das terras agri-
cultáveis estavam nas mãos de apenas quatro famílias. Levou-se bem-
estar e fixação do homem ao campo, reciclando e invertendo o proces-
so de expulsão dos lavradores e camponeses no único município onde o  
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Pró-álcool, pró-usineiro, pró-latifundiário e pró-multinacional não con-
seguiram expandir suas fronteiras de desmobilização dos boias-frias.

Houve ainda a criação do Conselho Tarifário de Natureza Social 
(CTNS), para estabelecer os critérios de decisão em torno dos preços e 
passagens de ônibus urbanos da cidade, já que o Conselho Interministerial 
de Preços (CIP) declinou de sua condição de agente decisor do processo, 
transferindo a responsabilidade ao município. Mas a criação não foi ex-
temporânea. Foi, isto sim, fruto de uma discussão ampla sobre a questão 
dos transportes urbanos na cidade. A criação do organismo se deu justa-
mente porque vários segmentos da sociedade civil se mobilizaram, se or-
ganizaram na defesa das classes majoritárias e, em função disso, definiu-
se que o Conselho Tarifário de Natureza Social (CTNS) deveria beneficiar 
“ao trabalho e não ser um instrumento a serviço do capital”. 

Outro aspecto importante foi de que a gama de pessoas atingidas 
pelas soluções dos entendimentos desse novo pacto para o estabeleci-
mento de uma política tarifária social era diversa, ampla e se concentra-
va nos setores até hoje desprivilegiados pelas administrações públicas 
frente ao regime vigente no país. Os serviços públicos e suas tarifas, pe-
rante um regime discricionário, se comportam sempre de forma inver-
samente proporcional perante a sociedade brasileira, ou seja, são de pior 
qualidade e maior peso no orçamento familiar quanto mais oprimida é a 
classe a que pertence o seu usuário. Em função disso foi criado o CNTS, 
composto por representantes dos sindicatos, das organizações popula-
res, das associações de classe, dos centros comunitários e associações de 
bairro, da própria imprensa, do comitê de defesa dos direitos humanos, 
do Movimento Contra o Preço do Ônibus, da Câmara Municipal, das 
igrejas e um representante da prefeitura municipal.

Houve também o Conselho Superior de Governo, composto pelos 
antigos secretários de governo e assessores diretos que, com base no 
Programa de Ação Comunitária, promoviam um total entrosamento en-
tre órgãos da administração e a população, incentivando a formação de 
organizações populares, num compromisso com aqueles para os quais 
os municípios representam o lugar primeiro para a reprodução de suas 
condições fundamentais de existência. Ele surgiu diante da necessidade 
de serem adotados critérios que visavam à fixação de metas prioritárias, 
então desenvolvidas na prática, de forma que o povo continuasse a di-
recionar e fiscalizar os bens e serviços públicos, tornando irreversíveis 
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suas conquistas e atingindo um real estágio democrático, evitando que 
modelos de desenvolvimento que não fossem do seu interesse estabele-
cessem privilégios e deteriorassem sua qualidade de vida.

E, mais do que isso, promovia uma integração definitiva entre os 
quadros políticos e funcionais da prefeitura, através de foros de discus-
são e decisão criados a partir das linhas específicas de cada grupamento 
de secretarias. As secretarias, coordenadorias e assessorias que realiza-
vam tarefas classificadas como atividades sociais, que exigiam um re-
lacionamento permanente com a comunidade na definição de bens e 
serviços, na gestão dos equipamentos ou na realização das tarefas, pas-
saram a constituir a Câmara Social. As que concentraram basicamente 
sua ação na execução de obras constituíram a Câmara Executiva, e as 
que serviam de apoio favorecendo os meios e viabilizando recursos para 
a realização das tarefas das demais constituíram a Câmara Setorial. O 
conselho mostrava ainda que a expectativa de início de governo era de 
que as necessidades e exigências da população predominassem de for-
ma que os setores mais privilegiados fossem submetidos às necessidades 
globais do povo. Quando alcançado tal estágio, teriam de ser adotados 
critérios que tornassem o processo irreversível pelo poder da população.

Veio depois disso o Comitê de Dirigentes Operários, do qual par-
ticipavam trabalhadores que não recebiam ordens, mas emanavam or-
dens da própria população, através de suas representações. Com esse 
processo, o servidor municipal passou também a participar das reuni-
ões de bairro – onde, às vezes, ele também era morador – discutindo 
com secretários, coordenadores e o próprio prefeito as melhores solu-
ções técnicas para a resolução dos problemas da comunidade.

O Comitê Técnico também surge, reunindo engenheiros civis, agrô-
nomos, arquitetos, sanitaristas e tantos outros que valorizavam a técnica 
dentro de uma administração. Não existe governo que seja forte sem o 
alicerce sobre a ciência. Técnicos participavam do esforço da construção 
democrática e, portanto, não subordinavam a sociedade às suas decisões, 
mas antes se subordinavam aos interesses das organizações populares. 
Como agentes políticos, esses técnicos serviam diretamente à população 
e, portanto, adquiriam o status básico do Comitê Técnico, em que as ad-
missões e demissões somente se fariam por este organismo, de tal forma 
que não fossem instrumentos do prefeito, que não poderia demiti-los pelo 
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simples fato de não ver atendidas suas ordens, mas que fossem obedientes 
às ordens emanadas do consenso da sociedade a que serviam.

Essas e tantas experiências se passaram, muitas já estudadas e publi-
cadas, como aquela pelo Movimento dos Profissionais por um Governo 
Democrático (MPGD), no trabalho do jornalista Pedro del Picchia, “A 
Batalha da Colina” e as que se seguirão, como a pesquisa do cientista 
político e social Carlos Estevão Martins, ou mesmo o livro que escrevo 
relatando essa passagem democrática que vivi.

Mas persiste um dilema, diz o prof. Tragtemberg, questionando-
nos sobre a legitimidade de propostas como as de Piracicaba, seus ris-
cos e desencantos, transferindo essa mesma preocupação ao governo 
do PMDB de São Paulo, sob o comando de Franco Montoro. Não que 
eu imagine que seis anos de Piracicaba ou de Lagos, Sertãozinho ou 
Lins, São João da Boa Vista ou Boa Esperança (ES), Joinville (SC) ou 
qualquer outra alternativa de governo popular, ou quatro anos do go-
verno Montoro possam ser definitivos ou suficientes para consolidar o 
processo. É preciso, no entanto, crer que o governo de São Paulo será, 
efetivamente, democrático. Será um governo de participação e de re-
presentação das forças sociais existentes no estado, um governo que se 
submeterá às pressões da sociedade, pois esta é a essência do regime 
democrático. Será um governo que não se medirá pela quantidade de 
obras ou de serviços, mas para quem serão eles encaminhados.

Essa é a expectativa de um governo democrático, e o PMDB, com o 
governador Montoro, o fará. Que as expectativas criadas por governos 
populares, como o de Piracicaba, não sejam tidas como definitivas, mas 
que apresentem contribuições ao exercício democrático. Que não sejam 
termos didáticos de comparação com o governo Montoro, mas, sim, 
exercícios de reflexão e de crítica. Na verdade, buscar destruir uma ex-
periência democrática não é luta de democratas, mas, sim, tarefa cons-
tante de reacionários que não querem ver um estado, que representa a 
segunda economia da América Latina, conseguir a síntese maior da as-
piração do povo paulista, que votou para mudar e agora quer participar 
solidariamente na construção de um futuro.

Era o que tínhamos a dizer.
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Em defesa da União Nacional 
dos Estudantes  
(primeiro discurso em plenário)

Diário do Congresso Nacional (Seção I), terça-feira, 8 de março de 
1983, págs. 264 e 265.

O então prefeito de Piracicaba, João Herrmann Neto, recebeu autoridades na abertura do 

XXXII Congresso da União Nacional dos Estudantes. Entre eles, o metalúrgico Luiz Inácio da 

Silva, que posteriormente incluiria o apelido Lula em seu nome. (Foto: arquivo pessoal) 

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Srs. Deputados, sinto-
me muito à vontade para me referir ao assunto que me traz, em nome da 
liderança, ao plenário desta Casa. Sabem os Srs. Deputados que o golpe 
de 1964, que cerceou a sociedade brasileira, incidiu, num dos seus cortes, 
sobre uma organização que representava o alento, a aeração dos quadros 
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políticos desta nação. Refiro-me ao fechamento da participação social e 
política que tinha a União Nacional dos Estudantes nesta nação. E se me 
coloco à vontade, nobres Deputados, é porque na cidade de Piracicaba, 
governada de 1973 até hoje pelos quadros oposicionistas do PMDB, 
então MDB, foi possível, em 1980, que se realizasse – embora ainda o 
regime a considere na ilegalidade, nós considerávamos extremamente  
legítima a participação social do estudante na vida política deste país – o 
32º Congresso da União Nacional dos Estudantes. Este conclave suce-
deu ao preparatório, realizado em Salvador, na Bahia. O presidente de 
então, Rui César, considerou-o como uma extensão do XXXI Congresso 
de Estudantes, realizado na clandestinidade em 1971. Esse congresso 
preparatório, embora o sistema tudo fizesse para evitar que ele se reali-
zasse, preparou o XXXII Congresso de Estudantes. 

Pasmem, Srs. Deputados! Embora na ilegalidade, a União Nacional 
dos Estudantes, dentro de um município governado pelo PMDB, pôde 
reunir-se legitimamente; mais ainda, teve na guarda municipal um cor-
po de segurança não mais na defesa dos interesses do capital, e sim na 
defesa dos interesses da livre organização da sociedade. Pela primeira 
vez, desde o golpe de 1964, deu-se as costas para uma concentração po-
pular e ficou-se de frente para a polícia militar, enfrentando a reação do 
Estado, que ali queria desarticular mais uma vez a livre organização de 
todos os estudantes. 

Neste momento, dirijo minha oração a todos aqueles que possibi-
litaram ser esta uma tribuna livre, e não mais veículo para reprodução 
dos desejos do Estado; é hoje uma tribuna onde se luta pelos direitos da 
sociedade brasileira. Venho postular que se trave um amplo debate jun-
to a todos os setores da sociedade para a livre reorganização da União 
Nacional dos Estudantes, tributando uma homenagem aos companhei-
ros, estudantes que morreram durante a luta pela subversão ao regime 
vigente e para melhorar os destinos desta nação. Neste sentido, venho a 
esta tribuna homenagear todos os que foram mortos e tripudiados, entre 
os quais Honestino Guimarães, o último presidente da União Nacional 
dos Estudantes, desaparecido, morto e trucidado pelo regime. Em 
seu nome começaremos nós, do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro, um amplo debate dentro da sociedade para que, quando aqui 
chegar um projeto de lei regulamentando o direito de os estudantes se 
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organizarem, não seja mais uma iniciativa isolada, escoteira, dentro do 
processo social, mas uma iniciativa de toda a coletividade brasileira.

Precisamos considerar que os estudantes não se separaram, em ne-
nhum momento, dos seus pares, como não se separam os militares, como 
não se separam os liberais, como não se separa a Igreja, a sociedade. 
Como um todo postulam organizar-se para, desta forma, tutelar o Estado 
e derrubar o regime que vigora depois de 1964. Este é o grande momento. 

A União Nacional dos Estudantes poderá ser o novo celeiro; que 
traga para a luta democrática pessoas como eu, que venho aqui pela 
primeira vez, depois de passar, não digo pelos bancos escolares, pois a 
universidade, hoje, está tutelada pelo Estado e reproduz os interesses da 
classe dirigente. Precisamos de uma educação que revigore e traduza os 
interesses populares; que esteja a serviço das organizações populares; 
que faça, acima de tudo, a renovação social; que areje a sociedade que 
hoje está liderada por um partido que não merece de nós nem um nome 
que pudesse ter como sigla a letra p. Não é, na realidade, um partido; é 
um apêndice do regime. 

Desejamos que se formem quadros novos, não compostos de estudan-
tes que venham, depois, trabalhar a serviço da reprodução dos interesses 
vigentes, mas de homens novos que venham para este Congresso Nacional, 
de homens novos para as prefeituras, para as câmaras municipais; que de-
saguem no Senado Federal ou que cheguem à Presidência da República. 
Esta nação há de conquistar, pelo voto livre e direto, um homem capaz de 
não mais se envergonhar desses 19 anos. Esta é a nossa proposta. 

Que se comece hoje, com os partidos de oposição, com o próprio 
PDS, com todos os setores da sociedade, um livre debate. Já começamos, 
em São Paulo, a trabalhar pela reorganização da União Estadual dos 
Estudantes. Continuaremos, nos demais estados, a conscientizar todos 
os setores da vida social e assim poderemos, talvez, trazer ao Congresso 
um projeto de lei pelo qual possa a União Nacional dos Estudantes reor-
ganizar-se. Concedo um aparte ao deputado Fernando Santana.

O Sr. Fernando Santana – V.Exa. está falando a respeito da União 
Nacional dos Estudantes. Eu gostaria de lhe dar alguns elementos, 
talvez históricos. A União Nacional dos Estudantes foi realmente es-
truturada em 1942. Antes havia um movimento disperso. Mas a or-
ganização da União Nacional dos Estudantes surgiu no congresso de 
1942, no Rio de Janeiro. Até então, o movimento estudantil no Brasil 
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era, digamos assim, dirigido por certos setores. Em São Paulo, por 
exemplo, quem dirigia o movimento estudantil era o Centro II de 
Agosto, da Faculdade de Direito. No Rio de Janeiro, era o diretório 
central. No Rio Grande do Sul havia duas organizações: a Federação 
dos Estudantes Livres de Porto Alegre (Felpa), a organização dos 
estudantes da Universidade Católica e a Federação dos Estudantes 
Universitários de Porto Alegre (Feupa), organização correspondente à 
Universidade Federal. Em Belo Horizonte também o diretório central 
era o grande dirigente do movimento estudantil.

A grande luta que se travou no Congresso de 42 foi exatamente para 
dirimir essa grande questão e a influência que alguns órgãos tinham so-
bre o movimento estudantil de cada estado. A grande luta que se travou 
na comissão que estava redigindo os estatutos da UNE foi justamente no 
sentido de nacionalizá-la através da criação das uniões estaduais. E as 
grandes resistências que se ofereceram a essa organização vinham jus-
tamente de São Paulo, Minas, Rio Grande e Rio de Janeiro. Finalmente 
prevaleceu o bom senso e todas essas áreas que hoje dirigem o movi-
mento estudantil em seus estados acabaram concordando com a ideia 
de que, realmente, em cada estado a direção do movimento estudantil 
fosse entregue aos estudantes. O Congresso triunfou, e a UNE foi estru-
turada em 1942, ampla e nacionalmente. E mais: nesse mesmo congres-
so ficou instituído que, a partir de 1944, as direções das uniões estaduais 
seriam eleitas pelo voto direto dos estudantes, o que aconteceu também 
na Bahia e em todos os demais estados. 

Eram estes os dados que queria oferecer a V.Exa. neste instante, ra-
pidamente, para que o seu discurso contivesse alguns elementos histó-
ricos a respeito do movimento estudantil e da própria União Nacional 
dos Estudantes. 

O SR. JOÃO HERRMANN – Agradeço e gostaria que todos os da-
dos históricos a respeito da União Nacional dos Estudantes, mesmo 
aqueles não citados neste plenário, pudessem ser trazidos à liderança do 
PMDB para que engrandecessem a discussão. 

Conhecemos fatos, dos quais não podemos esquecer, que afronta-
ram até o Poder Judiciário, como a derrubada da sede da UNE na Praia 
do Flamengo. O juiz que concedeu a liminar para que o prédio não fosse 
derrubado, para que a Casa do Estudante permanecesse como monu-
mento histórico de resistência desta nação ao golpe de 1964, teve que 
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defender de arma em punho a liminar concedida, como se isto pudesse 
ser parte da história de um Poder neste país. Mesmo assim, os operários 
derrubaram a sede da UNE em 1980. 

Este e outros dados nos obrigam a reconstrui-la não porque ela seja 
isolada, mas porque pleiteamos toda a organização da sociedade brasi-
leira, de forma que ela permaneça autônoma e independente. Não pode-
mos deixar que as organizações deste país sejam tuteladas pelos partidos 
políticos, que virem apêndices de aparelhos do Estado; devemos defen-
der a livre organização de trabalhadores. Devemos defender a livre or-
ganização de tudo aquilo que pleiteia a reformulação do regime vigente, 
mas devemos também nos acautelar perante aqueles que desejam, de 
certa forma, transformar tais organizações em células partidárias. 

É preciso cuidar para que a organização estudantil, ou de trabalha-
dores, e todas as organizações populares que tenhamos não repitam os 
vícios do passado. A nação que hoje se reconstrói – buscando não na 
abertura que dizem foi concedida, mas na que verdadeiramente foi con-
quistada por todos aqueles que tombaram no passado e que tiveram no 
MDB sua legítima resistência – permanece independente. Conclamo to-
dos, neste momento, para que façamos a grande tarefa de reconstrução 
nacional. E para tanto mais uma tarefa foi nos incumbida, qual seja, a de 
reconstrução da União Nacional dos Estudantes pelos estudantes deste 
país. Ouço a deputada Cristina Tavares. 

A Sra. Cristina Tavares – Nobre deputado, o tema que V.Exa. traz 
hoje a esta Casa – a reorganização da UNE e o projeto de lei que apre-
sentará em plenário – é de uma significação histórica. Veja V.Exa. que 
a UNE, através da organização dos estudantes, representou, durante 
todo o período negro do autoritarismo, do militarismo, no tempo mais 
exacerbado, uma resistência democrática de organização vitoriosa. E a 
sociedade, aos poucos, através da sua organização, vai conquistando os 
seus espaços. Hoje esta sessão da Câmara dos Deputados está sendo 
presidida pelo deputado Amaury Müller, cassado pelo sistema autoritá-
rio, mas que conquistou seu espaço e é hoje membro integrante da Mesa 
da Câmara dos Deputados. 

Os símbolos da resistência, seja dos estudantes, seja dos parlamen-
tares, também se transferem. E transferem a nossa responsabilidade 
agora para este Plenário, para esta legislatura, que tem como integran-
tes dos partidos de oposição figuras da representatividade do deputado 
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Egídio Ferreira Lima, neste momento ocupando a liderança do PMDB, 
também cassado pelo regime autoritário e que agora retorna à sua ca-
deira parlamentar. 

É nossa responsabilidade não só a aprovação às conquistas da orga-
nização da sociedade popular, mas também, e sobretudo, a questão le-
vantada por V.Exa., neste momento, a autonomia e a liberdade sindical. 
Estamos vendo o movimento sindical no Brasil cada vez mais aparelhado  
nas asas de um Estado, Estado tutelador, que procura transformar o sin-
dicalismo em aparelho de assistência médico-hospitalar. Acabo de vir 
do Ministério da Previdência Social, onde, acompanhada do deputado  
José Carlos Vasconcellos, reivindicamos do ministro Hélio Beltrão a li-
berdade sindical através de convênio para sindicatos do sertão do Pajeú, 
em Pernambuco. Vemos hoje – e é da nossa responsabilidade – a dis-
cussão e a reformulação da lei sindical, que não permite autonomia aos 
sindicatos para suas próprias reivindicações.

 Congratulo-me com V.Exa. e assumo, como membro da oposição, 
juntamente com V.Exa. e demais colegas de partido, a responsabilidade 
e o compromisso de lutar, nesta legislatura, por uma verdadeira autono-
mia, por uma verdadeira liberdade sindical. 

O SR. JOÃO HERRMANN – Agradeço a V.Exa. o aparte. Ouço o 
deputado Aldo Pinto.

O Sr. Aldo Pinto – Nobre deputado João Herrmann, V.Exa. escolhe um 
dos mais belos temas para externar sua posição nesta Casa. Desejo, entre-
tanto, como antigo membro da União Nacional dos Estudantes, dizer a 
V.Exa. que não temos nada a revisar no passado. Pelo contrário, só temos 
orgulho das nossas lutas, das nossas preocupações, daquilo que fazíamos 
não só em prol dos estudantes brasileiros, mas a favor da comunidade na-
cional. E diria a V.Exa. que também as escolas, também as faculdades são 
lugar de se fazer política. E por que não? É nas escolas, nas faculdades que 
aprendemos a fazer política. Lembro muito bem de figuras exponenciais 
do passado, moços que faziam da sua palavra uma ordem de paz, de busca 
de novas perspectivas e, acima de tudo, de jovens que se posicionavam a 
favor das liberdades totais da pessoa humana. 

Desejo aqui registrar, em nome do meu partido, o Partido Democrático 
Trabalhista, os meus cumprimentos, deixando, entretanto, bem claro nos-
so pensamento, pelo menos deste deputado: a UNE sempre foi motivo 
de orgulho para todos nós. Não há o que revisar naquilo que foi feito no 
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passado. Lógico que tudo é dinâmico, e dentro desse dinamismo muita 
coisa se aprendeu. Hoje, a mocidade tem que voltar novamente às ruas, 
às vias públicas, às grandes tribunas do nosso país para reivindicar aquilo 
que pertence não só ao jovem, mas a toda a nação. Deputado, volto aqui 
a frisar que é necessário e fundamental que o moço já nas escolas procure 
participar dos problemas políticos nacionais, porque, se não tivéssemos 
esses vinte anos de história negra por que passou o país, quando se cas-
trou grande parte da mocidade nacional, teríamos hoje líderes excepcio-
nais, extraordinários, não só nesta Casa, mas, se a democracia vigesse, 
teríamos líderes jovens comandando também este país. 

Este é o início de uma belíssima discussão que V.Exa. coloca nesta 
hora, e deixamos bem clara nossa posição de apoiamento do passado, 
do presente e do futuro da União Nacional dos Estudantes. Espero que 
possamos, dentro em breve, continuar esta discussão, para que os mo-
ços participem de forma ativa de todas as decisões nacionais.

O SR. JOÃO HERRMANN – Agradeço a V.Exa. 
Quando do 34º Congresso, realizado novamente na cidade de 

Piracicaba, tive o prazer de ali encontrar, lado a lado com diversos 
companheiros, Rogê Ferreira, ex-presidente da União Nacional dos 
Estudantes e naquele momento candidato do PDT ao governo do estado 
de São Paulo. Mas preciso deixar claro que o PMDB não comunga com 
nenhuma ideia revisionista do passado. Ao contrário, defendemos, isto 
sim, o papel histórico da União Nacional dos Estudantes, assim como 
o de muitos sindicatos que permaneceram abertos, falando, enquanto a 
repressão grassava. 

A União Nacional dos Estudantes nada tem para se envergonhar 
do seu passado e deve permanecer aberta a um diálogo entre a juven-
tude e esse poder castrador que aí se encontra. Portanto, quero deixar 
muito claro que as teses revisionistas ou mesmo reformistas não cabem 
dentro do conjunto de leis que o Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro e, tenho certeza, os outros partidos de oposição, a um dos 
quais V.Exa. pertence, apresentarão neste plenário. 

É preciso não perder de vista, em nenhum momento, o que temos 
pela frente: o inimigo comum que possuímos, que é o regime militar 
e discricionário vigente neste país. As lutas das oposições têm que ser 
unidas. Os nossos partidos têm que comungar de um mesmo ideal: a 
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derrubada do regime, do governo e do sistema vigente neste país. Ouço 
o deputado Genebaldo Correia. 

O Sr. Genebaldo Correia – Nobre deputado, quero cumprimentar 
V.Exa. pelo brilhante discurso que faz, fixando a posição do nosso par-
tido diante dessa realidade que exige profundas transformações. Dentro 
do nosso programa e do nosso ideal, essas mudanças se consubstan-
ciariam num novo pacto social através de uma Assembleia Nacional 
Constituinte, mas, enquanto não atingirmos esse estágio, não podemos 
deixar de insistir na necessidade de alguns instrumentos fundamentais, 
como sejam a eleição direta para presidente da República, a eliminação 
dos casuísmos eleitorais, a liberdade ampla para organização de todos os 
partidos – inclusive dando condições de legalização aos que funcionam 
de fato na ilegalidade, por proibição legal – a livre organização sindical, 
a que V.Exa. se referiu, como também a livre organização estudantil. 
A livre organização sindical é indispensável para que os trabalhadores 
possam efetivamente desfrutar a condição de livre negociação entre pa-
trão e empregado e, através dela, os direitos que lhes possam a lei asse-
gurar, inclusive o direito de greve, a fim de conquistarem o atendimento 
das suas reivindicações maiores. Cumprimento V.Exa. por esses moti-
vos todos e pelo brilhante discurso que pronuncia. 

O SR. JOÃO HERRMANN – Muito obrigado. 
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é neste momento que so-

licito não a apresentação de um projeto de lei, mas um projeto de aber-
tura ampla perante a sociedade, para que não seja um projeto sectário, 
estreito, distinto dos anseios do povo. Gostaria que todos participassem 
da sua livre discussão.

Agora, por exemplo, temos de procurar o líder do partido, deputado 
Freitas Nobre, com estudantes, professores e funcionários da Universidade 
Federal de São Carlos. Por mais um gesto arbitrário elaborado no covil, as 
fundações agora não têm mais condições de estabelecer uma lista para a 
escolha de seu reitor, que é de livre iniciativa do presidente da República. 

Em São Carlos, os professores, os estudantes e os trabalhadores da 
universidade, juntos, num comparecimento de 72% de todos os que par-
ticipam das atividades do campus universitário, elegeram um nome para 
continuar na reitoria. E o que a ministra faz? Subordinada, desde que ela 
creia – e me disse que crê – às ideias do regime, ao contrário de decidir 
que fosse respeitada a voz do povo, arbitrariamente mais uma vez, indica 
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o vice-reitor, quando sabemos que no dia 8 de março, afastando-se o reitor 
por término do mandato, será indicado mais um mandatário do presiden-
te da República sobre a vontade do campus universitário. 

É nesse sentido que nos devemos reorganizar; é nesse sentido que 
devemos captar as forças sociais, que estão em explosão e que, se não fo-
rem ordenadas, poderão fluir desorganizadamente. É preciso postular,  
neste momento, a organização da sociedade, e temos os níveis para que 
se encaminhem essas forças sociais para um governo legitimamente im-
buído do verdadeiro anseio da sociedade brasileira. 

Concluo considerando a sua pessoa, deputado Amaury Müller, 
na presidência, no meu debut à frente deste Plenário, uma verdadeira 
honra, porque quando volta a presidir esta Casa um elemento cassado 
pelo golpe, eu, como membro e presidente de centro acadêmico que fui, 
posso falar ao homem injustiçado pelo regime, mas jamais pela nação 
brasileira, que o reconduz ao plenário.
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Frente Laert Mendes
Publicado no Diário do Congresso Nacional do 

dia 25 de março de 1983.

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Srs. Deputa dos, o ano 
político de 1983 começou com os primeiros contatos entre os partici-
pantes da Frente de Prefeitos Laert Mendes e os novos executivos elei-
tos, além das viagens do governador de São Paulo, Franco Montoro, às 
regiões administrativas para o início de seu comando político no estado.

Já o ano político de 1982 terminou quando o gover nador iniciou sua 
primeira reunião de trabalho com os 311 prefeitos eleitos pelo PMDB 
no estado de São Paulo. Com isso, concluiu um estágio das lutas de-
mocráticas e iniciou uma nova expectativa de convivência com os in-
terlocutores de uma sociedade civil à espera de mu danças significativas 
no direcionamento da tarefa políti ca e social de resistência que coube ao 
PMDB no Brasil.

É justamente este momento histórico que pretendemos mostrar.
Os 101 prefeitos eleitos na legenda do MDB em 1976 eram portado-

res da vontade popular para uma adminis tração que se diferenciasse da-
quela do poder central. Sem um respaldo político-partidário e sem uma 
organici dade administrativa, a maioria dos eleitos não resistiu à pressão 
desenvolvimentista de governos municipais tra dicionais. Em nome da 
realização necessária de obras e não do seu direcionamento voltado às 
maiorias e sua conscientização, dirigiram-se muitos ao partido do go-
verno, desgarrando-se da vontade original do povo.

Não é nossa tarefa hoje resgatar a história dos anos 70 ou lamentar 
defecções. Os 37 prefeitos do PMDB que permaneceram honraram os 
seus mandatos e responde ram com sua dignidade às administrações que 
nas difi culdades construíram e resistiram aos acenos adesistas. A Frente 
Laert Mendes, de prefeitos do partido, mais que a história do PMDB, se 
confunde com a história de um povo, que, organizado e consciente, há 
de construir seu próprio destino.

Em 21 de novembro de 1980 o prefeito de Matão, Laert Tarallo 
Mendes, já falecido, recebia pela pri meira vez os prefeitos do PMDB 
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para uma discussão sobre as opressões e métodos de governo adotadas 
no estado de São Paulo contra os prefeitos da oposição. A reunião de 
Matão havia sido precedida de encontros pre liminares, em que grupos 
de prefeitos se preocupavam com o seu papel no Estado, com a valori-
zação do homem, com a evolução dos princípios político-partidários 
e com o avanço democrático da nação. Tudo isso eclodiu em Matão, 
re sultando numa força política nova e plena de caráter. As reuniões da 
Frente foram se sucedendo com a troca de experiências e aprimoramen-
to do objetivo de levar o povo a participar de governos realmente demo-
cráticos, através de programas de ação comunitária, em que os bens e 
serviços fossem determinados e fiscalizados pela popu lação, e a técnica 
fosse colocada à disposição do po vo. Inverteu-se a ordem estabelecida 
pelo sistema que primou – e prima – por colocar o povo a serviço da 
técnica e do interesse econômico.

A partir dessa concepção, programas essenciais foram estabeleci-
dos, com a população e para serem diferenciados por ela. Piracicaba, 
talvez pelas condições peculiares e grupos de trabalho que surgiram, 
assumiu o compromis so de fazer surgir na prática um governo alternati-
vo consubstanciado nos objetivos políticos do PMDB. Re produzidos os 
programas e criada sua difusão de forma didática, a Frente de Prefeitos 
levou adiante, pela sua maioria, uma mensagem objetiva, e o PMDB 
deixou de ser, contrariando os demais partidos de oposição, um partido 
apenas teórico. 

Foi na prática que a mensagem da Frente se consolidou e os governos 
de ação comuni tária surgiram como expressão maior de esperança de um 
povo e de vitória das urnas. Não teorizando, mas sim partindo do concre-
to do povo, embasado na sabedoria popular e no saber ouvir e agasalhar 
as aspirações e frustrações, alegrias e lamentos do dia a dia da popu lação 
de centenas de cidades, a missão do governador Montoro – bem como de 
suas equipes de trabalho – é árdua e não se fixa no convencionalismo de 
um bem administrar. Não passa simplesmente pelo fa zer, mas pelo fazer 
com o povo, que deve ser o grande idealizador deste governo estadual, 
direcionando os bens e serviços, reproduzindo sua força numa época das 
mais difíceis, quando nos vemos cercados pelo fantasma dos in teresses, 
dos desempregos, das pressões do FMI, das fal sas promessas e acenos de 
divisão de responsabilidades impostas pelo sistema. 
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Mais do que isso, cabe a esse go verno assumir o compromisso de 
criar fórmulas alterna tivas que o povo brasileiro deseja e de transformar 
o PMDB não no partido da esperança, mas no partido que mudou e que 
realizou na prática o que consubstanciou no seu programa de governo. 
É o governo que deve pra ticar democracia, não só com os políticos, mas 
com a própria população, que a sente, mas desaprendeu como fazê-la.

A esta recente história de resistência democrática no estado de São 
Paulo, as eleições de 15 de novembro são uma resposta: o PMDB elegeu 
311 dos 565 prefeitos, com exceção das seis cidades onde arbitrariamente 
não houve eleições para o Executivo municipal. Mirando-se nos exem-
plos corretos das prefeituras de oposição, a po pulação foi vendo serem 
reproduzidas as suas expectati vas e anseios, expulsando, na sua imensa 
maioria – 54,6% –, a prática municipal então governista para ins taurar 
juntamente com o governo Montoro e com o povo um proces so de hu-
mildade, em substituição ao gover no da arrogância e longe do povo.

É preciso interpretar essa nova e típica face eleitoral. Essa massa de 
votos que desaguou no PMDB de São Paulo, acreditando na proposta 
Montoro e no exemplo das administrações peemedebistas, deve ser res-
peitada. A responsabilidade compete hoje ao novo governo: dar respos-
tas aos desejos dos cidadãos de tal maneira que cada município se sinta 
um pequeno Brasil no encami nhamento de seus problemas e soluções. 
A parceria mu nicípio-estado se inaugura e se transfere aos cidadãos e ao 
local de reprodução de seus desejos o direito de governar. Se a partici-
pação do povo na decisão e no encaminha mento de seus bens e serviços 
não resultasse em adminis trações vitoriosas nas urnas, talvez tudo o que 
se tentou não passasse de uma experiência arquivada. Mas a res posta 
consagradora da população nas urnas reafirma, desafia e encoraja que 
se continuem as administrações populares do PMDB em conjunto, ago-
ra, com a proposta Montoro, que avaliza o encaminhamento das deci-
sões pela sociedade organizada.

A vitória do PMDB nas prefeituras e câmaras munici pais, dá a cer-
teza de que as administrações municipais trarão de volta aos cidadãos a 
dignidade perdida. A crença nesta nova geração que surge com as elei-
ções de 1982 é imensa, e preparamo-nos para assistir ao apareci mento 
de novas lideranças de prefeitos e vereadores, agora não mais soltos ou 
futuros caciques, mas com promissados com a população que se organi-
za e marcha solidária na construção de seu próprio destino.
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E o governador Montoro se propôs a realizar este em preendimento. 
Os programas que divulgou procuram fórmulas ideais para dar ao 
povo esse poder. O encontro que realizou em dezembro, na cidade de 
Campinas, com os prefeitos eleitos, foi justamente o primeiro contato 
para o estabelecimento de fórmulas que darão praticida de aos progra-
mas projetados, com os quais São Paulo es pera iniciar a revolução pela 
dignidade do povo paulista.

Era o que tínhamos a dizer.
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A função do novo Congresso
Diário do Congresso Nacional (Seção I), sábado, 26 de março de 

1983, pág. 1090.

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Srs. Deputados, ter-
minando mais um período legislativo, o que se pôde ver em Brasília 
foi o final de mais uma longa etapa, vencida pelo povo brasileiro para 
conseguir o restabelecimento do regime democrático. Da última legisla-
tura ficaram algumas lições importantes: a revogação do AI-5, a Lei de 
Anistia aprovada, as pressões e denúncias aos casuísmos do governo e, 
por fim, a realização das eleições de 15 de novembro.

Aos novos parlamentares que comandarão as ações do Poder 
Legislativo até 31 de janeiro de 1987 caberá um papel definitivo na bus-
ca de uma nova ordenação constitucional para o país, assegurando as 
mudanças necessárias, que renascerão do efetivo encontro do povo com 
o poder político. O anseio da sociedade brasileira pela democracia ficou 
evidente em novembro.

A busca de um Estado de direito, da liberdade de organização popu-
lar e de pensamento e do respeito à autonomia dos movimentos depen-
de basicamente da ação deste novo Legislativo. Restaurar a dignidade e 
as prerrogativas do Congresso e do Poder Judiciário; garantir a autono-
mia sindical e a liberdade de informação aos contribuintes para que se 
diluam os feitos autoritários implantados no país após 1964 são tarefas 
igualmente urgentes que os parlamentares devem cumprir.

Não se pode mais permitir que o povo compartilhe a descrença 
instaurada após anos seguidos de totalitarismo, deixando que os escân-
dalos e a corrupção tomassem conta do dia a dia de uma nação, que 
deve ser soberana. Estão aí, para que a opinião pública julgue, três fatos 
recentes que comprovam a descrença: o grupo Delfim, em situação fali-
mentar, vende ao governo bens avaliados em Cr$ 9 bilhões e comprados 
pelo Banco Nacional da Habitação por Cr$ 70 bilhões; a desativação 
do programa nuclear e as restrições impostas pelo Fundo Monetário 
Internacional; e, por fim, o envolvimento do Serviço Nacional de 
Informações no financiamento de publicações subservientes ao regime, 
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culminando com o até agora inexplicável desaparecimento do diretor da 
revista O Cruzeiro, o jornalista Von Baungarten.

Há entre todos aqueles que compartilharam dos acontecimentos de 
1964 – tanto na área civil como militar – uma profunda desesperan-
ça. Entre os empresários, a descrença atinge naturalmente através dos 
efeitos do endividamento, do desemprego e da desnacionalização do 
capital, com privilégios evidentes às multinacionais. Por isso, eles não 
creem mais em soluções elitistas e autoritárias do comando do governo. 
Entre os militares, há uma nova geração de patentes que se formaram, 
cresceram e criaram raízes como a maioria da população jovem, ao lon-
go dos últimos anos, podendo perceber as origens dos desmandos e a 
descaracterização da cidadania nacional. Daí a descrença quanto aos 
rumos adotados. Todos, civis e militares, eclesiásticos e liberais, ope-
rários e políticos, sentem que o caminho democrático é hoje o maior 
anseio da população. Afinal, a inflação de três dígitos, o empreguismo 
e a submissão ao capital internacional não podem continuar sendo os 
padrões de orientação à vida nacional.

Os novos congressistas, alguns de primeiro mandato, outros reelei-
tos e outros que retornam após algum tempo de afastamento – inclusive 
por cassações e exílio político – são os que têm a missão de fazer avançar 
o processo de abertura democrática, estacionado há algum tempo por 
força de difíceis obstáculos. O novo Congresso vai eleger o futuro presi-
dente da República, a 15 de janeiro de 1985, como parte integrante que 
é do colégio eleitoral.

As eleições presidenciais do país, depois de 21 anos de um regime 
de força, significam o avanço, a organização, a mobilização e a consciên-
cia nacionais em torno de causas democráticas. Entretanto, para que se 
garantam as eleições livres de 85, é preciso ter um Congresso Nacional 
participativo, atuante e compromissado com a população, no sentido 
de legitimar, pelo voto livre, a presença civil no comando da nação. A 
capacidade negociadora do Congresso, nesse sentido, será refletida no 
exercício da política partidária, tendo em vista o novo equilíbrio de for-
ças que o compõem. E tem o Congresso o inigualável poder político de 
representante máximo do povo brasileiro.

Fundamental colocar o povo na origem do poder para que ele parti-
cipe, através dos instrumentos democráticos, das decisões do governo. E 
Piracicaba conseguiu dar mostras claras de que é possível governar com 
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as maiorias. O governo de participação popular transformou-se num 
exemplo nacional, dito e ratificado pelo PMDB como uma das únicas 
propostas alternativas realizadas no país. Uma proposta comprometida 
com o ideal democrático.

Para que possamos, no Brasil todo, estabelecer novos focos de-
mocráticos, precisamos, no Congresso Nacional, buscar a instalação 
de um instrumento de transformação pacífica da ordem social, uma 
Assembleia Nacional Constituinte que haverá de fundamentar um novo 
pacto social e político baseado na soberania nacional, na justiça social 
e na democracia.

Era o que tínhamos a dizer.
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A tarefa dos novos  
administradores municipais 

Diário do Congresso Nacional, terça-feira, 5 de abril de 1983, 
(Seção I), pág. 1144.

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Srs. Deputados, duran-
te os próximos seis anos, 1983 a 1989, prefeitos e vices, vereadores e 
secretários de governo, em cada município, representarão a expectativa 
maior para a consolidação de um projeto democrático que devolva ao 
Brasil a legitimidade de participação e o efetivo exercício da cidada-
nia. Quando tomam posse e vislumbram essa nova realidade social, os 
políticos percebem que as forças sociais se libertam, explodem e rei-
vindicam novas instâncias de participação. Sentem, entretanto, a ime-
diata falta de estrutura política, administrativa e financeira do aparelho 
de Estado que, aliada à falta de organização da sociedade, dá origem a 
equívocos, planos imediatistas e, com isso, à reprodução dos privilégios 
às classes minoritárias.

Quem primeiro se aproxima do poder recém-empossado são os 
privilegiados, porque estão organizados e sabem como reproduzir seus 
desejos. Diante disso, é preciso refletir – sem que se tenha a pretensão 
de aconselhamento – em torno de questões que transcendem ao dia a 
dia e do que haverá de ser o mais comum: pedidos para tapar buracos, 
extensão de esgotos, distribuição de merenda escolar etc. No entanto, 
não devemos perder de vista a necessidade de realização de um trabalho 
de governo junto às classes majoritárias da sociedade, devolvendo-lhes 
o poder, conscientizando-as de seus deveres e direitos, em busca do res-
tabelecimento necessário do exercício pleno da cidadania.

Entre algumas das questões a serem revistas e priorizadas, estão as 
que propõem novos rumos à política tributária, à questão habitacional, 
à educação, à saúde e ao transporte de massas. Dentro das fronteiras 
do município, a questão habitacional surge como um foco de estran-
gulamento da vida social, que se quer equânime, justa e deve, por isso 
mesmo, ser encarada com consequência. A favela não é um problema 
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habitacional, pois ninguém quer morar em favela; é um problema so-
cial em que se aliam estrutura de emprego, salários, reprodução do solo 
urbano para interesse das oligarquias e a descaracterização da identida-
de própria das comunidades. Verifica-se que a política de ocupação do 
solo de uma cidade representa instrumento de pressão, determinando 
normalmente a quem serve ao município: se aos que vivem na cidade 
ou no campo; se aos que exploram seus ocupantes. Assim, a extensão 
dos limites da malha urbana, por meio de loteamentos indiscriminados, 
procura desservir às maiorias. Os espaços urbanos – entendidos aqui 
como os terrenos não edificados e servidos por redes de águas, esgoto, 
asfalto, coleta de lixo e eletrificação, ficam estocados, servindo de fonte 
de especulação imobiliária, enquanto se expulsa para cada vez mais lon-
ge o operariado para que se desarticule em sua forma de vida. 

Não se pode igualmente esquecer que o BNH é uma fonte perma-
nente de exploração imobiliária, pois quando ele coloca a população 
obreira, em nome dos benefícios sociais, a dez ou doze quilômetros de 
distância da malha urbana, deixa entre a cidade e o novo conglomerado 
um extenso lote de terra bruta, que depois, com os trabalhadores e a 
cidade se conectando, recebem água, esgoto, asfalto, melhorias urbanas, 
enfim, que acabam transformando esse interstício em terras exploráveis 
que visam à projeção de loteamentos e reproduzem lucros altíssimos aos 
latifundiários urbanos. O BNH é urbicida!

A cidade não aumenta na razão direta dos desejos dos cidadãos, 
mas sim inversamente proporcional ao seu grau de organização: quanto 
menos organizada a comunidade municipal, mais os desejos das maio-
rias deixam de se reproduzir, privilegiando as minorias. Se tivermos efe-
tivamente programas sociais voltados para a população como um todo, 
temos um incentivo muito consciente à mobilização, à organização 
e, em consequência, à elevação do grau de consciência da população. 
Somente dessa forma a população participa dos destinos de sua cidade 
e não apenas os segmentos minoritários tradicionalmente organizados. 
Estes devem participar, mas no conjunto da sociedade. Povo e socieda-
de, organizados, fortalecerão o Estado, subvertendo o modelo existente, 
onde o Estado subjuga a sociedade à sua vontade e aos seus desejos.

Para que os programas sociais se efetivem, é preciso ter uma cons-
ciência crítica profunda sobre o que representam. Os transportes, por 
exemplo, não podem ser vistos como soluções simplistas que favorecem 
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as multinacionais, mas que represente direito do cidadão o acesso à saú-
de, e esta como condicionante na obtenção de um povo soberano e livre, 
longe da miséria, do impaludismo, das endemias, dos abortos praticados 
no esconderijo, do medo do desemprego, acima de tudo um povo forte e 
saudável que não lute pela vida, mas faça da vida seu instrumento de luta.

Sobre o abastecimento, é urgente que se organizem as pontas –pro-
dutores e consumidores – passando não mais pelos grandes magazines 
interlocutores do Delfim, mas pelos feirantes, verdureiros, botecos, ar-
mazéns, quitandas, onde o povo brasileiro se abastece e come de cader-
neta, onde o comerciante é irmão solidário da opressão ao povo brasi-
leiro, que sofre no meio urbano ou rural. 

E, por fim, na política de atendimento à zona rural, é preciso colocar 
à disposição do rurícola as condições necessárias ao seu nível de vida de 
tal forma que haja estabilidade no campo, evitando-se que engrossem 
o caudal de egressos que se marginalizam no primeiro contato urbano.

É evidente que é preciso dar um respaldo financeiro a atitudes de 
comportamento político dessa natureza. Promover uma reforma tribu-
tária, austerizando a fazenda municipal no que diz respeito à arrecada-
ção de impostos e taxas; adotar uma fiscalização severa e uma isonomia 
de tratamento, pois normalmente os grandes contribuintes escapolem 
dos deveres fiscais, enquanto os pequenos contribuintes – que represen-
tam a maioria – são muito constantes e leais; retirar privilégios e exter-
minar com as anistias, as quais são propostas para aqueles que sempre 
falcatruaram. É preciso também relembrar, a cada instante, sob que sis-
tema vivemos e verificar que o poder central tem a tarefa de reproduzi-
lo. Assim, as linhas de crédito que existem nas instituições financeiras 
não beneficiam, em nenhum instante, as classes majoritárias. Por isso, 
não devemos deixar de reivindicar junto aos organismos do governo 
central – através de empréstimos, financiamentos de curto e longo pra-
zos, financiamentos a fundo perdido – o dinheiro que pertence por di-
reito ao trabalhador e determinar a formação de conselhos municipais, 
populares e representativos, para que fiscalizem, gerenciem e decidam 
sobre a aplicação dos recursos. Esse esforço tributário pertence a uma 
consciência tributária nacional, que não é resultante das forças popula-
res, mas de forças dominantes que possuem o poder.

Assume também papel importante na participação popular o desem-
penho do vereador. Só se atinge uma democracia representativa quando 
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se tem o Poder Legislativo atuante também em nível municipal, fazendo 
com que os vereadores atuem decisivamente nos focos democráticos em 
que se deverão constituir os vários municípios onde o PMDB venceu as 
eleições. Que tenham a clareza de pôr fim ao clientelismo e iniciar uma 
participação efetiva junto às associações de moradores, centros comu-
nitários, sendo agentes do processo e não se intimidando com o cresci-
mento das lideranças populares. 

É preciso, igualmente, transpor o confronto entre a participação 
popular e a política partidária. Cremos que ao partido político deva-
se reservar o encaminhamento político da discussão, a fertilização das 
ideias, mas nunca a tarefa de participar das lutas internas das organi-
zações populares. Essas lutas devem fluir, ser ricas no processo e até 
mesmo passar por um clima de inquietação, pois enquanto se mantive-
rem tutelas de processos ideológicos, teremos o separatismo, que não 
conduz à organização das massas, mas contribui para que elas sejam 
instrumento de manobra.

Temos, por fim, que o conjunto das forças sociais, liberadas, e o 
exercício da democracia constituirão o poder local, transformando-o 
no centro maior da reprodução da cidadania, no resgate dos legítimos 
anseios populares para que se construa uma nação de dignidade, feita 
pelos mesmos brasileiros que hoje a habitam, através da convocação de 
uma Assembleia Nacional constituinte, soberana e livre.

Era o que tinha a dizer.
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Defesa histórica do PMDB
Diário do Congresso Nacional (Seção I), quarta-feira, 3 de agosto 

de 1983, pág. 6611.

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Srs. Deputados, para 
um povo governado incessantemente por governos autoritários, chega a 
ser inaudível a palavra democracia. Para governos que desejam aproxi-
mar-se dos anseios populares, esta palavra quase esbarra no inatingível. 
Entre esta falta de costume democrático dos governantes e o generaliza-
do anseio de participação de toda a sociedade nas decisões do poder é 
que se localiza a nação brasileira, neste estertor do regime militar insta-
lado a partir do movimento de 1964.

Tem sido reservado aos partidos políticos, em especial ao PMDB – 
para quem a democracia não é tática provisória, mas um princípio ine-
xorável da nação –, o direito de expressão da vontade da sociedade. Por 
isso, quando a nação vive um momento incomum, é legítima a atuação 
do presidente nacional do PMDB, Ulysses Guimarães, o nome maior da 
representatividade oposicionista neste país.

Temporariamente as duas maiores e mais expressivas lideranças po-
líticas do país – Dr. Ulysses e o presidente Figueiredo – afastam-se do 
dia a dia, refletindo pressões muito nítidas que estão a contornar os dois 
episódios. De um lado, o presidente do PMDB, negando-se a servir de 
canal de expressão a uma intermediação nacional que nos leve à conci-
liação; de outro, o presidente Figueiredo, com o coração saltando à boca 
pela incompreensão de seu próprio partido.

A nação tem assistido à libertação das forças sociais em todos os 
níveis e segmentos. À opressão a que foram submetidos se segue a pres-
são que possam exercer sobre os governos. Com estes, a partir de 1982, 
com exceção ainda da Presidência da República, prefeitos das capitais e 
de áreas de segurança nacional, foram eleitos pelo voto popular e direto 
novos governos, que se situam daqui por diante sob a mira da sociedade 
que se organiza, lenta, porém solidariamente, para tutelar o Estado.

No entanto, este exercício democrático, esta súbita libertação da 
sociedade oprimida, este desejo quase incontrolável de compartilhar o 
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poder esbarra na falta de organização das classes majoritárias. Não nos 
esqueçamos de que quem está organizado na sociedade e, portanto, apta 
a exercer o poder, é a classe dominante. É ela, enfim, que orgânica e mo-
lecularmente envolve os governos democráticos emergentes, participa 
mesmo deles em larga escala e continua a dirigir os bens e serviços na 
reprodução dos interesses vigentes. Não nos escandalizemos com isto. 
Afinal, são governos que nascem da conciliação e não da revolução.

O PMDB, por seu presidente, nega que o partido participe de um 
pacto conciliatório, que o levaria a um acordo entre as elites, afastando 
e afugentando o povo de sua constante busca para transformar nosso 
país numa nação de dignidade democrática, onde o bem-viver e o bem 
comum sejam pontos de sustentação das maiorias.

Se, porventura, o Dr. Ulysses concordasse com a conciliação, o par-
tido certamente teria a confirmação de um adesismo que não pratica 
e, com isso, estaria colaborando e se deixando usar pelo processo. O 
PMDB não pode e não deve ser considerado artigo de prateleira, que se 
usa quando acabam os estoques de argumentos e quando já não mais 
há credibilidade ou legitimidade nos atos que se cometem pelo governo 
central. Apoiar, neste momento, a tese de conciliação significa desdizer 
os compromissos do PMDB e avalizar os erros cometidos até aqui por 
um governo que não nos poupou, nos 20 anos que resistimos como opo-
sição, da violentação. A oposição tem, sim, propostas, projetos, ideias, 
programas, liderança e respaldo popular para contrapor-se ao que tem 
sido feito. Só não deve ser avalista de um projeto político que se esvaiu.

Se, de outro lado, o presidente Figueiredo lega à nação avanços e 
conquistas democráticas, lega igualmente uma crise econômico-finan-
ceira jamais vista.

Há, por fim, diferenças profundas entre um e outro afastamento. 
Enquanto um é pressionado pelo coração, o outro sai para manter coe-
rente o pensamento da oposição, rima antiga de um confronto entre a 
razão e o coração.

Era o que tínhamos a dizer.
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Os dez mandamentos  
da justiça social

Diário do Congresso Nacional (Seção I), quinta-feira, 18 de agosto 
de 1983, pág. 7479.

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Srs. Deputados,

“Por isso amo os vossos mandamentos, mais que o ouro e mais 
que o ouro fino.” (Salmo 118:127)

O Decálogo, ou a lei moral descrita na Bíblia como dada por Deus 
a Moisés no deserto do Sinai, não é outra coisa senão a manifestação 
escrita da lei natural, conhecida por todos os homens pela razão.

No Brasil rasgaram a lei moral, a lei material e a razão depois de 
1964. Decodificaram o código genético de um povo que reproduzia, a 
cada geração, seu caráter de liberdade e programaram-no para um perí-
odo de submissão, de injustiças sociais, de miséria e escravidão.

A tradição de um povo brasileiro liberto e alegre foi aviltada por in-
teresses estrangeiros que não somente nos tiraram a liberdade como nos 
espantaram a fé e a esperança. Pedem-nos os governantes, depois de 19 
anos, em socorro, que acreditemos e façamos o jejum do sacrifício pelos 
dias que virão. Pedem-nos que jejuemos sobre a fome de tantos anos 
para que paguemos a dívida dos pecados que não cometemos.

Ora, senhores, por certo perdestes o senso. Não há jejum sem fé 
como não há futuro sem esperança, assim como só há crença em liber-
dade. Nosso povo está com fome; nossa gente, sem trabalho. Não há 
como pedir-lhes agora também que sintam medo, pois a opressão já lhes 
é familiar. O povo já não tem medo! A lei natural, a lei moral, a razão 
rasgadas impedem que o Brasil e os brasileiros se sintam governados. 
Não há legitimidade no sistema e no governo brasileiro instalados no 
poder central da nação.

Se a fúria perante a indignidade dos governantes de hoje nos le-
vasse a quebrar as tábuas da salvação, no entanto os ensinamentos e 
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a reflexão nos impelem a vê-las mais uma vez gravadas e obedecidas. 
Não queremos pregar a destruição nem ter na bandeira o amarelo do 
pó da terra arrasada. Sem sermos responsáveis pelo fim a que nos leva-
ram, queremos principiar uma nova era. Queremos paz e justiça social 
aos brasileiros. Queremos que sejam respeitados nossos valores e nossa 
gente. Queremos que o fruto do nosso trabalho semeie a riqueza do 
nosso próprio chão. Queremos a legitimidade aos nossos governantes. 
Queremos respeito às nossas instituições. Queremos construir nossas 
próprias leis. Queremos nos dar as mãos, irmanados num só ideal – de 
um Brasil para os brasileiros. Queremos humildemente recomeçar num 
mundo digno a forjar a soberania de nossa pátria.

Clamamos pela destruição dos bezerros de ouro e da adoração de 
deuses estrangeiros. É chegada a hora de se imprimirem a lei natural, a 
lei moral e a razão nacional nas tábuas da salvação.

É a voz de um povo, de todos os seus segmentos e partes, vindos de 
todos os cantos e confins, voz libertária e verdadeira, mesclada na crença, 
fé e esperança, pois será esta voz do povo que será ouvida e respeitada.

As dez razões nacionais segundo o povo brasileiro são as seguintes:
I – Será declarada a moratória;
II – O presidente da República será eleito pelo voto livre e direto de 

todos os cidadãos;
III – Serão restabelecidos o entendimento e a negociação com toda 

a sociedade;
IV – A economia brasileira será desdolarizada;
V – Será retomado o desenvolvimento, voltado à nossa terra e à nos-

sa gente;
VI – Será implantada uma política de geração de empregos;
VII – Será arguida a legalidade constitucional do acordo firmado 

com o Fundo Monetário Internacional;
VIII – Será votada uma reforma tributária justa e federativa;
IX – A Lei de Segurança Nacional será revogada;
X – Será convocada uma Assembleia Nacional Constituinte, livre e 

soberana.
“Democracia, Livro da Libertação, Capítulo I da História dos 

Brasileiros.”
Era o que tínhamos a dizer e a registrar.
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A independência do Brasil
Diário do Congresso Nacional (Seção I), quinta-feira, 

7 de setembro de 1983, pág. 8761.

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, assistirá a nação, no dia 
de amanhã, à comemoração dos 161 anos de sua independência. Essa in-
dependência, nesses últimos 19 anos, foi indicativa da sucumbência de 
uma nação livre e soberana a outros interesses que não os do nosso povo.

Leio, hoje, que amanhã S.Exa., o Sr. Presidente da República, des-
filará em carro aberto, antes de entrar no palanque oficial para assistir 
ao desfile militar. Desejo, em nome do meu partido, dizer que a nação 
brasileira não quer nem suporta que a independência brasileira seja co-
memorada debaixo ainda de um regime tão autoritário e ditatorial. 

Quero lembrar aqui o pronunciamento do deputado Márcio Moreira 
Alves. Quero lembrar que hoje se completam quinze anos que o MDB, 
resistência histórica deste país, já fazia referência a tudo o que até hoje 
ocorre nesta nação. Parece-me que falta umidade no ar brasileiro, pois 
esses fungos, que fizeram apodrecer tanto o regime, ainda não fizeram 
com que ele caísse. Passaram-se quinze anos, e temos hoje um testemu-
nho vivo do que aqui foi denunciado: que a independência, que seria 
comemorada no dia seguinte, não tinha respaldo; que o povo brasileiro 
não era independente. É isto o que reclamamos. É chegado o momento. 
Começam-se a movimentar as casernas novamente; os almoços onde o 
verde-oliva se banqueteia, enquanto o povo vive na miséria; militares 
novamente vão a convescotes, vão a almoços, homenagens; vão a janta-
res secretos, preparando-se para uma saída, pois talvez não encontrem 
mais um militar para ocupar a Presidência da República.

Sr. Presidente, a nação brasileira não pode passar por um 7 de 
Setembro, em 1983, debaixo dessas nuvens negras. Gostaríamos, ama-
nhã, quando os brasileiros não puderem trabalhar, quando, por ainda 
não ter chegado o dia dez, o dia onze, o dia doze, não tiverem recur-
sos para o seu pequeno lazer; quando não puderem aproveitar o fe-
riado depois de ter construído a sua casinha, pois não se pode adqui-
rir o cimento, a telha e o caibro; inibidos à frente do instrumento de  
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comunicação de massa, que apenas os atemoriza, que o Sr. Presidente da 
República, o Sr. Vice-Presidente da República, os generais, todo o alto 
comando, o partido que dá sustentação ao governo, com a coragem que 
se demonstrou há cento e sessenta anos, dissessem: “Basta!”, dissessem: 
“Independência ou morte!”, dissessem: “Abandonemos o poder!” 

Convocamos toda a nação brasileira para, não mais num gesto iso-
lado e único, mas na sua totalidade, vir às urnas ainda em 1984. Em 7 
de setembro de 1985, não mais sob tutela autoritária, mas com o povo 
no poder, através das eleições livres e diretas, um brasileiro que respeite 
o seu povo deverá estar no poder. A independência, pela qual os nossos 
antepassados lutaram, não sucumbirá! 

Gostaríamos que isso ocorresse, para que o 7 de Setembro possa 
voltar a ser, não como o 31 de março, que é uma mancha na história 
brasileira, mas uma verdade histórica, para que a independência seja de 
fato comemorada.
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O lançamento da  
campanha pelas diretas

Diário do Congresso Nacional (Seção I), sexta-feira, 7 de outubro 
de 1983, pág. 10548.

A luta pelas eleições diretas era tema de discursos acalorados do deputado João Herrmann 

(Foto: arquivo pessoal). 

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Srs. Deputados, só a re-
alização de eleições diretas para a Presidência da República pode dar ao 
Brasil a confiança necessária para prosseguir seu caminho. Ao PMDB, 
como aos demais partidos de oposição, resta dar a direção ao ato de 
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transformação social do país, na medida em que o povo brasileiro está 
privado principalmente de expectativas de futuro. Visando a recuperar 
a dignidade do povo brasileiro, o PMDB deve colocar imediatamente a 
campanha pelas diretas à Presidência da República nas ruas, pois esse é 
o momento em que mais o povo se aproxima do poder.

Sugeri à Executiva Nacional do PMDB que o próximo dia 3 de ju-
lho – quando se realizam as convenções municipais do partido – seja 
transformado na data do lançamento nacional da campanha, com um 
ato público após as convenções, pois, creio, as bases do partido anseiam 
por essa determinação. A sugestão foi aprovada, segundo informações 
do nosso presidente, deputado Ulysses Guimarães.

Creio que o discurso das eleições diretas tem sido pronunciado com 
hesitação, em decorrência de nossa falta de experiência democrática. 
Não há razão para que as oposições discutam se as eleições diretas fa-
vorecerão a Leonel Brizola ou a Tancredo Neves, ou esta ou aquela cor-
rente partidária. Essa visão decorre da imaturidade democrática, pois 
podemos muito bem aceitar o candidato Leonel Brizola à Presidência, 
se ele representar um antídoto ao Sr. Paulo Maluf.

Meu maior temor no pleito indireto é de que o ex-governador de São 
Paulo o vença. E ironicamente, creio eu, ele se transformará no maior 
eleitor democrático brasileiro. O virtuosismo do presidente Figueiredo 
demonstra que não quer Maluf para sucedê-lo. Se o pleito ainda for in-
direto, Maluf ganha com facilidade – faz, hoje, 80% dos votos do PDS – 
mas o regime certamente aprovará as eleições diretas, que, com certeza 
modificarão profundamente o quadro social brasileiro. O PDS pode até 
vencer. Prefiro esta hipótese ao casuísmo das indiretas. Mas, com as di-
retas, o PDS será obrigado a introduzir sérias modificações sociais, com 
receio de perder mais este pleito.

Coloco-me entre os que divergem da posição do governador 
Tancredo Neves, em sua tese de consenso, através de outras eleições in-
diretas. Não vejo momento na vida nacional brasileira para uma conci-
liação, pois as eleições de 15 de novembro mostraram que o povo brasi-
leiro posicionou-se definitivamente pela mudança do regime. Também 
discordo do governador Leonel Brizola quando apoia um novo manda-
to do general Figueiredo, de dois anos, em troca de eleições diretas. Esta 
foi uma resposta à altura do governador do Rio de Janeiro à intriga pa-
laciana que pretende, evidentemente, manter o presidente na condução 
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do processo sucessório, criando para isso uma situação de expectativa. 
Já estamos no apagar das luzes da administração Figueiredo, daí a viva-
cidade de Brizola ao fazer tal proposta.

O que nos intriga, à oposição e à maioria dos brasileiros, é o perigo 
iminente da vitória do ex-governador Maluf. E agora não são mais in-
dícios, mas evidências de que ele vencerá a convenção do PDS. E será 
candidato graças aos seus métodos peculiares de sedução. Mas a nação 
não é a mesma de alguns anos atrás. Tampouco o governo de Figueiredo 
é o de Médici.

O basta que o povo deu reboou nos palácios. Por mais insensível que 
seja o regime aos anseios democráticos, seu ventre foi fertilizado por 
eles. E a um governo que quer trégua, a um palácio que quer concórdia e 
a um presidente que oferta a paz não interessa entregar a nação a Maluf.

Por esta razão, haverá eleições diretas, através das quais a sociedade 
entregará ao Estado uma opção civil que consiga afastar o terror do au-
toritarismo e traga de volta a esperança de um povo.

Era o que tínhamos a dizer.



3ª Parte – disCursos em Plenário120

A defesa municipalista
Diário do Congresso Nacional (Seção I), quarta-feira,19 de outubro 

de 1983, pág. 11116.

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Srs. Deputados, ser 
vaiado em sua própria casa de trabalho talvez fosse inconcebível até dia 
27 de setembro de 1983. No entanto, aos prefeitos e vereadores de todo 
o Brasil que fizeram naquela data um ato de coragem, não restava outra 
alternativa senão este manifesto de repúdio.

O governo central não pode acusá-los de infantis, afinal são todos 
homens públicos eleitos em seus municípios. Chamá-los de partidários 
é inconcebível, pois havia de todos os partidos políticos, inclusive o 
que dá suporte a S.Exa. Alegar que estavam intolerantes é inadmissível, 
pois, ao contrário do que muitos temiam fazer, eles subiram a rampa do 
Planalto e irromperam no salão do palácio.

Foram os primeiros a subir e o fizeram com legitimidade de serem 
e respeitarem o povo brasileiro. Após a quase noite de São Bartolomeu 
que viveu o Congresso Nacional, na qual se rejeitou o Decreto-lei  
nº 2.024, marcharam os prefeitos de todo o Brasil para serem recebidos 
no auditório do Senado da República. Como disse o deputado Ulysses 
Guimarães: “Nunca em quantidade e qualidade esteve tão lotado este 
auditório”, enquanto falava a quase três mil interlocutores que inunda-
vam as cadeiras, corredores e acessos do Portelão. Eles estavam ali rei-
vindicando uma reforma tributária, um tratamento mais justo e igual 
aos municípios brasileiros. Afinal, se, nestes 19 anos e meio de regime, 
não houve fechamento de prefeituras e câmaras municipais como houve 
o do Congresso, não é porque elas não representassem perigo, mas, sim, 
porque lhes retiraram a força. 

Ao município resta hoje oficialmente Cr$ 2,70 de cada Cr$ 100,00 
arrecadados em suas fronteiras. Mas é ali que permanece convivendo 
com este miserável resto orçamentário toda uma sociedade com seus 
desejos e anseios. Esses cidadãos que exigem saúde, educação, trans-
portes, casas, água, esgoto, asfalto, iluminação e tantas outras necessida-
des, traduzidas em bens e serviços, não falam com a televisão nem com 
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o presidente. Seus interlocutores não são deputados ou o governador. 
Quem fala com o povo, porque são cobrados, são os vereadores e os 
prefeitos. Estes têm que dar respostas concretas a seus pedidos. O resto 
é enganação!

Os prefeitos marcharam ao Congresso Nacional, depositando suas 
esperanças em Brasília. Lição de vida que tiraram do momento de vida 
brasileiro. Com as eleições diretas legitimando os governadores, muitos 
acreditaram que os palácios estaduais atenderiam suas reivindicações. 
Diária e incessantemente a maioria dos prefeitos visitou governador e 
secretários, da situação e da oposição. Viram e sentiram na carne o gol-
pe da ilusão. Cofres vazios, governos quebrados, sem recurso algum, 
campeando empréstimos. Os governadores voltavam aos prefeitos com 
as mãos sem a esperança que carregavam e exibiam nos palanques.

Como um curto-circuito nacional – a figura é do senador Fernando 
Henrique Cardoso – os mandatários municipais entenderam a coisa. 
Marcharam os prefeitos para Brasília, a sede do poder. Do Congresso 
Nacional se dirigiam ao palácio onde trabalha o presidente. Esperaram 
S.Exa. 70 minutos de pé e em silêncio. Quando o presidente desceu hou-
ve um murmúrio de esperança. Eram ainda as vozes dos que criam – 
aqueles que nos seus municípios acreditavam na imagem favorável que 
lhes era vendida de um governante impopular. Houve a fala. Nenhum 
raio de otimismo. Nenhuma mensagem de esperança. Nenhum gesto 
político de compreensão. “Mesmo que eu quisesse, agora não posso fa-
zer a reforma tributária”, disse o presidente, sinal de que ele não quer 
fazê-la. Todos ficaram atônitos. Houve um momento de estupefação. O 
presidente saiu andando calmamente, saiu pela porta de vidro do palá-
cio. Deixou atrás de si o povo!

A hesitação durou ainda um instante. Como uma pororoca distante 
elas (as vaias) vieram.

Não houve derrota. Foi uma vitória. Os prefeitos entraram no palá-
cio; pela primeira vez pressionado pelo povo, o presidente teve que des-
cer e dar explicações. Se não as deu, não importa. O fato político é que 
saiu do seu Olimpo. As vaias transformaram os prefeitos nos canais que 
faltavam para irrigar com a verdade os municípios. Não haverá, agora, 
lugar no Brasil onde não se conheça a real face do governo.

Os municípios, terminais onde se busca a legitimidade do poder, 
foram alcançados. Graças aos prefeitos, que têm que prestar contas a 
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seu povo, e a um governante nomeado que fecha as portas do palácio, 
deu-se mais um passo definitivo na conquista das eleições diretas para 
presidente do Brasil.

Era o que tínhamos a dizer.
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O compromisso com  
as eleições diretas

Diário do Congresso Nacional (Seção I), 4 de dezembro de 1983, 
pág. 10299.

João Herrmann Neto discursa ao lado de Ulysses Guimarães, em comício pelas diretas na 

cidade de Rio Claro, terra natal de Ulysses. (Foto: arquivo pessoal) 

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Srs. Deputados, toda 
a nação estava à espera do que nos dizia o presidente do PMDB, depu-
tado Ulysses Guimarães, como em expectativa também estava toda a 
classe política, que viu, no início deste segundo período legislativo, um 
comportamento ágil e jovial do presidente, numa retomada de ação que 
procura nos relembrar a intensa participação que antecedeu a novem-
bro de 1982. Nos dias de agosto, o PMDB criou um novo fato político 
a cada dia, e começa a ganhar forma a condução de um processo que 
nos legitimará perante a história. As eleições diretas para a Presidência 
da República sinto hoje muito mais palpáveis que há dois meses; a  
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moratória passa a ser uma luta que nos aproxima inclusive do partido 
governista; e as transformações que estão sendo exigidas pela sociedade 
brasileira passam a encontrar sua identidade a partir de uma ação mais 
vigorosa da classe política.

É do ministro Celso Furtado o conceito de que uma “disciplina so-
cial” se exige num momento de recessão profunda e de contribuições 
marcantes do modelo de ação econômica do governo. Ou se muda a 
forma do crescimento brasileiro, põe-se ordem na casa e reorienta-se o 
processo, ou não sairemos deste envolvimento que nos tem distanciado 
da maioria da população. Chegar à formação de um governo que tenha 
apoio de 70% da população que ganha até três salários mínimos signi-
fica, pelo menos, concordar em que não se pode impor esta disciplina 
social friamente e com este quadro recessivo que se apresenta.

Enquanto se subestima a capacidade de viver da população, os sin-
tomas de agravamento e de falta de credibilidade da voz do governo nos 
apresentam novas facetas. Vem da Argentina um exemplo que deve es-
tar vivo dentro de nós: lá se denuncia, por exemplo, que as comissões de 
intermediação das grandes operações financeiras entre o governo e ban-
cos privados chega a 3%. No Brasil, outro exemplo desastroso: a “polo-
neta” veio à luz do dia para assegurar a que nível se tem vergado a honra 
dos orientadores de nossa política econômica. Tudo para assegurar o 
favorecimento das ações dos conglomerados bancários transnacionais.

Também prevê o ministro Celso Furtado que até o fim do decênio 
são temerosas quaisquer previsões sobre os rumos da economia mun-
dial, mas assegura que elas não se farão sem baixas taxas de crescimen-
to, com reflexos sérios nas relações do comércio internacional. O Brasil 
precisa ajustar-se a esta nova dimensão do mundo, e o PMDB orienta, 
na atualidade, uma proposta alternativa de governo capaz de restabele-
cer no país a confiabilidade e o respeito perdidos. E começa a dar mos-
tras desta postura numa data em que, coincidentemente, se comemo-
ram os 29 anos da morte de Getulio Vargas, e quando sobe à tribuna da 
Câmara o presidente Ulysses Guimarães para dizer à classe política que 
o PMDB quer a normalidade institucional do país; para afirmar à socie-
dade civil que temos uma alternativa de governo e confirmar à nação 
que a realização de eleições diretas em 1985 é um compromisso inarre-
dável. Só assim poderemos enfrentar as dificuldades destes dias sem que 
se imponha aos brasileiros maiores sacrifícios que lhes consumam as 



125Perfis Parlamentares João Herrmann neto

esperanças. O 24 de agosto deverá entrar para a história contemporânea 
como o dia do resgate da cidadania, combalida por anos de desprezo, 
autoritarismo e incredulidade.

E o PMDB não restringirá a sua capacidade de articulação apenas ao 
nível interno. Prevê-se que, breve, a cúpula do partido estabelecerá uma 
série de encontros com agremiações políticas e com as sociedades da 
América Latina e Europa. Um roteiro para garantir o apoio externo ao 
momento brasileiro, delicado e incomum, que está a exigir dos povos de 
nações soberanas apoio e compreensão. É o povo e não os governos que 
buscam, da Argentina à Alemanha, do Peru à França, o que queremos 
expressar por intermédio do partido: o nosso compromisso de restabe-
lecimento das normalidades democráticas.

Igualmente se mostrou, em 23 do setembro, aos brasileiros, quan-
do o PMDB foi às redes de TV e rádio, que têm permanecido intactos 
os nossos princípios, como se demonstrará, quando da apreciação do 
Decreto nº 2.045, que há limites para o desmando. As oposições haverão 
de rejeitá-lo. Começamos, amanhã, uma nova etapa da vida política na-
cional, que haverá de nos conduzir aos preceitos democráticos que nos 
constituem como nação. 

Era o que tínhamos a dizer.
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A jornada pelas diretas
Diário do Congresso Nacional (Seção I), quarta-feira, 4 de abril de 

1984, pág. 1369.

João Herrmann Neto e Ulysses Guimarães. (Foto: arquivo pessoal) 

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Srs. Deputados, a per-
gunta mais comum que me fizeram nesta jornada política que cumpri 
pelas cidades do interior de São Paulo e capitais do Brasil foi se, de fato, 
haverá eleições diretas para presidente e vice-presidente da República. 
Fui paciente e didata ao responder a todos, em conversas ou através 
de discursos, sobre a minha crença absoluta na realização das eleições. 
Procurei explicar a natureza da emenda apresentada pelo deputado 
Dante de Oliveira e, além disso, que as oposições – PMDB, PT, PDT e 
PTB – possuem 244 deputados e 24 senadores. Considerando-se que 
elas estejam juntas e votem unitariamente, há a necessidade teórica dos 
votos de 76 deputados e 23 senadores do PDS. Sobre 99 pessoas reca-
em hoje os desejos de 60 milhões de brasileiros, e estas 99 pessoas se-
rão julgadas pela mesma história que nos lembra Tiradentes e Joaquim 
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Silvério dos Reis. Esta é a realidade fatídica hoje da posição da Emenda 
Dante de Oliveira, que deverá ser votada no dia 25 de abril.

Aí está a razão maior na minha crença de realização das Diretas-já. 
São 99 contra uma nação inteira. Posso já antever a pressão popular que 
se estabelecerá sobre aqueles que quiserem fraudar a vontade nacional.

Expliquei também para que servem os grandes atos e manifestações 
públicas que têm sido feitos pelas diretas. É o cacife que os brasileiros 
concedem aos partidos políticos e aos negociadores para que mostre-
mos na mesa o tamanho da vontade nacional. Nesta grande partida, o 
Colégio Eleitoral não passa de um blefe, e as eleições diretas represen-
tam o quatro-paus. Quanto mais gente for às ruas, de hoje até a data 
da votação, não haverá televisão ou razão que resista e, tenho certeza, 
prevalecerá o bom senso para a aprovação da emenda.

Justifica-se, explico, que aqueles que ficaram no poder por 20 anos 
não queiram largá-lo. É plenamente justificável e, no entanto, insusten-
tável. Não dá mais para segurar. O poder central perdeu a legitimidade. 
O povo não confia mais nos governantes. Há um cego e crescente ódio 
nacional que se soma à miséria, à fome, ao maltrapilhamento que se 
impingiu ao brasileiro. Este ódio era o azeite fervente que faltava neste 
caldeirão do diabo que 64 nos legaram. Não há espaço nem lugar nem 
vez para um governante eleito pelo voto indireto. Seremos a nação dos 
99 ou a nação dos 120 milhões livres e soberanos a reencontrar o seu 
caminho e a sua vontade?

Tenho dito também que a aprovação da emenda não será automáti-
ca, mas que precederá um mês de intensas negociações e conversações. 
Os dirigentes partidários e governamentais já estão tendo encontros. 
O que o cidadão nas ruas pensa é lógico que chega ao palácio. A pre-
ocupação que temos já transmitimos aos governantes. Muitos até já se 
referiram às diretas ou a uma revolta civil. Não há insensibilidade que 
não se abale com a situação em que se encontra o país. Por mais que 
muitos durante muito tempo tenham errado, ainda resta a esperança no 
patriotismo do Planalto. Não me espantaria até se o general Figueiredo 
passasse à história como o presidente das diretas.

Março e abril estaremos no Congresso, conversando e arrazoan-
do com nossos colegas deputados e senadores sobre a aprovação da 
Emenda Dante de Oliveira. O povo estará nas ruas, deixando atrás de si 
o carnaval das diretas-84, mostrando uma grande mobilização nacional.
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Nosso futuro como nação estará em jogo. Não tenho o direito de 
ser cassandra, mas a apreensão que tomou conta de todos nós é inegá-
vel. Nem estas palavras nem outros escritos derrubam governos, mas 
têm o valor de registrar perante a história o pensamento de um povo. 
Que aqueles que queiram continuar por esse caminho tortuoso e tirano 
continuem como estão; mas aos homens de bem, patriotas desta nação 
que queiram recomeçar a construção desta terra, que venham conosco 
pelas diretas.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
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Relatos sobre as diretas
Diário do Congresso Nacional (Seção I), quinta-feira, 24 de maio 

de 1984, pág. 4242.

“Voz de prisão para deputado”.  O deputado João Herrmann (PMDB – SP) recebeu voz de 

prisão de um soldado ao tentar levar para o interior do Congresso parte de uma equipe de 

televisão da Rede Manchete. (Foto: arquivo pessoal)

O SR. JOÃO HERRMANN NETO – Sr. Presidente, Srs. Deputados, o 
dia 24 de abril, véspera da votação da emenda constitucional do deputado 
Dante de Oliveira, foi para o Parlamento e para a classe política uma das 
maiores violências praticadas pelo regime arbitrário contra a liberdade 
das maiorias. A decretação das medidas de emergência impediu o acom-
panhamento da votação pelos meios de comunicação de massa, como o 
rádio e a televisão. O arbítrio, mais uma vez, calou essas vozes, à força.

Mesmo diante disso, houve antecedentes que gostaria de relatar nes-
te roteiro das diretas que venho fazendo no Congresso Nacional.

Para chegarmos ao dia 25 de abril, o PMDB, partido que concentra-
va de fato o comando nacional da campanha, estabeleceu como prazo 
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fatal para seus deputados e senadores estarem no recinto do Congresso 
o dia 24, às 12 horas, findo o qual poderia ser dado como desertor aque-
le que assim não procedesse.

Uma comissão de checagem foi constituída para atuar junto ao tele-
fone, tendo como tarefa principal localizar os deputados para avisá-los 
desse prazo fatal e acompanhar seus prazos até a chegada ao plenário no 
dia 24. Constituída pelos deputados João Herrmann Neto (SP), Orestes 
Muniz (RO), Odilon Salmoria (SC), Raul Ferraz (BA) e o ex-deputado 
Antônio Carlos de Oliveira (MS), a comissão, segundo publicou o Diário 
Popular de São Paulo, “deverá atuar com suas similares dos outros par-
tidos oposicionistas para evitar que haja ausência no dia da votação”.

Os acontecimentos continuaram no sentido de impedir completa-
mente a ação política. Tanto assim que, ao serem decretadas as medidas 
de emergência, tentei, como vice-líder de plantão do PMDB, manifestar 
o repúdio do partido quando da decretação das medidas de emergência. 
A edição da Folha da Tarde de 19 de abril mostrava que, 

“para impedir a oposição de manifestar-se contra as medidas 
de emergência, o presidente em exercício na sessão noturna do 
Congresso Nacional, senador Lomanto Júnior (PDS-BA), suspen-
deu os trabalhos cinco minutos após iniciados, alegando falta de 
quórum no plenário.”

Diz ainda o jornal paulista que 

“a medida foi tomada quando o primeiro orador, o deputado 
baiano do PMDB, Fernando Santana, ia começando seu discur-
so. Indiferente à sua fala, o líder em exercício do PDS, deputado 
Djalma Bessa, fez uma intervenção pedindo a Lomanto a verifica-
ção de quórum.”

“Como não havia em plenário”, diz o jornal,

“mais do que 20 parlamentares, a maioria da oposição, Lomanto 
suspendeu os trabalhos e marcou nova sessão para a próxima  
segunda-feira. Já com os microfones desligados, Fernando Santana 
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investiu contra Djalma Bessa dizendo que ‘vossa excelência acaba 
de perpetuar um atentado contra a democracia’.”

Simultaneamente, diz o jornal, o deputado João Herrmann (PMDB 
– SP), também irritado por ter a palavra cassada quando pedia uma 
questão de ordem, dirigiu-se a Lomanto, em tom áspero: “Só espero que 
Vossa Excelência não tenha que vir suplicar para poder usar da palavra”.

Antes desse episódio, havíamos feito, o deputado Márcio Santilli, 
a deputada Bete Mendes e eu, num voo que fazíamos de São Paulo a 
Brasília, depois da passeata de São Paulo, que reuniu dois milhões de 
pessoas no Vale do Anhangabaú, fizemos um pequeno comício a bordo 
do avião que nos trouxe a Brasília. Vários jornais publicaram o aconte-
cimento. Entre eles, a Tribuna de Santos, cuja nota passo a transcrever:

“Comício a bordo faz sucesso. Duas horas após o encerramento 
da maior concentração política da história do país iniciava-se, na 
noite de terça-feira, o mais ‘elevado e inusitado’ comício da atual 
campanha das eleições diretas para a Presidência da República. 
A nove mil metros de altitude, a bordo de um avião da Vasp, que 
cumpria a rota São Paulo-Brasília, o vice-líder do PMDB, João 
Herrmann, pediu autorização ao comandante da aeronave e deu 
início ao comício para uma plateia de 104 passageiros.

Além de Herrmann, fizeram discursos os deputados Márcio 
Santilli, do PMDB, e Bete Mendes, do PT. O vice-líder João 
Herrmann assegurou que a manifestação transcorreu na mais ab-
soluta ordem e disciplina, inclusive porque só foi iniciada após a 
autorização da maior autoridade presente, que era o comandante. 
Herrmann, Santilli e Bete arrancaram maiores aplausos quando 
apontaram o contraste entre o caráter ordeiro da concentração de 
que participaram no Anhangabaú e o clima de intranquilidade que 
o governo pretende criar com a adoção de medidas de emergência.

Com palavras diferentes, informou Herrmann, os três proclama-
ram, numa resposta ao general Ludwig, que a baderna não está no 
Anhangabaú nem nos comícios, mas no Palácio do Planalto. O co-
mício durou cerca de meia hora, e ao final da viagem o comissário 
desejou Diretas-já.”
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Depois disso veio a repressão brava. No dia 24, véspera da votação, 
o Congresso Nacional lembrava uma praça de guerra – sitiado, cercado, 
intranquilo, vivendo da contrainformação que se soltava pelos corredo-
res, com a imprensa amordaçada. Foram momentos de tensão.

Quando soube que a Polícia Militar havia cercado o Congresso, diri-
gi-me, com outros companheiros oposicionistas para a parte de fora do 
prédio, para tentar trazer de volta as pessoas que haviam ficado no lado 
de fora. Trouxe de volta uma equipe de jornalismo da TV Manchete e 
acabei recebendo voz de prisão. O fato foi noticiado pelos principais 
jornais do país.

Na primeira página do Estado de Minas, no dia seguinte, havia o 
registro do acontecimento encimado pela manchete “Voz de prisão para 
deputado”, com uma telefoto e um texto que dizia o seguinte: 

“Pouco depois das seis horas, o deputado João Herrmann 
(PMDB – SP) recebeu voz de prisão de um soldado ao tentar le-
var para o interior do Congresso parte de uma equipe de televisão 
da Rede Manchete. Herrmann, vendo a intransigência do soldado, 
apanhou os equipamentos e tentou entrar, sendo impedido à força, 
enquanto o major que comandava o destacamento afirmava: ‘A or-
dem é não entrar. Se ele quiser, quebra o equipamento’. Herrmann 
iniciou então uma discussão áspera com o soldado que exigiu sua 
identificação, ao que o deputado se negou e fez o mesmo em rela-
ção ao soldado, afirmando que farda não é identificação. O soldado 
respondeu: ‘O senhor está preso até se identificar’. E o levou para 
uma patrulinha da PM. Herrmann recusou-se a entrar e o solda-
do solicitou a outro que pedisse reforço. Herrmann, irônico, gritou: 
‘Traga reforço, mas já...’ Por fim, o major, que se havia afastado para 
um contato por rádio, permitiu que a equipe de televisão acompa-
nhasse o deputado. Irritado, o soldado falou bem alto: ‘Não estou 
entendendo mais nada’. Pouco depois, o major explicava o inciden-
te como resultado da inexperiência. Um cabo, evidentemente con-
trariado com aquele tipo de trabalho comentava: ‘E o negócio é a 
Diretas-já’.”

A mesma nota foi publicada por vários jornais brasileiros. Mas, dian-
te deste cerco todo, conseguimos falar com muita gente fora de Brasília. 
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O Jornal do Brasil, em sua edição do dia 26 de abril, no “Informe JB”, 
mostrava um texto chamado Drible, que dizia como havíamos conse-
guido isso: 

“Quatro parlamentares driblaram ontem à noite os patrulheiros 
da censura ao falar, de Brasília para a Praça da Sé, em São Paulo, 
sobre ‘o dia da vitória do povo brasileiro’, com a esperada aprova-
ção da Emenda Dante de Oliveira. O primeiro a falar foi o autor da 
emenda, seguido dos paulistas João Herrmann, Bete Mendes e José 
Genoíno. Os discursos foram transmitidos pelo telefone do plená-
rio da Câmara.”

Esses foram, enfim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, os episódios 
que gostaríamos de ver registrados e transcritos.
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Viagem à União Soviética  
e à Alemanha

Diário do Congresso Nacional (Seção I), quarta-feira, 10 de outubro 
de 1984, pág. 11893.

(Foto: arquivo pessoal) 

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Srs. Deputados, estive, 
no final de 1983, em viagem da delegação oficial do Parlamento brasilei-
ro, na União Soviética e na Alemanha Oriental. O principal de viagens 
como estas é constatar com os próprios olhos a existência de regimes 
que se interessam pelas necessidades das maiorias, promovendo ampla-
mente os serviços públicos essenciais, e ver que existem regimes diver-
sos no mundo – embora todos estejam preocupados com a geração de 
riquezas – e notar que o que os distingue é justamente o processo que 
adotam para a distribuição de suas riquezas, o que nos sugere uma re-
flexão profunda.

O principal choque que tive como brasileiro, ao visitar a União 
Soviética e a Alemanha Oriental, foi constatar que um país como o Brasil 
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gera riquezas, mas distribui a miséria, como se ela pudesse estabelecer-
se para sempre entre tantos. Aprende-se não a condenar o comunismo 
ou outros regimes, mas a condenar um regime capitalista injusto e ine-
xorável na sua ganância para com o povo, como é o regime capitalista 
que se implantou no Brasil neste pós-64.

Entretanto, a 7 de outubro, quando se comemoram os 35 anos da 
República Democrática Alemã, RDA, gostaria de fixar o que pude ver 
por lá na questão dos direitos específicos do cidadão. No plano dos di-
reitos humanos, o fim do nazi-fascismo e a efetiva busca da paz têm 
sido compromissos inalienáveis do novo Estado alemão surgido do 
pós-guerra. A condenação dos responsáveis por crimes de guerra e de 
lesa-humanidade e a adesão a todos os tratados de paz contra a corrida 
armamentista são figuras muito presentes hoje na RDA.

A economia planificada socialista, por outro lado, é responsável 
pela existência do pleno emprego no país. Ela é capaz de harmonizar 
a produção moderna com o emprego útil de todo o trabalhador, com o 
melhoramento das suas condições de trabalho e de vida e com a evolu-
ção de sua personalidade.

O direito à participação democrática na gestão do Estado na RDA 
não é uma figura retórica, mas há evidente estímulo à participação do 
cidadão na formação da vida econômica, política, social e cultural da co-
letividade e do Estado socialista. Este compromisso se assenta no prin-
cípio de “participar no trabalho, na planificação e no governo.” Todo 
poder, é importante destacar, na RDA é exercido pelos trabalhadores 
nas zonas urbanas e rurais. As assembleias populares democraticamen-
te eleitas – o fundamento do sistema dos órgãos estatais – baseiam-se, 
para a sua atividade, na participação ativa dos cidadãos na preparação, 
realização e controle das suas decisões.

Para o conjunto das decisões políticas oferecidas nas suas relações 
internacionais, a RDA tem-se mostrado coerentemente alinhada ao 
questionamento da política armamentista e tem desenvolvido seus es-
forços para que se acentue a luta de solidariedade anti-imperialista jun-
to aos povos que lutam pela sua libertação nacional e social. Durante o 
ano de 1983, foi marcante a luta popular contra a instalação dos mísseis 
nucleares norte-americanos em território europeu. Estas ações podero-
sas são a favor da paz, do desarmamento e desenvolvimento, contra o 
rearmamento e estacionamento de mísseis. A RDA é da opinião de que 
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tem que ser feito tudo para repulsar aqueles que preferem novas corri-
das aos armamentos a acordos mútuos aceitáveis. O realismo e a razão 
têm que se impor.

Interessante igualmente foi conhecer na RDA a sua estrutura parti-
dária. São nove partidos, que cumprem hoje o oitavo período legislativo 
no país, apoiados por uma estrutura de participação impressionante e 
que reúne, por exemplo, 335 mil cidadãos espalhados por 17 mil comi-
tês da Frente Nacional, 458 mil em representações populares ou 578 mil 
pais e mães que apoiam 104 mil grupos de pais envolvidos com o traba-
lho de educação e ensino nas escolas de formação social.

Pude conhecer de perto, e em especial, a atuação do Partido Liberal 
Democrata da Alemanha, o LDPD, que trabalha pela “paz, liberdade, 
progresso e dignidade humana”. Um partido liberal-democrata que 
surgiu para combater o fascismo em 1945 e que hoje atua para a con-
solidação do socialismo na Alemanha e que é respeitado na Frente 
Democrática por seus compromissos para a consolidação do primeiro 
Estado de paz em solo alemão. Graças a essa aliança, os liberais-demo-
cratas obtiveram um raio de ação cada vez maior no desenvolvimento 
de uma ordem verdadeiramente humanista na RDA.

Oxalá a representação de poder que vige hoje no Brasil pudesse ter 
a humildade para enxergar a grandeza de povos que, saídos de uma luta 
absolutamente totalitária e destruidora, reergueram seus caminhos e 
iniciaram a construção de uma sociedade fraterna e sem injustiças.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Deputados.
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Países asiáticos 
Discurso em plenário, 7 de março de 2001. 

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
o Sr. Presidente da República, a meio de longuíssima viagem que aca-
ba de fazer ao Extremo Oriente, queixou-se de um hábito – que consi-
dera provinciano – de se reclamar dessas visitas, entendendo que o Sr. 
Presidente estaria apenas viajando. E isso, principalmente, porque se viu 
obrigado a fazer um pouso técnico exatamente no paraíso de Bali.

Não tenho queixas quanto a essas viagens. Entendo-as como mais 
que necessárias para que se possam discutir questões de interesse mú-
tuo, de chefe de governo para chefe de governo, independentemente, no 
mais das vezes, dessa linguagem dita diplomática, que, quase sempre, se 
vale das palavras para esconder os pensamentos. Mas quero entender – 
e assim o deve entender nossa gente – que tais viagens necessitam de um 
planejamento mínimo, não se admitindo, portanto, que, ao final desse 
longo trajeto, se tenha a impressão de que alguém, pelo Sr. Presidente, 
comprou um desses típicos pacotes turísticos numa operadora qualquer 
e deixou que S. Exa. seguisse viagem com seu imenso séquito.

Não estou exagerando. Ademais de outras considerações que irei 
tecer a respeito da matéria, vale uma observação de saída: na fronteira 
com a Coreia, anunciou o Sr. Presidente o reatamento de relações di-
plomáticas com aquele país asiático. Mas não viajou acompanhado do  
Sr. Ministro das Relações Exteriores, sem o qual, de pronto, estarão des-
credenciados todos os possíveis eventos diplomáticos.

Posso ir adiante. Havia o claro objetivo de ampliar as relações co-
merciais com a Coreia do Sul e a Indonésia. Mas que empresário, que 
setores produtivos de lado a lado foram escolhidos como de interes-
se? Nenhum. Como nenhum empresário acompanhou o Sr. Fernando 
Henrique quando de seu périplo asiático. A visita ao Timor-Leste está 
cheia apenas de simbologia. Afinal, ali estava o presidente da maior na-
ção de língua portuguesa do mundo e uma das dez maiores economias 
do planeta. Mais nada. O Sr. Fernando Henrique anunciou o aumento do 
efetivo militar brasileiro naquela ilha, coisa sem nenhuma importância,  



3ª Parte – disCursos em Plenário138

até porque a milícia que lutou contra a ocupação da Indonésia já se 
transformou em exército regular, capaz, portanto, de cuidar da segu-
rança local. O Timor precisa de tudo: de alimentos a máquinas, de com-
bustível a veículos, de agasalhos a moradias populares. O Brasil, é certo, 
não oferece nada em dinheiro, mas pelo menos uma linha de crédito 
poderia ser colocada na mesa de negociações. O que não ocorreu.

Também há um aspecto positivo em anunciar o reatamento de re-
lações com a Coreia do Norte. Claro está que isso pouco ou nada vai 
representar para nossa balança comercial, mas pelo menos representa a 
queda de um posicionamento subalterno do Brasil, restolho ainda dos 
tempos da chamada Guerra Fria, quando a diplomacia brasileira andava 
à reboque da diplomacia ianque.

Tudo é lamentável. O Brasil possui uma diplomacia reconhecida-
mente de primeira linha. Mas a visita presidencial ao Extremo Oriente, 
ao que estamos vendo, não foi planejada nos corredores do Itamaraty, 
porque se o fosse não teria sido aquela pletora de fiascos. Cabe ao pró-
prio Itamaraty, agora, corrigir esses fiascos e procurar obter resultados 
práticos e positivos de todos eles.
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Homenagem ao PCB  
e defesa da lei  
de responsabilidade social

Diário da Câmara dos Deputados, 29 de março de 2001, pág. 8398.

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
em primeiro lugar faço desta tribuna, como venho fazendo desde 1983, 
para meu gáudio, a comunicação de mais um aniversário do meu par-
tido. 

O PCB foi criado em 25 de março de 1922, na cidade do Rio de 
Janeiro. Num congresso de três dias, que se deslocou depois até Niterói, 
nove pessoas vindas de rincões nacionais, na esteira dos movimentos 
revolucionários que aconteciam no mundo, fundam no Brasil o partido 
que é o mais antigo e, ao mesmo tempo, o de maior profissão democrá-
tica dentro das terras brasileiras. 

Pelos poucos hiatos de legalidade que experimentamos durante a 
nossa história, tivemos a possibilidade de trabalhar na legitimidade que 
havia, mas na ilegalidade a que nos condenavam os regimes brasileiros. 
Ainda por essa ilegalidade, mais do que nunca, a nossa marca foi traça-
da dentro do Brasil. Não há uma luta, um momento da história brasilei-
ra em que o Partido Comunista Brasileiro não esteja envolvido. Mesmo 
durante o Golpe de 64, quando optamos por não entrar na luta armada, 
tivemos os melhores quadros deste país pertencentes ao nosso partido 
perseguidos, torturados, mortos e exilados.

Hoje, depois do congresso no Teatro Zácaro, em 1992, quando 
abandonamos o marxismo-leninismo e nos transformamos num parti-
do democrático, plural, sob o ponto de vista da revolução processual, da 
conquista da democracia pela participação total da sociedade, quando 
vamos para o décimo ano de Partido Popular Socialista, temos a convic-
ção de que o nosso legado se confunde com a história e o caminho que 
o nosso partido deverá seguir dentro da sociedade brasileira. 
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Ainda dentro desse hiato, duas vezes disputamos a Presidência da 
República: em 1946, quando o partido, que havia acabado de conquistar 
a legalidade, lançou para presidente da República o Yedo Fiúza, que não 
era do partido, mas a legislação permitia que membros não pertencen-
tes aos partidos políticos pudessem ser lançados candidatos; e em 1989, 
quando, talvez rompendo com o muro da vergonha no Brasil, lançamos 
uma das figuras mais preeminentes, sérias, honestas, probas e capazes 
da política brasileira, que é o nosso atual presidente, à época deputado, 
Roberto Freire, tido e havido como o melhor candidato à Presidência 
da República. 

Já sob a forma de PPS, lançamos em 1998 a candidatura de Ciro 
Gomes, para abrir o diálogo na ausência de algo que pudesse discernir 
entre a candidatura oficial do Palácio do Planalto, a recandidatura do 
presidente Fernando Henrique Cardoso, e a candidatura que naquele 
instante fazia o jogo das oposições para consentir o jogo do Planalto, 
que era a figura de Lula, candidato pelo bloco comandado pelo Partido 
dos Trabalhadores.

Em 2002, Sr. Presidente, queremos reeditar a saga do povo brasileiro. 
Continuaremos a disputa em oposição a este governo, buscando clarear 
uma sociedade aprofundada em escândalos, em corrupção. Há um varal 
de denúncias, onde não há nada de alvo, porque, creio eu – e digo isso em 
meu nome e do meu partido –, que a maioria das acusações feitas de um 
a outro dos envolvidos é pura verdade. Deveríamos apurá-las para saber a 
responsabilidade, desde um ministro de Estado até um técnico do gover-
no e, se fosse preciso, mesmo do próprio presidente da República.

Portanto, Sr. Presidente, comemoramos e iniciamos o octogésimo 
ano da nossa existência. Desde o glorioso PCB até o nosso hoje PPS, é 
um partido de que se orgulha a Pátria brasileira e a democracia, pelos 
valores morais e éticos com que agiu.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, considerando esses valores a 
que acabo de me referir, o Partido Popular Socialista teve, até como parti-
do oposicionista, a responsabilidade de aprovar a Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Embora sendo de iniciativa do governo, ao qual fazemos oposição, 
entendemos que a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal foi fun-
damental para que houvesse um acerto, a partir de estados e municípios, 
a fim de que o país possa superar esse hiato profundo que existe entre as 
contas públicas e o desenvolvimento.
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Contudo, não nos cabe nem nos compete permanecer apegados 
somente à Lei de Responsabilidade Fiscal ou à meta de zerar o déficit 
público. A nossa preocupação é quanto ao futuro. No instante em que 
zerarmos o déficit público, houver novos investimentos e os dirigentes 
tiverem recursos públicos, oriundos dos tesouros estaduais ou munici-
pais, para onde irão esses recursos? Quais os compromissos com esses 
recursos? Esses são os questionamentos que queremos levantar.

Por isso, a partir deste instante o PPS apresenta à nação a lei de 
responsabilidade social. Ou seja, a partir do instante em que tivermos 
recursos em disponibilidade, é fundamental saber para onde eles segui-
rão, quais serão os seus caminhos, de que forma se encaminharão bens 
de serviços e quais as camadas da sociedade que por eles serão benefi-
ciadas. Só assim teremos melhor qualidade de vida.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em 1998, estudo da 
Organização das Nações Unidas classificou o Brasil, quanto ao item 
Índice de Desenvolvimento Humano, em septuagésimo quarto lugar. 
O nosso desempenho, em termos de desenvolvimento humano, não é 
nada glorioso. Hoje os jornais trazem imagens tristes da Macedônia. 
Entretanto, quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano, o Brasil 
fica atrás desse país. Outro dia, mais de dez pessoas foram devolvidas à 
Romênia, porque aqui estavam ilegalmente. Mas, também quanto a esse 
item, a Romênia está à frente do Brasil, assim como Ilhas Fiji, Panamá 
e outros países, contra os quais não queremos deitar menores elogios. 
Entretanto, são bem menores que a terra brasileira e possuem índices de 
desenvolvimento humano significativamente melhores que os nossos. 

Sr. Presidente, nossa proposta não é de centralização ou fortaleci-
mento de governos federais, quer seja este que termina de forma medí-
ocre, quer sejam outros que a ele se sigam. Não há possibilidade de ala-
vancarmos recursos e obter índice de desenvolvimento humano decente 
se não pensarmos a partir do município, do poder local. Não falo do 
poder municipal em si, mas da resultante de todas as forças sociais que 
se desenvolvem no município. Por isso estamos propondo à sociedade 
brasileira, a partir deste instante, a lei de responsabilidade social, para 
que obtenhamos o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) digno 
da grandeza de nosso país.

Ouço, com prazer, o deputado Ivan Valente.
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O Sr. Ivan Valente – Deputado João Herrmann Neto, ouço com mui-
ta atenção seu discurso desta tarde, em que V.Exa. apresenta um históri-
co do seu partido e discute as grandes questões nacionais, numa agenda 
afirmativa, embora estejamos às voltas com a criação de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito que já devia ter sido instalada, porque é uma 
vergonha que o próprio Poder Legislativo empurre para baixo do tapete, 
a pedido do Poder Executivo, todas as denúncias que sobre esta Casa 
vêm sendo feitas. 

Algo me chamou a atenção no seu discurso: a questão da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Permito-me dizer a V.Exa. que, no meu enten-
dimento, a Lei de Responsabilidade Fiscal tem um núcleo central muito 
duro: fazer superávit primário e garantir corte de despesas e elevação de 
receitas. Em vários dos seus artigos, ela proíbe que o prefeito exerça a 
sua autonomia, por exemplo, de aumentar a arrecadação de impostos, 
de forma correta e concreta, atraindo investimentos. A lei impede gastos 
que não sejam com a elevação de impostos. Mais que isso, ela crimina-
liza a atividade pública e judicializa a política. 

Deputado João Herrmann Neto, na minha opinião, o que tem de po-
sitivo na Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz respeito a transparência, 
controle e fiscalização – para nós e nossos partidos, espero, não se trata de 
virtude, mas sim de obrigação –, pode ser exercido de outra forma. 

Gostaria de finalizar este aparte dizendo que hoje o jornal O 
Estado de S.Paulo publica na página de economia matéria com o título 
“Superávit fica acima da meta acertada com FMI”, que começa dizendo: 
“O governo federal, os estados e os municípios gastaram em fevereiro R$ 
3,248 bilhões a menos do que arrecadaram no mês”. Então, há superávit 
primário concreto, ou seja, as três esferas de governo que compõem o 
setor público apresentaram superávit primário em suas contas naquele 
mês. O resultado corresponde a 3,43% do PIB. Isso vem acontecendo há 
anos. Ano passado, foram alocados 152 bilhões de reais para o pagamen-
to de juros e amortização da dívida externa, como V.Exa. sabe, enquanto 
o orçamento do Ministério da Educação foi de 11 bilhões de reais e o do 
Sistema Único de Saúde, 21 bilhões de reais. Só neste bimestre, o gover-
no acumulou superávit primário de 8,875 bilhões de reais, mas o rombo 
continua, porque só a subida do dólar proporcionou aumento brutal 
da dívida externa brasileira. Ou seja, quanto mais sacrifício fazemos  
e mais patrimônio doamos e vendemos, mais o Brasil afunda e não re-
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solve o problema da elevação da dívida pública. É nesse sentido que 
gostaria de dialogar com V.Exa., agradecendo-lhe a concessão do aparte.

O SR. JOÃO HERRMANN – Deputado Ivan Valente, primeiro 
agradeço-lhe as palavras iniciais, que corroboram o grande trabalho que 
realizamos juntos no estado de São Paulo e nos movimentos populares. 
No entanto, não confundo a Lei de Responsabilidade Fiscal com o mo-
delo econômico deste governo, que V.Exa. e eu tanto atacamos. Aliás, 
as eleições de 2000 deixaram muito claro o comportamento do nosso 
partido no que diz respeito à contundente crítica e à inversão de priori-
dades do modelo econômico vigente no país a partir de 1995.

Não acredito que possamos combinar a Lei de Responsabilidade 
Fiscal com a questão do superávit primário, da maneira como vem sen-
do obtido pelo governo federal. Creio firmemente que o pagamento dos 
juros, o não pagamento dos títulos externos com as receitas internas, 
a remessa de lucros que hoje há para o exterior e a remuneração de 
serviços prejudicam enormemente a atividade econômica e social bra-
sileira. Como prefeito que fui, acredito até que, fosse outro o momento 
da vida brasileira, não haveria necessidade de Lei de Responsabilidade 
Fiscal – V.Exa., no âmago de seu discurso, está correto em sua posição. 
No entanto, é necessário deslocar para os municípios a responsabilidade 
de os prefeitos ordenarem suas despesas, terem coragem de patrocinar a 
arrecadação de recursos, disciplinarem o seu uso e a contratação correta 
de funcionários, e não fazer da Lei de Responsabilidade Fiscal estuário 
para a terceirização. 

Deputado Ivan Valente, gostaria muito de travar com V.Exa. este lon-
go debate, mas não confundiria os superávits primários obtidos por este 
modelo perverso com a necessidade de que nos arrumemos financeira-
mente, para que possamos voltar a ter in push econômico nos municípios. 
Em função do tempo de que disponho – e vejo o deputado José Antonio 
Almeida querendo entrar também no debate –, deixe-me concluir a ideia 
que, acredito, vale muito para o Partido dos Trabalhadores, o Partido 
Socialista Brasileiro e para os demais partidos que compõem a Casa. 

Além de termos responsabilidade fiscal, ou seja, além de arrumar a 
casa, sob o ponto de vista de receita e despesa, principalmente quanto à 
orientação de bens e serviços, é necessário que tenhamos também o que 
chamamos de benchmarking, a maneira de colocarmos índices nos muni-
cípios. No momento em que V.Exa. solicitou o aparte, que foi bem-vindo,  
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estava dizendo que não há como patrocinar, no âmbito do governo fe-
deral, melhoras no item Índice de Desenvolvimento Humano. O tra-
tamento de Oeiras, no Piauí, não é o mesmo de Cosmópolis, em São 
Paulo; o tratamento de Humaitá, no Amazonas, não é o mesmo de Cruz 
Alta, no Rio Grande do Sul. O MDG6, na verdade, é a superação dentro 
do gênero, porque é complexo, e eu não teria tempo para falar sobre o 
tema. A discussão do projeto de lei acontecerá nas comissões. 

Posso, por exemplo, criar o Índice de Desenvolvimento Humano 
para uma determinada cidade de maneira a detectar a expectativa de 
vida e a forma de mortalidade infantil. Nas cidades em que o índice 
de mortalidade infantil já foi obtido, de que maneira posso melhorar 
a educação? Enfim, há vários e vários parâmetros, que não devem ser 
confundidos com metas.

Uma vez que o Canadá está na ordem do dia, vou citar um caso que 
aconteceu na cidade de Montreal. O Canadá é um dos cinco países do 
mundo com melhor Índice de Desenvolvimento Humano. No entanto, 
naquele país, na cidade que tem maioria de muçulmanos, hindus e bu-
distas, as escolas públicas só financiam os que pertencem à religião cató-
lica ou protestante, ou seja, cristãos. Essa questão foi mencionada junto 
à ONU como discriminação, principalmente religiosa. A ONU ordenou 
ao Canadá que mudasse de procedimento. A resposta foi a de que, como 
o país tem um dos melhores IDHs do mundo, não precisa questionar a 
escola pública. Não quero ferir a lei de responsabilidade social, dizendo 
que esse é o parâmetro ideal para um país ou para a sociedade, mas é 
preciso saber de que maneira vamos alcançar alguns parâmetros dentro 
dos municípios.

No momento temos de voltar a investir não no Ministério da Saúde 
– cujo titular tenta ser presidente da República e, por ver totalmente 
esgarçada a textura social nos municípios, pretende se apropriar do SUS 
e ser o médico da família brasileira –, mas no município. É preciso saber 
de que maneira os índices sociais no município podem ser alcançados. 
Que parâmetros vamos adotar? O IDH pode ser medido também pelo 
Índice de Pobreza Humana. É verdade que existe o IDH do país, mas o 
Índice de Pobreza Humana desta “belíndia”, como chamamos o Brasil, 

6  Millenium Development Goals (Alvos de Desenvolvimento para o Milênio). Nota da Revisão
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onde temos lugares que se comportam como a Bélgica e outros como a 
Índia, é complexo.

Portanto, deputados Ivan Valente e José Antonio Almeida, a ideia 
do PPS – espero que seja a mesma dos demais partidos desta Casa – é a 
de que possamos avançar, em relação à sociedade brasileira, de forma a 
obter parâmetros de dignidade de vida e de liberdade. Há poucos dias, 
houve rebeliões em vários presídios brasileiros; o projeto dos manicô-
mios foi votado ontem. O IDH não reflete apenas bem-estar e qualidade 
de vida, mas significa benchmarking, ou seja, a obtenção de índices que 
proporcionem qualidade de vida mais saudável em todo o país.

Ouço, com prazer, o deputado José Antonio Almeida.
O Sr. José Antonio Almeida – Deputado João Herrmann Neto, que-

ro apenas ressaltar dois pontos que V.Exa. abordou, ainda que nos-
sas ideias não sejam totalmente coincidentes com relação à Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Um deles são as diversidades brasileiras, que 
não foram consideradas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O segundo 
ponto, para não atrapalhar mais o raciocínio de V.Exa. e o brilhantismo 
de seu discurso, é a responsabilidade social. Já estamos pagando a dívi-
da com os bancos, com os credores. E a dívida com as pessoas, com os 
carentes, com os excluídos, quando vamos pagar?

 Obrigado.
O SR. JOÃO HERRMANN – Deputado José Antonio, no início do 

meu discurso, falei sobre a lei de responsabilidade social. Não precisaria 
ir tão longe, mas V.Exa. há de se lembrar do senador Teotônio Vilela, 
que, ao final da vida, dizia que a maior dívida a ser resgatada por este 
país era a social. Eu poderia ir mais longe quanto à responsabilidade 
fiscal. Acredito, como o deputado Ivan Valente mencionou, que às vezes 
não são levadas em conta as diversas regionalidades, para que cada um 
possa, com decisões autóctones, resolver a questão da responsabilidade 
fiscal. Deve haver maleabilidade para a obtenção de resultados locais. 

O que eu quero é sair do clima de CPI da Corrupção, safadeza, en-
fim, do clima nojento que existe hoje na política brasileira. Faço um 
convite a deputados e senadores para que não mais convivam com fatos 
esdrúxulos que acontecem com relação à moral e à ética do governante 
máximo deste país, para que saiam do nojo que tomou conta da política 
brasileira. Convido todos para, numa elipse, tratarmos do Brasil que 
queremos construir e que nunca obtivemos. 
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Conversei com o ministro de Desenvolvimento e Planejamento da 
Suécia, em visita ao Brasil, que me disse que gostaria de ser ministro no 
Brasil, porque a cada cem metros há alguma coisa para fazer, enquanto 
em seu país o problema é de suicídio e drogas. Realmente, há uma brutal 
necessidade de nós, homens públicos, da oposição ou da situação, bus-
carmos uma referência para o desenvolvimento deste país. A referência 
que o PPS deseja propor, por meu intermédio e em nome de toda a ban-
cada, é no sentido do Índice de Desenvolvimento Humano, de tal forma 
que tenhamos uma lei de responsabilidade social.

Ouço, com prazer, o nobre deputado Ivan Valente.
O Sr. Ivan Valente – Saúdo V.Exa. pela proposta de fazer uma lei 

de responsabilidade social. Temos assistido aqui a uma preocupação 
primeira e fundamental com o ajuste fiscal, por isso me referi à Lei de 
Responsabilidade Fiscal. O ministro Martus Tavares, em entrevista ao 
jornal O Estado de S. Paulo, disse: “Agora teremos uma geração de pre-
feitos responsáveis”. Quer dizer que todos os prefeitos anteriores foram 
irresponsáveis? Não. Temos homens públicos da maior qualidade, que 
têm transparência e ética na política. V.Exa. se enquadra nessa lógica, 
como prefeito de Piracicaba que foi. 

Chamo a atenção de V.Exa. para a seguinte questão: nove vetos 
foram apostos pelo presidente Fernando Henrique Cardoso ao Plano 
Nacional de Educação que encabecei nesta Casa com o objetivo de 
aumentar de 5% para 10% do PIB o gasto do governo com educação 
e outras coisas. Foram nove vetos, dos quais oito em nome da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, dizendo que o plano de dez anos que esta Casa 
aprovou não poderia ser viabilizado porque não está previsto na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual do ano que vem. A 
Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei de ajuste fiscal. Um plano de 
dez anos é que condiciona o Orçamento, a lei orçamentária e o Plano 
Plurianual, não o contrário. Ela nos impede de planejar o país e faz su-
perávit primário. 

Conforme a preocupação de V.Exa., é necessário que os prefeitos te-
nham responsabilidade, concordo inteiramente, mas para isso não preci-
saríamos dessa lei. Precisamos da lei em que V.Exa. está pensando, a lei 
de responsabilidade social. O que existe hoje é uma ultracentralização de 
recursos na mão do executivo federal – como a ditadura já fez, V.Exa. sabe 
muito bem – e ônus para os municípios. Quando não se passam verbas, 
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socializa-se a miséria na educação, como é o caso do Fundef. Então, o de-
bate que V.Exa. nos proporcionou é magno. Quero parabenizar V.Exa. por 
expor essas preocupações aqui em plenário e ceder os apartes. 

Muito obrigado, deputado João Herrmann Neto.
O SR. JOÃO HERRMANN – Deputado Ivan Valente, concordo em 

gênero, número e grau quanto a algumas autoridades estarem escoi-
mando-se em algumas atitudes relativamente à Lei da Responsabilidade 
Fiscal. Não posso, entretanto, abrir mão de prerrogativas hoje necessá-
rias no cenário político brasileiro. Muitos de nós, prefeitos, vereadores 
e vice-prefeitos, tivemos responsabilidades e as cumprimos, mas hoje 
existe a necessidade de uma diretriz que trace o desenvolvimento a par-
tir do município.

Creio que não fui feliz na resposta a V.Exa. quando disse que não 
queria tratar dos poderes acima e do seu modelo econômico. Para re-
cuperarmos o desenvolvimento do país, é fundamental que criemos a 
figura do poder local, que não se restringe aos prefeitos, vice-prefeitos 
e vereadores, mas é também dos Rotary Clubes, dos Lions Clubes, das 
Lojas Maçônicas, dos sindicatos, dos movimentos organizados, enfim, 
de todos aqueles que têm como resultante a promoção do desenvolvi-
mento no seu município, a participação mais ampla.

Quando estivemos à frente da prefeitura de Piracicaba, arrecada-
mos opiniões, informações, encaminhando no âmbito do município a 
responsabilidade fundamental. Mas não a quero o bastante, não a julgo 
necessária e suficiente, julgo-a somente necessária. Suficiente será se ti-
vermos isso que estamos propondo, ou seja, a responsabilidade social a 
partir do poder local, índices, benchmarking, como eu digo, a partir da 
longevidade e da qualidade de vida, da liberdade, todos os índices que 
possamos perceber.

O Sr. Divaldo Suruagy – Deputado João Herrmann Neto, V.Exa. me 
permite um aparte?

O SR. JOÃO HERRMANN – Com o máximo prazer, governador.
O Sr. Divaldo Suruagy – Congratulo-me com V.Exa. por trazer ao 

debate desta Casa tema dessa magnitude. Como V.Exa. afirmou com 
muita propriedade, é preciso sair desses escândalos, dessas mazelas, que 
tanto diminuem a imagem da instituição que integramos. Daí minhas 
congratulações e meus parabéns a V.Exa. pelo pronunciamento. 
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Destaco também, apenas para reflexão de V.Exa., quadro que tem 
papel fundamental nas distorções sociais e regionais existentes em nos-
so país: o da explosão demográfica. V.Exa. se recorda, e todos que com-
pomos esta Casa, que em 1970 o Brasil tinha 90 milhões de habitantes. 
Esse número ficou muito gravado na memória do povo brasileiro graças 
à canção da conquista do tricampeonato na Cidade do México. Hoje 
somos 160 milhões. Nasceram 70 milhões de pessoas em trinta anos. 
Então, é impossível atender aos anseios, aos reclamos, às angústias, às 
aspirações dessa população imensa. E o mais grave, o mais preocupante 
é que a população cresceu na base da pirâmide social. Não quero que-
brar a importância do tema que aborda com tanta clareza e eloquência, 
mas gostaria que V.Exa. e também a Casa refletissem sobre o assunto, da 
maior significação e gravidade, pelas suas implicações. 

Agradeço a V.Exa. o aparte. 
O SR. JOÃO HERRMANN – Tenho certeza, governador, de que 

V.Exa., no exercício de seus sucessivos mandatos em Alagoas, já passou 
por essas dificuldades. Portanto, sabe que a prevaricação quanto aos re-
cursos é uma das mazelas; a ausência desses, outra. Mas a resultante de 
todos os envolvidos pode ser a possibilidade de suprirmos essa defici-
ência social no Brasil.

O Sr. Regis Cavalcante – Deputado João Herrmann Neto, permite-
me um aparte?

O SR. JOÃO HERRMANN – Pois não, deputado Regis Cavalcante.
O Sr. Regis Cavalcante – Deputado João Herrmann Neto, a impor-

tância do tema faz-me usar o microfone para aparteá-lo e parabenizá-lo. 
V.Exa. é homem de valor para nosso partido pela forma como encara 
as questões políticas. A arregimentação ocorrida nos últimos períodos 
legislativos nesta Casa fez crescer nossa grande preocupação com o di-
álogo nacional, com a perspectiva de que o país avance. O tema sobre 
a lei de responsabilidade social é essencial no país da exclusão, que não 
tem nenhum compromisso social. É fundamental que V.Exa. possibilite 
este grande debate, que não se encerra agora, vai continuar. Vamos fazer 
avançar essa perspectiva. 

Muito obrigado.
O SR. JOÃO HERRMANN – Obrigado, deputado Regis Cavalcante. 

Sr. Presidente, houve enriquecimento do debate. Precisamos buscar o 
desenvolvimento urbano. Mas, se em 1948, promulgamos a Declaração 
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Universal dos Direitos Humanos, agora, mais do que nunca, há que se 
cumprir direitos. A lei de responsabilidade social nada mais é do que 
partir para o cumprimento das obrigações, do resgate da qualidade e da 
dignidade da vida humana.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Mercosul e Alca
Discurso em plenário, 15 de maio de 2001. 

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
em 1997, ao término de uma conferência internacional que reuniu mais 
de uma centena de países, firmou-se um compromisso consensual. Esse 
compromisso seria o de os governos de todos os países do mundo coloca-
rem em prática uma política que reduzisse ao máximo a poluição atmos-
férica, notadamente a decorrente da emissão de gases, como o dióxido de 
carbono, responsáveis maiores pelo aquecimento da atmosfera terrestre, 
um aquecimento que recebeu o nome de efeito estufa.

Desnecessário dizer que os países mais industrializados têm maior 
responsabilidade nesse particular, sendo que a própria Agência de 
Defesa Ambiental, um organismo governamental dos Estados Unidos, 
declarou que aquele país respondia por cerca de 25% do total dessas 
emissões venenosas. Vinham em seguida a União Europeia e a Rússia.

Mas o presidente Bush, com menos de três meses de empossado no 
cargo, anunciou que não iria mais cuidar de levar adiante as premissas 
aprovadas em Kyoto. Com isso, impossível negar, estaria atendendo aos 
barões das grandes indústrias do petróleo e do aço, tradicionais patroci-
nadores financeiros do Partido Republicano, a que pertence Bush.

As reações a esse destino tiveram caráter global. Governantes e orga-
nismos internacionais se pronunciaram contrariamente a esse compor-
tamento. Mas uma dessas manifestações me tocou mais profundamen-
te, dada, antes de mais nada, sua excepcional representatividade. É que 
se uniram, num texto de grande simplicidade e significação – a “Carta 
ao Presidente Bush” –, os ex-presidentes Jimmy Carter, dos Estados 
Unidos, e Mikhail Gorbachev, da Rússia; o cientista Stephen Hawking, 
que ficou conhecido mundialmente com a larga divulgação do seu livro 
Uma breve história do tempo, e o não menos renomado cientista Craig 
Venter, cujas descobertas no campo dos genomas têm revolucionado o 
mundo das pesquisas biológicas; ainda o astronauta John Glenn, o gran-
de ator Harrison Ford, o megainvestidor George Soros, o crítico de arte 
Edward Wilson e o grande jornalista Walter Cronkite.
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É minha intenção, Sr. Presidente, que um documento dessa espécie, 
por seu valor histórico, seja de conhecimento de todos e passe a ser ins-
crito nos Anais desta Casa, razão que me leva a lê-lo desta tribuna.

“Uma carta ao presidente Bush
Prezado Sr. Presidente,
Nenhum desafio dos que ora enfrentamos é mais momentoso 

que a ameaça de mudança global de nosso clima. As indicações 
correntes e que foram definidas pelo Protocolo de Kyoto são assun-
to para um debate o mais legítimo. Mas a situação está se fazendo 
urgente, e é tempo, pois, para o consenso e a ação. Há uma série 
de estratégias para reduzir a emissão dos gases responsáveis pelo 
chamado efeito estufa sem que se necessite frear o crescimento eco-
nômico. De fato, o desenvolvimento de tecnologias mais avançadas 
e mais limpas há de ser entendido como mais uma oportunidade 
de caráter econômico do que um perigo. Assim, instamos junto a 
V.Exa. para que desenvolva um plano capaz de reduzir a produção 
desses gases nos Estados Unidos. O futuro de nossos filhos – e dos 
filhos deles – depende da solução que V.Exa. e outros líderes mun-
diais vierem a adotar sobre o assunto.”

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também para que fique re-
gistrada nos Anais desta Casa, apresento nossa oposição aos planos do 
governo dos EUA para desenvolver a Rede Nacional de Defesa contra 
Mísseis Balísticos, ou o escudo antimísseis. 

Exigimos que os EUA procedam a cortes profundos nos arsenais já 
existentes – como prometido pelo presidente George W. Bush durante 
sua campanha –, para caminhar no sentido da eliminação total e inequí-
voca dos arsenais nucleares, à qual Estados Unidos, Rússia e outras po-
tências nucleares estão obrigadas por reiterados acordos internacionais.

O desenvolvimento do escudo antimíssil minará essas medidas, 
criando maiores dificuldades ao cumprimento desses tratados. A nos-
so ver, o desenvolvimento da Rede Nacional de Defesa contra Mísseis 
Balísticos é profundamente falho e precipitado, diminuindo, ao invés de 
aumentar, a segurança internacional. 

O presidente Bush afirmou que os Estados Unidos proporão modi-
ficações no Tratado de Mísseis Antibalísticos de 1972 para permitir-lhes 
a construção do escudo antimísseis. A administração Bush afirmou que 
se a Rússia não concordar com as propostas, os EUA estarão preparados  
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para retirar-se do Tratado sobre Mísseis Antibalísticos (ABM). O pre-
sidente Bush deve decidir, ainda este ano, se começa a construção do 
radar chave NMD, no Alasca, que poderia violar o tratado. 

A Rússia declarou claramente em recente sessão da Conferência so-
bre Desarmamento que sua oferta de reduções profundas no número de 
ogivas é condicionada à integridade do tratado ABM. A ratificação pela 
Rússia do START-II também é condicionada à manutenção na íntegra 
do tratado ABM e, portanto, ao não desenvolvimento do escudo anti-
mísseis pelos EUA. 

Temos certeza de que mesmo o desenvolvimento do chamado es-
cudo antimísseis limitado vai diminuir a possibilidade de reduções 
profundas dos artefatos bélicos nucleares nos EUA e na Rússia e pode 
impedir a remoção dos mísseis dos Estados Unidos e da Rússia de seu 
status corrente de alerta, muito sensível e perigoso. 

Os planejadores militares reagem mais a capacidades que a inten-
ções. O desenvolvimento mesmo que do escudo limitado antimísseis 
poderia levar a Rússia a desenvolver novamente armas nucleares táticas 
e mísseis de múltiplas ogivas. Ele também pode acelerar a construção de 
armas nucleares estratégicas pela China, que poderia incluir o desenvol-
vimento de ogivas nucleares múltiplas de longo alcance e um aumento 
dramático do atual número limitado desses mísseis. 

Uma ação chinesa nesse sentido pode resultar facilmente numa ace-
leração perigosa do desenvolvimento de armas nucleares na Índia, que, 
por sua vez, causaria o mesmo efeito no Paquistão. Essa escalada das 
capacidades ofensivas é equivalente a levar o equilíbrio nuclear a níveis 
de alerta ainda mais elevados. Ademais, o escudo antimísseis, particu-
larmente a rede NMD, que começa a ser planejada nos EUA, é extraor-
dinariamente caro e não provou funcionar num ambiente operacional. 

Nenhum sistema NMD, mesmo o limitado, pode ser desenvolvido 
em menos que 6 a 10 anos. Até agora, dois de três testes de voo de NMD 
dos EUA falharam, embora o NMD, ou TMD, necessite interceptar as 
ogivas que estão entrando com um fator de confiança próximo de 100%, 
para ser eficaz. Mesmo que fosse possível projetar um sistema NMD 
para derrotar contramedidas, que pudesse ser manejado de maneira 
operacionalmente efetiva e não incitasse um Estado a construir mís-
seis ofensivos adicionais para supersaturar o escudo antimísseis, tanto o 
NMD como o TMD não podem ser considerados salvaguardas contra 
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as armas de destruição de massa restantes, menos sofisticadas, embora 
mais seguras. 

Do mesmo modo, vários sistemas do proposto Teatro de Defesa 
Antimísseis, a serem desenvolvidos possivelmente em Taiwan, no Japão, 
na Europa ou no Oriente Médio, sofrem os mesmos problemas técnicos 
e podem ter os mesmos efeitos que os NMD na criação de um ciclo 
de ação-reação que leve à reconstrução dos mísseis ofensivos. O desen-
volvimento do escudo antimísseis/TMD em Taiwan, particularmente, 
provocaria forte reação na China. 

Os problemas associados com o escudo antimísseis requerem um 
trabalho conjunto da comunidade internacional para tornar efetivo o 
uso da diplomacia, do comércio, assistência e novos mecanismos de 
controle, e a redução da proliferação de mísseis balísticos existentes e 
potenciais. Esforços de curto prazo poderiam ser voltados para assegu-
rar um acordo duradouro e executável, congelando o programa de mís-
seis da Coreia do Norte. Esforços posteriores para fortalecer o Regime 
de Controle da Tecnologia de Mísseis e a redução do estoque de mísseis 
em bases globais e regionais poderiam ser perseguidos com urgência. 

À luz do exposto, deve a diplomacia brasileira fazer ver aos Estados 
Unidos que não devem desenvolver tal escudo de defesa antimísseis, 
mas apoiar métodos mais efetivos para a prevenção da proliferação de 
mísseis. Solicitamos aos governos de países europeus, particularmente 
os vinculados à Organização do Tratado do Atlântico Norte, e a outros 
aliados norte-americanos a não facilitar aos EUA o desenvolvimento de 
tais sistemas de defesa antimísseis, com o propósito de construção do 
escudo de defesa. A diplomacia deve continuar a dissuadir o governo 
dos Estados Unidos no sentido de não prosseguir com tal propósito. 

Para evitar a horrível ameaça dos mísseis, solicitamos que EUA e 
Rússia removam todas as armas nucleares de seus sistemas de alerta, 
muito sensíveis, como parte de uma política de eliminação do lança-
mento sem aviso, de acordo com seus planos estratégicos de guerra. Isso 
serviria, como passo mais imediato, para aumentar a segurança e a esta-
bilidade e reduzir o risco de um ataque nuclear inesperado. 

Solicitamos também que EUA e Rússia, com o apoio de outros 
Estados, procedam imediatamente à redução verificável e irreversível 
dos arsenais nucleares estratégicos e táticos para um número inferior a 
1.500 ogivas cada, de acordo com o START-II e START-III. As medidas 
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acima ajudariam no cumprimento solene dos acordos e tratados, como 
foi expresso na declaração final da Conferência de Revisão do Tratado 
de Não Proliferação Nuclear de 2000, para “um empreendimento ine-
quívoco das potências nucleares no sentido de uma total eliminação 
de seus arsenais nucleares, acarretando um desarmamento nuclear de 
acordo com o artigo VI, endossado por todos os Estados participantes”. 

Acreditamos que essas medidas, e não o desenvolvimento do escudo 
antimísseis, constituem o caminho para a eliminação dos arsenais nu-
cleares, com a qual as potências nucleares estão comprometidas, como a 
grande maioria dos povos e governos espera. 

Desejo ainda, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tratar de outro 
tema. Estou recebendo notícias a respeito de manifestações realizadas 
na cidade de Montevidéu, com amplo respaldo popular, ao que se pode 
ver das fotos, contra o fechamento da agência do Banco do Brasil na-
quela cidade, no Uruguai. Já tive oportunidade de, desta tribuna, ex-
ternar inconformidade com providência assim tão inexplicável, que é 
o fechamento, na capital de um país vizinho, de uma sucursal que ali 
já operava há mais de meio século. Sei – sabem os companheiros ban-
cários do Brasil e do Uruguai – o que representa o fechamento de uma 
agência bancária. É a comunidade que, anos a fio, se acostumou àquele 
atendimento, são os empregados que, de uma hora para outra, se veem 
privados de emprego, numa época em que o desemprego é o maior de 
todos os fantasmas. Isso, apenas, já seria razão das maiores para que 
juntássemos nosso protesto aos do vizinho Uruguai.

Gostaria, no entanto, Sr. Presidente, de examinar a questão sob outro 
aspecto que entendo também pertinente; mais que isso, transcendente.

As nações de todas as Américas, em especial da América Latina, têm 
entre suas grandes preocupações o processo de criação da Alca, que os 
ianques querem, de repente, botar a funcionar da forma mais açodada e, 
de alguma maneira, leviana. Um comportamento que somente se justi-
ficaria pelo poder imperial que os norte-americanos costumam colocar 
em ação sempre que seus interesses, ainda os mais mesquinhos, sejam 
postos em dúvida. É o caso da Alca.

Pois para os países membros do Mercosul – Brasil, Argentina, 
Paraguai e Uruguai – a questão se faz ainda mais relevante, porque a 
Alca, se instalada segundo os ditames imperiais, pode pôr em risco ou 
mesmo extinguir um mercado comum que se vai fazendo forte e que 
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necessita, com toda a ênfase, ainda mais se solidificar e se expandir. 
Não por acaso a Venezuela já pediu seu ingresso no Mercosul e seguem, 
com bom andamento, as negociações junto à Comunidade Andina de 
Nações (CAN), para seu entrosamento num só mercado, que, no caso, 
passaria a chamar-se Amercosul.

Nesse sentido, ao que tenho podido observar, atua, e atua com bri-
lhantismo, a diplomacia brasileira, sendo de justiça dizer-se que o faz, 
sempre, com mais eficácia que brilho, que é, afinal, o que nos interessa.

Pois bem, Sr. Presidente, como ficam agora nossos negociadores nes-
sa área de hipersensibilidade, que é a do mercado internacional? Como 
podem nossos diplomatas afirmar a cada país membro do Mercosul, a 
cada membro da Comunidade Andina, como podem nossos diplomatas 
dizer, com firmeza, dos interesses do Brasil em fortalecer esse merca-
do comum se, pelas costas, e de forma quase sorrateira, uma empresa 
estatal do vulto do Banco do Brasil assesta um golpe de tal magnitude, 
mandando fechar sua agência no Uruguai?

 Não admito, não se pode admitir, aliás, que se ergam argumentos 
numéricos e quantitativos. Essa, basicamente, não é e nem pode ser a 
questão. O mercado internacional é mercurial, solene e sagaz. Por isso é 
preciso que, entre parceiros, a lealdade seja postulada antes de qualquer 
negociação, para que se chegue a bom termo na defesa de interesses 
comuns.

Nesse caso, uma agência do Banco do Brasil em Montevidéu, em 
Assunção, em Buenos Aires, como, ainda, em Caracas e em Santiago, é 
estrategicamente muito mais importante que qualquer outra dependên-
cia daquele banco mundo afora. E com isso parece que não estão preo-
cupados os administradores do BB, para quem alguns centavos a mais 
em sua rubrica de lucros é bem mais importante que todos os interesses 
do país. Mas eles têm que ser convencidos, e com urgência, de que não 
dirigem apenas um banco, mas, sim, um banco que é do Brasil. Portanto, 
são os interesses brasileiros que têm que ser observados, notadamente 
nessa arena áspera e selvagem que é a do comércio internacional.

Passo agora, Sr. Presidente, por fim, a cuidar de um último assunto. 
A mim me parece inteiramente descabida essa dicotomia artificialmen-
te colocada para as relações comerciais brasileiras, seja em parte deste 
continente, seja em toda a América do Sul, seja, finalmente, nas três 



3ª Parte – disCursos em Plenário156

Américas. Artificial porque, bem examinada a questão, nem são alter-
nativas, mas, sim, ações que se completam e, portanto, interagem.

Liquidada a bipolaridade que dominou o mundo quase que duran-
te todo o século XX, os países deixaram de lado a geopolítica e passa-
ram a cuidar da geoeconomia, isso entendido como a criação de blocos 
comerciais comuns, que poderiam ser multi ou bilaterais, importando 
que representassem a possibilidade de convivência menos agressiva no 
mundo do comércio internacional e, mais que tudo, realizassem uma 
nova divisão internacional das questões do capital e do trabalho; que 
não visassem, com exclusividade e como de fato ocorreria antes, por 
causa mesmo da bipolaridade a que já me referi, a definir um ou outro 
poder hegemônico. Nesse caso, podemos considerar como grandes con-
quistas, mundo afora, a União Europeia, o Nafta e o Mercosul.

A União Europeia, que levou mais de cinquenta anos para ser mon-
tada e afinal, dela participam povos que andaram guerreando, há muitos 
e muitos séculos –, é hoje, nada obstante alguns percalços, uma realida-
de palpável. O Nafta se fortalece, dele participando duas das mais ricas 
potências do mundo, os Estados Unidos e o Canadá. E o Mercosul sur-
giu como solução a mais racional para que os países mais desenvolvidos 
da América do Sul, a Argentina e o Brasil, se aliassem a seus vizinhos, o 
Paraguai e o Uruguai e, deixando de lado arestas de historicidade duvi-
dosas, dessem início a um processo que lhes permitisse solidificar sua 
posição no mundo do comércio internacional por meio de trocas den-
tro de um mercado comum que tem de tudo para dar certo.

Em meio a isso surge a Alca. Diriam alguns que foi a reação imperial 
dos Estados Unidos, com medo de que o Brasil, por suas potenciali-
dades e pelo vigor de sua economia, um vigor que, infelizmente, não 
é seguido por suas finanças; que o Brasil, repito, se tornasse liderança 
continental, juntando-se aos povos da Comunidade Andina, e criasse, 
desde logo, não apenas o Mercosul, mas também o Amercosul.

Nada de estranho. Chile e Bolívia já têm representação no Mercosul. A 
Venezuela vem de aderir ao pacto mercantil. E o Suriname segue seus passos.

Mas a Alca, insistem alguns, é inevitável, porque decorre sobretudo 
de uma vontade imperial a que estarão sujeitos muitos e muitos dos po-
vos da América Latina, incapazes de opor qualquer óbice à diplomacia 
ianque. Não desconhecemos essa questão. Mas se se está entendendo 
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que a Alca é uma política de Estado – e não apenas de governo – para os 
Estados Unidos, há de se repensar a matéria. 

Antes de mais nada, a maioria conservadora que agora empolgou o 
poder naquele país tem preocupações outras. Primeiro, é preciso conva-
lidar a eleição de Bush, ainda jaçada por um processo eleitoral ambíguo, 
para dizer o mínimo. Depois, financiado que é pelos grandes senhores 
do capital, os maiores industriais, os grandes produtores agrícolas, mais 
lhes há de valer a adoção de novas ou o reforço de velhas práticas pro-
tecionistas contra o que se rebelam os povos de todo o mundo. Assim, a 
aprovação pelo Senado americano do chamado fast track, ou seja, a ado-
ção de um caminho rápido para as negociações comerciais, está, pelo 
menos, muito difícil.

Mas Brasil e Estados Unidos, já em 2003, estarão copresidindo o 
Comitê da Alca. É a oportunidade de, juntos, discutirem as questões que 
impedem o perfeito entrosamento das economias regionais, buscando 
não o livre comércio absoluto e como tarefa inicial, mas, sim, a amplia-
ção dos mercados comuns regionais e a união aduaneira como etapas 
preliminares para a definição – ou a redefinição – mesma da Alca.

Ao Brasil – a qualquer país, aliás – interessa produzir, colocar seus 
produtos no mercado interno e exportar os excedentes. Por essa razão 
primeira realizam acordos comerciais bilaterais ou mesmo multilate-
rais, montam-se áreas de mercado comum e até mesmo de livre comér-
cio de forma que, respeitadas as soberanias nacionais, se consiga, à base 
de concessões mútuas, um intercâmbio de bens e serviços que permita 
vicejem as economias de cada nação.

Por isso, entendo que o Mercosul pode e deve compor a Alca, com 
fisionomia própria e com a força de quem defende interesses de uma 
comunidade mais ampla e não apenas de uma só nação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Corrupção na administração 
pública brasileira

Diário da Câmara dos Deputados,  
22 de agosto de 2001, pág. 38614.

O SR. JOÃO HERRMANN – A que ponto chegou o país,  
Sr. Presidente! Corrupção é a palavra de ordem atual nos meios políticos 
nacional e internacional. Virou moda! Não ser corrupto ou corruptível 
agora é démodé! A impressão que dá é que tanto um quanto outro está 
sendo visto e aceito como atitude normal e que a corrupção tornou-se 
“questão concreta”. Até os organismos criados com o intuito de lutar 
contra a corrupção e combatê-la são acusados de manipulação e de ten-
tar debilitar a ação política e as instituições parlamentares, governamen-
tais e partidárias, em prol de seus interesses privados, como é o caso 
do Fórum Global sobre a Luta contra a Corrupção e pela Preservação 
da Integridade e da Transparência Internacional, denunciados recente-
mente na imprensa estrangeira.

Nesse quadro poderia ser inserida a dita “instituição política”, que, 
ao invés de combater, fabrica escândalos e intensifica a desintegração 
política, social e econômica brasileira? É um escândalo atrás do outro! 
Parece uma praga! Nas palavras do professor Emir Sader, 

“a percepção consolidada da população é a de que tanto o presi-
dente Fernando Henrique quanto o seu governo estão visceralmen-
te comprometidos com a corrupção e passarão à história como her-
deiros da velha corrupção e introdutores da nova, como os maiores 
destruidores dos bens públicos e do espírito público na história bra-
sileira, como corruptos e corruptores.”

Enquanto parlamentar, Sr. Presidente, tal comentário, observação ou 
constatação, como queiram, deixa-me envergonhado. E não há como re-
futar tal observação porque é tudo o que se vê estampado na imprensa. As 
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denúncias fluem de todos os níveis da sociedade, focando o Executivo, o 
Judiciário, o Ministério Público, o Legislativo... Onde vamos parar?

O Legislativo está totalmente desgastado com tantas denúncias de 
corrupção, cassação e ameaças de cassação, renúncias e, pior, a visível 
protelação da instalação da CPI da Corrupção – e não seria esta mais 
uma manifestação manipulatória ou voltada para interesses escusos? 
Como é possível imaginar que a sociedade estabeleça uma relação de 
confiança e crédito com este Parlamento?

A corrupção enraizada no país é o grande empecilho para soluções 
e realizações político-socioeconômicas concretas.

É vergonhoso e constrangedor assistir à incompetência, à imprevi-
dência e à inconstitucionalidade das ações governamentais associadas a 
essa enxurrada de denúncias de corrupção nos altos escalões, sem ne-
nhuma explicação ou justificativa à sociedade. Sociedade esta que, dian-
te de tanta irresponsabilidade, tem optado por ações cívicas, passeatas e 
protestos, na ânsia de soltar a voz e a indignação, como forma mínima 
de luta em favor da dignidade, do respeito e da cidadania.

Sr. Presidente e nobres colegas, se este Parlamento não abrir seus 
olhos imediatamente, temo pelo seu futuro e pelas respostas à corrup-
ção instalada que haveremos de colher nas urnas. 
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Protesto contra a instalação 
de agência de informações e 
inteligência dos Estados Unidos 
da América em São Paulo

Diário da Câmara dos Deputados, 11 de outubro de 2001, 
pág. 48982. 

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
uma vez mais e com a desfaçatez de sempre, o Sr. Fernando Henrique 
Cardoso adota medidas que ferem, de pronto, a soberania do país e que, 
mais ainda, acabam por trazer para dentro do Brasil a trilha mesma do 
próprio terror. 

Denúncias recentes mostram que agentes da CIA e do FBI, durante 
o regime militar, transitaram livremente por nossa terra, participando 
de prisões, torturas e assassinatos. Era o terror de Estado, gerador maior 
do terror político de que, pela primeira vez, nosso país foi vítima. Mas 
eram dias sem democracia, sem que pudéssemos respirar o ar puro da 
liberdade, da cidadania. Agora a democracia se vai institucionalizando 
no país, dando frutos os mais apetitosos. 

O Congresso, em suas duas Casas, tem uma Comissão de Relações 
Exteriores, a mesma que deveria ser previamente consultada pelo Sr. 
Fernando Henrique antes de admitir a instalação de uma agência de 
informações e inteligência dos Estados Unidos em seu consulado em 
São Paulo.

Esse Serviço Secreto – pouca gente se deu conta disso – nada tem a 
ver com a CIA e o FBI, cujos profissionais já vivem no país disfarçados 
de adidos culturais e militares, de funcionários consulares, e conseguem 
montar informações que, em tempos históricos recentes, ajudaram a 
instalar governos ditatoriais e militares em quase toda esta nossa pobre 
América Latina. 
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O Serviço Secreto é órgão do Tesouro americano e tem por escopo 
principal detectar a impressão de dólares falsos, os falsificadores e sua 
rede de distribuição da moeda assim falsificada. Curioso porque, ao que 
parece, buscam-se, isto sim, os rastros deixados pelo terrorismo com la-
vagem de dinheiro, falsificação de moedas nacionais e coisas da espécie. E 
curioso, ainda, que não tenham jamais chegado à liquidação dessa delin-
quência simplesmente porque jamais se dirigiram aos chamados paraísos 
fiscais, exatamente para onde se dirige todo esse dinheiro sujo e lavado, 
e novamente sujo, e novamente lavado. Uma coisa que até as areias das 
praias das Bahamas conhecem de cor e salteado, mas que a CIA, o FBI e o 
Serviço Secreto dão provas de ignorar, pelo menos até agora. 

Devem, no entanto, estar a esconder alguns apaniguados do próprio 
governo americano, o que, aliás, é praxe naquele país. Ocorre-nos à lem-
brança um diálogo travado entre o presidente Roosevelt e um assessor 
a respeito de bases americanas nas Antilhas, nos tempos da Segunda 
Guerra Mundial. Quando chegou à República Dominicana, o asses-
sor alertou o presidente de que aquele Trujillo era um bandido, ao que 
Roosevelt retrucou: “Mas é o nosso bandido!”.

É algo inadmissível, Sr. Presidente. Para quem acompanha o noticiá-
rio policial dos jornais é fácil perceber que há tempos não temos notícias 
de falsificações de dólares no Brasil. Nem mesmo da descoberta daquela 
moeda falsificada circulando por aqui. De qualquer forma, aí estão os fis-
cais do Banco Central, a Polícia Federal Aduaneira, a Polícia Civil, enfim 
um rol já extenso de organismos policiais e outros encarregados dessa 
missão. Quisessem os americanos a prisão e consequente extradição de 
quem quer que fosse bastaria o contato de praxe com o Itamaraty e as 
convenções posteriores para que a questão se deslindasse ou não. 

Agora a coisa ganhou um aspecto difuso. Eles vieram investigar por 
conta própria fazendo tábula rasa, ao mesmo tempo, de nossa soberania 
e da capacitação profissional de nossos policiais. Não confiam – é o que 
demonstram – em ninguém, o que poderia ter sua lógica se estivessem 
trabalhando em sua terra. Mas aqui temos fronteira, temos autoridade e 
soberania. Ou não temos, Sr. Presidente? 

O governo do Sr. Fernando Henrique se mostra valente e decidido 
quando tem que enfrentar trabalhadores em greve, quando agride pro-
fessores e alunos que querem condições para trabalhar e estudar, mas 
que, em troca de suas reivindicações, recebem cacetadas, bombas de 
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gás, pimenta. A cavalaria é lançada, desabridamente, contra trabalha-
dores rurais sem terra. Mas, de forma a mais desairosa, se agacha diante 
do poder imperial. Imperial, mas talvez por isso mesmo refém de suas 
próprias contradições, aterrorizado pelo retorno do terror que espalhou 
mundo afora, por anos a fio. Para nós, a imagem daquele cidadão que 
se jogou de uma das torres nova-iorquinas, no desespero de escapar de 
qualquer morte, somente tem paralelo na daquela menina que, já nua, 
corre também desesperada por uma estrada do Vietnã, fugindo, quase 
ferida de morte pelas bombas de napalm que os americanos lançavam 
sem qualquer escrúpulo, sem qualquer critério.

Quando, à época da Revolução Francesa, Robespierre incitava o 
povo ao terror, justificava dizendo que a espada empunhada pelos he-
róis da liberdade era a mesma desembainhada pelos lacaios da tirania. 
Não sei, não, mas me parece que o revolucionário francês estava certo 
apenas quanto à espada: deveria ser a mesma. 

Mas se os heróis da liberdade se comportam como os lacaios da ti-
rania, o mínimo que lhes pode acontecer é serem chamados, também, 
de lacaios de outra tirania. Mas aí ainda esbarramos em outro proble-
ma: é que os povos palestinos e iraquianos, os curdos e sudaneses, os 
coreanos, os cubanos e os vietnamitas poderiam nos perguntar: e desde 
quando os americanos são os heróis da liberdade?

Era o que tinha a dizer.
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O comércio entre  
Brasil e China

Diário da Câmara dos Deputados, 25 de outubro de 2001, 
pág. 53133.

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
chamou-nos a atenção notícia de jornal dando-nos conta de que co-
nhecido escritório de advocacia brasileiro estava abrindo uma filial em 
Xangai, na China. O primeiro escritório da firma fora do país foi aberto 
há cerca de 20 anos, em Miami, nos Estados Unidos, com o objetivo pre-
cípuo de acompanhar clientes que buscavam diversificar seus negócios 
mundo afora.

Representante daquele escritório afirma que a China já representa 
4% do comércio internacional brasileiro, uma movimentação bruta da 
ordem de 5 bilhões de dólares. Examinados os dados estatísticos de que 
dispomos, veremos que nosso comércio com aquele imenso país asiá-
tico cresce de forma acelerada. Em 1999, há apenas dois anos, a China 
ocupava o 152º lugar no ranking de nossas exportações. Ao final deste 
ano será nosso 6º parceiro nessa área. As importações crescem, tam-
bém, embora ao final deste ano a China venha a ser apenas o 112º colo-
cado entre os países de que importamos.

Mas isso é apenas uma análise preliminar, Sr. Presidente, porque 
é possível fazer dessas trocas um dos mais promissores comércios 
do mundo. A China acaba de ser aceita na Organização Mundial do 
Comércio. Com isto, juntamente com os demais países do mundo, in-
cluído o Brasil, estará obrigada a cumprir determinado ritual nas tro-
cas comerciais para impedir favoritismo, dumping etc., permitindo re-
lacionamento mais equânime e, portanto, menos sujeito aos percalços 
comuns nas trocas que fazemos, por exemplo, com Estados Unidos, 
Canadá e União Europeia.

As empresas já começaram a entender que existe ali um novo filão 
comercial que convém não desmerecer. Por isso, já se preparam para as 
negociações bilaterais e já começam a procurar escritórios especializados 
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na área. Urge, pois, que o governo brasileiro entenda, de uma vez por to-
das, que os Estados Unidos e a Argentina não são nossa única opção, ain-
da que histórica e mesmo geograficamente possam parecer as melhores.

Muito obrigado pela atenção.
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Revogação da  
Lei de Segurança Nacional

Diário da Câmara dos Deputados, 6 de dezembro de 2001, 
pág. 62506. 

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
em decisão que podemos considerar histórica, a Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional desta Casa vem de aprovar proposição, 
de que fui relator, propugnando pela revogação da famigerada Lei de 
Segurança Nacional.

Para mim é ponto pacífico: essa renitência anacrônica, autêntico 
entulho, e daqueles absolutamente inaproveitáveis, estaria revogada 
pela promulgação da Constituição Cidadã, como a chamava o imen-
so Ulysses Guimarães. De fato, desde seus fundamentos, expressos no 
art. 1º, a Carta de Outubro ergue a cidadania e a dignidade da pessoa 
humana como condição mesma para a existência da República. E, mais 
adiante, no art. 5º, define a igualdade de todos perante a lei, a cada ci-
dadão garantindo o direito à vida, à liberdade, à igualdade, entre outros, 
expressos ao longo de mais de setenta incisos. Pode-se dizer que houve 
excessivo cuidado em ir relacionando um a um desses direitos indivi-
duais. Sucede, no entanto, que nossa sociedade, examinada em suas mi-
nudências, apresenta uma gama tão ampla e diversificada de direitos a 
serem garantidos que somente um texto constitucional assim tão explí-
cito poderia, de fato, garanti-los.

Lembro a Lei de Segurança Nacional, excrescente em si mesma e 
senhora de uma excepcionalidade que, ao fim e ao cabo, fazia com que 
excepcional, no Brasil, seria o direito de ser cidadão. O poder militar 
queria se institucionalizar. Para isso houve a necessidade de que se de-
finisse uma doutrina em que aquele poder passasse a ser indiscutível, 
porque, além daquilo que agora sabemos ser defesa nacional, havia a 
necessidade de se formalizar e fortalecer uma não bem definida segu-
rança nacional.
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Em que, essencialmente, uma doutrina se distingue da outra? Nisto, 
que na doutrina de defesa nacional temos entregue ao Estado o poder 
de defender a nação, sendo, como é, síndico do condomínio social. No 
caso da segurança nacional, o inimigo não estava para lá de nossas fron-
teiras, mas sim aqui dentro mesmo. O inimigo não era o estrangeiro que 
por essa ou aquela razão resolvesse atacar nossa soberania. O inimigo 
era você ou eu, o prezado cidadão que por qualquer motivo discordasse 
das decisões adotadas pelo Estado. Este, assim, desconsiderava o con-
dômino e passava a escrever, ele próprio, a convenção do condomínio, 
a Constituição da República. Na doutrina da defesa nacional o cidadão 
tem quem o defenda; na segurança nacional, quem o torture.

Ora, definidos os interesses nacionais pelo Estado, como o quer a 
doutrina da segurança nacional, e não pela nação, temos que o cidadão 
passa a ficar ao alvedrio das decisões oriundas de um poder usurpado 
em representatividade. Pior, sem validade. Tal entulho teria que ser re-
movido. E é disso que estamos cuidando.

Muito obrigado pela atenção.



167Perfis Parlamentares João Herrmann neto

Bush e o “eixo do mal”
Diário da Câmara dos Deputados, 20 de março de 2002, pág. 8935. 

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
num desses arroubos retóricos que deixam de cabelos em pé a diploma-
cia norte-americana, o presidente Bush considerou o Irã, o Iraque e a 
Coreia do Norte como o eixo do mal. A alusão, por si só infeliz, ao eixo 
composto por Alemanha, Itália e Japão, os antagonistas dos aliados na 
Segunda Guerra Mundial, leva-me a tecer algumas considerações sobre 
o assunto, percebendo que o presidente ianque tem intenções outras, 
ainda não declaradas, com relação àqueles países.

Cabe-me observar, de pronto, que nem o Iraque, nem o Irã, nem a 
Coréia do Norte jamais invadiram, sequer bombardearam, os Estados 
Unidos. Sequer se aproximaram das dezenas e dezenas de bases mili-
tares que os americanos têm espalhadas pelo mundo afora. Ao contrá-
rio, a Coreia do Norte foi invadida pelos americanos numa guerra das 
mais sangrentas em meados do século passado. O Iraque é bombarde-
ado quase que diariamente pela aviação dos Estados Unidos, ademais 
de enfrentar um embargo econômico que os mesmos Estados Unidos 
exigiram fosse imposto pela ONU, a organização, uma vez mais, jogada 
para escanteio quando sérias questões mundiais estão em jogo. E ainda 
no Iraque os americanos cataram a dedo um militar mercenário e sem 
qualquer compromisso com a democracia, a ele fornecendo armas as 
mais sofisticadas, aqui incluídas as armas químicas, para que fosse inva-
dido o Irã, agora inteiramente liberto da tutela das grandes companhias 
petrolíferas, em especial as ianques. E foram dez anos de uma guerra 
sangrenta, sem qualquer resultado, porque a revolução promovida pe-
los aiatolás segue vitoriosa e, diferentemente do que ocorre em outros 
centros do fundamentalismo islâmico, caminha, ainda que a passos ti-
tubeantes, para a democracia. O que, convenhamos, é algo inteiramente 
desconhecido dos aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio, tais 
como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kwait e tutti quanti.
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Vale, ainda, a observação de que Bin Laden foi o Saddam Hussein 
do Afeganistão, mobilizado e armado até os dentes para combater a in-
vasão soviética naquele país.

Em suma, fica difícil dizer que nos países que Bush classifica de eixo 
do mal possa existir, ainda que de forma marginal, qualquer forte es-
pírito de amizade para com os americanos. E não se vai dizer que são 
os Estados totalitários do Iraque e da Coreia do Norte que se opõem 
ao expansionismo americano pelo mundo. É, isto sim, a nação mesma 
que viu seus filhos assassinados, seu país humilhado nos fóruns inter-
nacionais, porque, em algum instante, ainda que de forma desesperada, 
tentaram defender sua soberania da ação do Império. Pois quem ga-
rante essa oposição aos desígnios de Bush são exatamente as viúvas, os 
mutilados e os órfãos ali deixados pela ação criminosa dos poderosos 
Estados Unidos. É algo, convenhamos, mais compreensível do que o Sr. 
Bush entender que isto acabe por tipificar um eixo do mal. Só se for do 
mal que sofreram.

Grato pela atenção.
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Eleições no Timor-Leste
Diário da Câmara dos Deputados, 10 de abril de 2002, pág. 1488. 

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
no dia 14 deste abril serão realizadas eleições no Timor-Leste para a esco-
lha de seu presidente. Estamos, sem dúvida alguma, diante de importante 
passo para a definitiva consolidação daquela jovem república, a última 
colônia portuguesa a conseguir a plena liberdade.

Na verdade, tornada independente ainda na década de 60, o Timor 
foi ocupado pelo exército da Indonésia, que ali exerceu um poder ti-
rânico por anos a fio, buscando extirpar de uma vez por todas o que 
restava de cultura lusitana naquelas plagas. Não o conseguiu, é certo. 
Realizado um plebiscito, ainda com o país ocupado, seu povo decidiu-
se por esmagadora maioria pela independência final, o que se vai agora 
consolidando.

Insatisfeitos, os militares indonésios reagiram com a mais violen-
ta carnificina, matando milhares de timorenses simplesmente porque 
aquele povo irmão escolhera a liberdade. Esses militares, alguns de alta 
patente, serão, aliás, julgados neste princípio do mês de abril, havendo 
a necessidade de que a diplomacia brasileira esteja atenta para esse jul-
gamento, observando-o de forma efetiva, para impedir seu descaminho, 
com uma inaceitável absolvição desses bandidos.

Nenhuma dúvida nos resta quanto à decisão dos timorenses na es-
colha de seu presidente. Esse povo cuja bravura varou o plano do heroís-
mo, não se irá curvar a falsos profetas, não se descuidará de sua cidada-
nia, fiadora maior da liberdade que conquistaram a ferro e fogo. E, mais 
uma vez, apelamos para nossa diplomacia no sentido de não deixar ao 
abandono o Timor-Leste, buscando todas as formas possíveis de ajudá-
lo na conquista e na consolidação da independência final.
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Preocupação com  
o Timor-Leste 

Discurso em plenário, 4 de dezembro de 2002. 
Diário da Câmara dos Deputados, 5 de dezembro de 2002, 

pág. 52660. 

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
há cerca de dois anos o Timor-Leste decidiu tornar-se independente da 
Indonésia, que o invadira bruscamente. 

Logo que proclamado o fim da colonização portuguesa, as Nações 
Unidas assumiram o seu controle. Não tem sido fácil, é certo, a monta-
gem de um Estado democrático e socialmente justo ali. Afinal, os comis-
sários da ONU partiram não do zero, mas, sim, de uma nação destruída 
por anos e anos de guerra civil, com uma economia que beirava o caos.

A liderança de Xanana Gusmão ainda é inconteste. Sua eleição à 
cadeira presidencial foi consagradora e demonstrou que os timorenses 
queriam a democracia e a paz – e as queriam construídas por Xanana. 
Mas o país, em 3 de dezembro, foi sacudido por violenta manifestação 
estudantil, iniciada, afinal de contas, por ação policial corriqueira: a pri-
são de um estudante acusado de homicídio. A violência chegou a tal 
ponto que a residência do primeiro-ministro foi invadida e incendiada, 
e os estudantes protestaram raivosamente contra os policiais, que atira-
ram na multidão, matando, pelo menos, cinco pessoas.

O noticiário, Sr. Presidente, ainda é parco e difuso. Mas a declara-
ção de estado de emergência significa que o Governo do Timor-Leste 
percebe, por trás dessas manifestações, a ação sempre insidiosa dos que 
querem dividir para reinar, dos que não querem ser livres e preferem a 
subordinação do país a uma nova potência colonial.

Urge que o Itamaraty se inteire do que realmente ocorre e ofereça, 
de pronto, toda a assistência possível ao governo Xanana Gusmão, na 
certeza de que nele reside a salvação do país.

Grato a todos pela atenção.



171Perfis Parlamentares João Herrmann neto

A independência de Angola
Diário da Câmara dos Deputados, 13 de novembro de 2002, 

pág. 47231. 

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
neste 11 de novembro, Angola comemora 26 anos de sua independên-
cia. A Revolução dos Cravos, em 1974, pôs por terra o domínio colo-
nial português, permitindo, no mesmo passo, que as colônias lusas, pelo 
mundo afora, cuidassem de sua independência, de sua libertação do 
jugo colonial.

Foi, no entanto, um processo dos mais árduos, antecedido por guer-
ras anticolonialistas que, essencialmente em Moçambique e Angola, cei-
faram a vida de muitos milhares de cidadãos. De mais a mais, tudo ocor-
reu dentro de um mundo em que a chamada guerra fria tinha gerado 
uma bipolaridade – capitalismo versus socialismo – que impedia a aná-
lise mais racional e menos passional dos processos políticos, país a país, 
região a região. E não era só. Com extensa fronteira junto à África do 
Sul, então dominada pelo regime sangrento do apartheid, Angola sentiu 
o terrível peso dessa proximidade, vez que aquele país racista financiou 
com recursos de todo tipo uma guerra civil que, depois da indepen-
dência, já matou mais de um milhão de angolanos e que, infelizmente, 
nada obstante os diversos acordos de paz firmados, continua sendo um 
espectro sombrio a ameaçar o futuro desse povo irmão.

O escravismo, iniciado pelos portugueses ainda no século XIV, segue 
sendo um dos traços econômicos e culturais que nos ligam sobremaneira 
ao destino de Angola. Mais ainda: em seu excelente trabalho O trato dos 
viventes, Luís Felipe Alencastro demonstra de que forma, umbilicalmente 
ligada a Angola, foi-se formando a nação brasileira. Não por acaso, aliás, 
mas, antes de mais nada, por causa dessa partição de vivências, o Brasil foi 
o primeiro país a reconhecer a independência angolana, cuidando para 
que os mais estreitos laços de fraternidade se fizessem presentes nas rela-
ções mútuas entre os dois países, agora soberanos.

Ainda é cedo, por certo, para acendermos a pira da vitória final. 
Mas também é certo que não precisaremos esperar muito mais. Foi-se 
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a guerra fria. E mesmo a doutrina superlativamente liberal, que se quis 
introduzir como pensamento único, como forma definitiva da nova for-
matação social que teria decorrido de um processo de globalização até 
agora não inteiramente explicado nem justificado, mostrou-se um ro-
tundo fracasso.

No Brasil, a cidadania, em peso, demonstrou seu desamor por esses 
processos espúrios e, mais que espúrios, com pouco ou nada a ver com 
nossa formação cultural, com nossos anseios históricos, que poderiam 
ser expressos apenas numa consigna: é preciso mudar.

E mudaremos. O povo brasileiro, o povo angolano, os povos real-
mente livres do mundo saberão, com suas próprias mãos e seus ideais de 
fraternidade e progresso, ajudar a construir aquele caminho pelo qual 
desfilará nosso futuro até o futuro grandioso que nos aguarda, ali aonde 
saberemos chegar, a partir deste aqui que estamos modificando. Angola 
viva, minha irmã e minha esperança, minha saudade e minhas angús-
tias, minha alegria neste dia de comemoração e paz. Viva!

Era o que tinha a dizer.
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A comprovada necessidade  
de um Mercosul

Discurso em plenário, 30 de julho de 2003.

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
os países emergentes, notadamente aqueles produtores e exportadores 
de artigos, derivados ou in natura, do setor agropecuário, muito se res-
sentem de políticas protecionistas de que se valem os países mais ricos, 
políticas que, no mais das vezes, inviabilizam o crescimento dessas eco-
nomias emergentes.

A Organização Mundial do Comércio tem entendido que acordos 
bilaterais poderiam, de alguma forma, apresentar solução para um pro-
blema dessa relevância. Infelizmente, nada obstante as promessas mais 
ou menos abstratas, a situação continua sem maiores avanços.

No caso específico do Brasil, nossos exportadores têm buscado e 
conseguido alcançar os mercados mais diversificados e distantes, com o 
que já nos tornamos, por exemplo, o maior exportador de carne bovina, 
suína e de frangos. E avançamos na direção do primeiro lugar entre os 
exportadores mundiais de soja.

Mas mercados tradicionais e, evidentemente, de poder aquisitivo 
bem mais elevado, como, por exemplo, os Estados Unidos e a União 
Europeia, seguem praticando essas políticas protecionistas que a pró-
pria Organização Mundial do Comércio condena, porque, ninguém 
duvida, são a negação mesma de um comércio internacional que todos 
querem livre dessas peias, desses entraves que, ao fim e ao cabo, não o 
fazem verdadeiramente livre.

Dentro da OMC e ao final da Rodada Uruguai, que terminou em 1994, 
adotou-se uma decisão de caráter provisório. Eram tantas as queixas con-
tra americanos e europeus que se entendeu melhor definir um prazo, de 
dez anos, para que a situação melhor se acomodasse e os diversos países 
aí interessados conseguissem chegar a um posicionamento consensual.

Esse prazo, definido por aquilo que se chamou de “Cláusula da Paz”, 
encerra-se em 31 de dezembro deste ano, limite dentro do qual não se 
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abririam novos contenciosos que tinham por objetivo contestar a políti-
ca malsã de subsídios à agricultura.

Estamos, assim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, num instante privi-
legiado. Todos os países do Mercosul, todos os países do Pacto Andino, 
ou, de forma mais ampla, da América do Sul, sofremos efeitos dessa po-
lítica. Reforçando-se o Mercosul, projetando-se, desde já, sua ampliação 
até um futuro Amercosul, iríamos para a nova reunião da OMC com 
poder de barganha bem mais sólido, bem mais capaz de obter se não 
a extinção, pelo menos efeitos menos daninhos que são os provocados 
pelo subsídio ao campo na Europa e na América do Norte.

Essas preocupações não são apenas deste parlamentar. O caro presi-
dente João Paulo, em visita à Argentina, o grande parceiro brasileiro nas 
trocas que se fazem no Mercosul, firmou um protocolo de cooperação 
com a Câmara de Deputados daquele país irmão, ocasião em que foi 
criado o Grupo Parlamentar Binacional, de que será membro efetivo o 
presidente da Comissão do Mercosul no Congresso brasileiro.

Alguém poderia alegar, e não totalmente desprovido de razão, que, 
ademais do Brasil, e espalhados pelo mundo, estão mais 18 países que 
enfrentam os efeitos da política praticada pelo países mais ricos. Está 
certo que o Brasil, juntamente com esses outros 18 parceiros, instará no 
sentido de americanos e europeus retornarem à mesa de diálogo e, por 
fim, apresentar um plano que atenda aos interesses de tantas e tantas 
economias. Mas, ainda assim, se, em vez de o Brasil falar por si falas-
se por todo o subcontinente sul-americano, aí, sim, teríamos melhores 
chances de vencer.

Grato pela atenção.
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Sérgio Vieira de Mello
Discurso em plenário, 20 de agosto de 2003.

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
ontem sofri a perda de um grande amigo. Quero partilhar com esta Casa 
a passagem deste homem no processo de construção da paz no mundo.

Desde Kosovo, onde estivemos juntos, Sérgio Vieira de Mello cor-
respondia aos anseios dos que procuravam construir uma nova ordem 
social no mundo, baseada e lastreada na justiça e na paz. Com Sérgio, 
passei em Kosovo momentos dificílimos, quando não havia nenhuma 
cobertura internacional, tampouco forças de paz que nos mantivessem 
a integridade.

A amizade foi crescendo. Voltamos a nos encontrar em Dili, no 
Timor-Leste, onde fui representar a Organização das Nações Unidas 
para a construção da retirada das forças indonésias que trucidavam o 
povo de Maubere. Em Dili era impossível, de toda sorte, haver ordem. 
Não havia força de segurança, até porque os indonésios faziam de tudo 
para que as forças de libertação do povo timorense, trucidado em mais 
de 20 anos de luta, não pudesse ter paz. Até que chegou Sérgio Vieira de 
Mello no comando da força da ONU.

Juntamente com a Igreja Católica, com canadenses, franceses e um 
enorme número de brasileiros construímos uma nação que buscava a 
língua portuguesa, conseguimos a construção da primeira nação livre e 
independente do século XXI: o Timor-Leste.

Sérgio e eu passamos a conviver em uma intimidade que pouco tive 
em minha vida, até porque a política não nos deixa aproximar severa-
mente das pessoas. Senti nele não um brasileiro, mas um globetrotter, 
alguém que buscava fora do Brasil, representando o país, no fórum 
apropriado, a construção de uma nova ordem mundial, ordem que a 
Organização das Nações Unidas não soube, durante a breve existên-
cia deste companheiro, após o fim da bipolaridade União Soviética e 
Estados Unidos, estabelecer. 

Enquanto havia o Conselho de Segurança e os vetos da União 
Soviética e dos Estados Unidos, a Organização das Nações Unidas ainda 
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pôde triunfar. A partir daí, a ONU vem perdendo o seu papel. O secre-
tário-geral da ONU, Koffi Annan, não soube conduzir corretamente os 
destinos da organização, principalmente depois do império socialista 
dentro da Europa e, agora, em relação ao Iraque. Foi tíbia a posição da 
ONU em relação à hegemonia que os Estados Unidos da América bus-
cavam perante o mundo.

Portanto, neste instante, quando morre em combate Sérgio Vieira 
de Mello, brasileiro voltado para o mundo, quando a ONU deixa de 
fazer o seu papel e sucumbe aos interesses de uma potência estrangeira, 
quero que, pela primeira vez, dentro da concessão do Prêmio Nobel da 
Paz, junto à ONU, seja concedido, post mortem, o Prêmio Nobel da Paz 
a Sérgio Vieira de Mello, brasileiro, homem do mundo, que protago-
nizou a construção de uma nova ordem, batalhou pela paz; acima de 
tudo um brasileiro que engrandece aqueles que desejam justiça, paz e 
solidariedade. 

Que Sérgio Vieira de Mello, morto em combate, seja reconduzido a 
um lugar onde guardam a paz; que o Prêmio Nobel da Paz, post mortem, 
lhe seja concedido.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Regulamentação  
das guardas municipais

Discurso em plenário, 30 de agosto de 2003.

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
é sobejamente sabido que não só nos grandes centros, mas até mesmo 
nas pequenas cidades reina a sensação de insegurança em face dos ele-
vados índices de criminalidade. A população cobra das polícias civil, 
militar e federal maior eficiência no oferecimento de um nível adequado 
de segurança pública. A cooperação entre elas e a coordenação de suas 
ações são prejudicadas pela concorrência quanto a objetivos, mentalida-
des e procedimentos. 

A Carta Magna, Sr. Presidente, no § 8º de seu art. 144, diz que “os 
municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à prote-
ção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei”. De 
fato, Sr. Presidente, os guardas civis são atores cada vez mais expressivos 
no cenário da segurança pública em muitos municípios. Cresce rapi-
damente o número de CGMs em todo o país. Segundo informações do 
Dr. Ruyrillo Pedro de Magalhães, presidente do Conselho Nacional das 
Guardas Municipais, elas já existem em cerca de 500 municípios e têm 
aproximadamente 40 mil homens e mulheres em seus quadros. Ou seja, 
os prefeitos estão a complementar o papel dos governadores. 

Como um parlamentar sensível à causa da segurança pública em 
todos os níveis e, em particular, da causa das guardas civis, que desem-
penham um importante papel na segurança do município, até mesmo 
por gozarem de uma aproximação privilegiada junto à população, ex-
presso aqui uma preocupação que nos chegou por meio de expediente 
enviado pela Guarda Civil do município de Capivari, no estado de São 
Paulo. Eles estão preocupados com o inciso IV do art. 6º do PL nº 1.555, 
de 2003, de autoria do Senado Federal, em tramitação, o qual proíbe o 
porte de arma de fogo aos integrantes das guardas municipais em muni-
cípios com menos de 250 mil habitantes. 
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Apresento, portanto, a esta Casa a preocupação dos guardas civis 
não só da cidade de Capivari, mas também de outros municípios com 
menos de 250 mil habitantes. Mantido o texto do PL 1.555, de 2003, eles 
não poderão portar arma nem durante o serviço. Ocorre, Sr. Presidente, 
que os pequenos municípios são muitas vezes desprovidos de melhor 
policiamento estadual devido à falta de recursos, ou até mesmo ao es-
quecimento e negligência do governo estadual. Recai sobre a guarda 
municipal, nesses casos, a segurança não só dos bens, serviços e instala-
ções municipais, mas também a da própria população. 

Tenho certeza, Sr. Presidente, que esta Casa e o Senado Federal sa-
berão dar a devida atenção a esse pleito das guardas civis, que têm pres-
tado um relevante serviço à população brasileira. 

Era o que tinha a dizer.
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Salomão Malina
Discurso em plenário, 2 de setembro de 2003.

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
no ano passado, num 31 de agosto, morreu Salomão Malina. Fizemos 
transcorrer nossa ação e nossa vida política desde os dias do partido até 
hoje, quando a realidade nos ensinou aquela flexibilidade que nasce do 
conhecimento da coisa real que nos cerca e, mantida acesa a chama do 
socialismo, que buscamos com pertinácia e pertinência, nos transformou 
em Partido Popular Socialista. Para este, num largo inventário político, 
trouxemos uma herança de valores os mais dignos e uma certeza: a da 
conquista do socialismo para que o ser humano, nessa sua trajetória na 
superfície de nosso planeta, retome seus trilhos. Os trilhos da fraternida-
de, da igualdade, da mútua compreensão entre todos os povos.

Logo me veio à mente a necessidade de, desta tribuna, tecer algumas 
considerações sobre a vida de um cidadão que nos ensinou a fazer a cida-
dania mais digna, mais consciente de seus deveres e direitos. E então, ainda 
que sem razão aparente, me brotou no pensamento este verso de Affonso 
Romano de Sant’Anna: “Hoje eu quero a essência, em vez da urgência”.

Exato, Sr. Presidente. Nos dias de sua morte, desta tribuna e na im-
prensa, não foram poucos os que se debruçaram a traçar as linhas biográ-
ficas de uma pessoa que, na grandeza de sua simplicidade, foi um exem-
plo de lealdade e coerência, firmeza e desprendimento, sendo, como tem 
todo o direito de ser – e o é, efetivamente – um exemplo que se deve ter 
presente a cada instante em que é preciso decidir, fazer e avançar.

Deixo de lado, portanto, o falar dos anos de sua vida, dos marcos que 
vão do nascimento à infância pobre e judia, aos instantes heróicos vividos 
na Segunda Guerra Mundial e, enfim, da ação partidária em que cresceu 
como homem e como líder. Vou, retornando ao poeta, buscar a essência.

Qual essência? Permito-me procurá-la. Foram muitos anos de con-
vivência e distância. A convivência na luta de todo dia na construção de 
uma utopia que, juntos, vimos desabar. Foram anos de distância provo-
cada pela clandestinidade e o exílio, este nos trazendo parcas notícias, 
aquela nos permitindo os encontros mais aligeirados, mais temerários.
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Mas pudemos ver o partido permanecer vivo debaixo da saraivada 
de infâmias verbais e ataques reais, a morte espreitando na esquina ou 
o desalento nos ameaçando deixar e ir embora para um embora que 
também não sabíamos onde era. Malina sabia. Por isso permaneceu; 
por isso nos ensinou a ficar e a esperar como quem, debaixo de todas 
as incertezas, das maiores desesperanças, sabe que por trás da nuvem 
que nos cobre de sombra e agressões está o sol que nos vai iluminar os 
novos caminhos.

Porque sabia disso, Malina entendeu necessário dizer sua verdade, a 
verdade que era aquela que esperávamos para prosseguir na luta. Aqui, 
uma essencialidade de meu saudoso companheiro: saber é ensinar, o 
que se precede com a compreensão. A compreensão dos homens e dos 
fatos por ele gerados, na consequência do fazer porque era preciso fazer, 
a todo custo, a custo da própria vida. 

A realidade mesquinha que essa elite partidária criou para o povo 
brasileiro foi por ele sempre condenada. Mas não o fazia com o dedo 
em riste, o dedo de quem somente sabe apontar as culpas sem indicar a 
solução, o caminho. Era preciso denunciar, sim; era preciso dizer que, 
apesar de esse tudo assim tão triste e desesperado, havia os que, como 
nós, buscávamos registrar a integralidade de nossas propostas, de sua 
congruência com o futuro do ser humano na face da Terra. Para ele 
servira a lição de Stefan Zweig, também judeu, que nos dizia: “Se com 
nosso testemunho transmitirmos à próxima geração um pedacinho que 
seja dos destroços da verdade, não teremos vivido em vão”.

Restaurar e resgatar essa verdade foram as tarefas que Malina se 
impôs. Por isso, e com veemência, jamais admitiu que essas pretensas 
elites políticas seguissem pelos caminhos de nossa história arrastando 
sua carroça de fraudes e farsas, como se uma e outra fossem a expressão 
de uma realidade que nós construímos, quando, na verdade, eram os 
arremedos que essa mesma elite queria que nossa gente aceitasse como 
verdade irrecorrível.

São essas figuras de valor histórico, Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
que não chegam a ocupar algumas linhas em nossos manuais de história. 

Aqueles que construíram esse Estado já inteiramente privatizado e 
descompromissado, por inteiro, com os destinos da nação, esses detritos 
históricos não podem aceitar que as gerações de amanhã saibam que, 
aqui e hoje, com uma dedicação sobre-humana, tendendo à bravura e 
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firmeza nas posições de um político de voz límpida, falando de suas 
compreensões da realidade com o máximo de limpidez, destoando, por 
isso mesmo, dessa algaravia que os pseudointelectuais pensam que ain-
da é vanguarda, fizesse história. E isto Malina fez como poucos.

Vão-se os dias. Salomão Malina é passado. Passado? Sim, mas so-
mente se o entendermos como o que o mestre Alceu Amoroso Lima 
disse: “Passado não é o que passou, mas o que ficou do que passou”. 
Salomão Malina ficou.

Era o que me cabia dizer.
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Os 40 anos do golpe militar
Discurso em plenário, 31 de março de 2004.

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
há 40 anos, um golpe de contornos militares lançou o país nas trevas 
do arbítrio e da repressão. Jazia por terra nossa frágil experiência de-
mocrática, aquela que, aos trancos e barrancos, tivemos desde o fim da 
ditadura Vargas até a queda de João Goulart.

As crises, na verdade, são sempre o efeito do teste democrático. Elas 
se aprofundam se as forças democráticas não puderem impor sua vonta-
de livre e progressista. Somente com liberdade se alcança o crescimento 
social, que não é exatamente igual ao crescimento econômico, porque, ao 
que estamos vendo, no mais das vezes, este se faz em detrimento daquele.

Mas as forças democráticas do país inexistiam em março de 1964. Ou, 
se existiam, não tinham como agir. De um lado, a esquerda se fez cauda-
tária de Brizola, que queria fechar o Congresso para que as reformas de 
base fossem feitas por decreto; de outro, a direita furibunda se escondia 
debaixo dos discursos lacerdistas e também queria que o Congresso fosse 
para o diabo porque o mais importante era modernizar o capitalismo bra-
sileiro, o que, como se viu, não se conseguiria com a participação popular. 
Assim, indefesa, nossa democracia teria que sucumbir.

Alegar que o golpe foi essencialmente de caráter militar é mais uma 
tentativa de nossa elite dirigente de retirar suas responsabilidades, prin-
cipalmente depois que o movimento, ao final de tantos anos, mostrou-
se um rotundo fracasso. Assim é que se aponta o comício da Central do 
Brasil, em frente mesmo ao Ministério do Exército, com as palavras mais 
arestosas de que se podiam valer as lideranças esquerdistas. Aponta-se 
a Rebelião dos Sargentos, ocupando a nossa Esplanada dos Ministérios, 
a poucos passos, portanto, do Palácio do Planalto. E ainda a Revolta dos 
Marinheiros. Abrigados onde? Num sindicato de metalúrgicos, tentati-
va canhestra de reproduzir os dias caóticos da São Petesburgo de Lênin.

Marinheiros e sargentos o que fizeram foi atirar gasolina na fogueira 
e tentar matar os bombeiros que buscavam apagar o fogo. Ou seja, sua 
ação é complementar, porque o fogo, a imensa fogueira decorrente de 
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posições ditas inegociáveis, esse já vinha lavrando todo o país desde a 
renúncia de Jânio, ocasião em que as forças do passado, as mais retró-
gradas, tentaram, mas não conseguiram, empolgar o poder.

Quarenta anos são um átimo de tempo para a história da humani-
dade. Mas na história do país representaram anos de ruptura e de for-
matação cidadã, à base de ação já não relutante, mas, sim, sistematizada 
e decidida daqueles que entendem que o processo pode e deve vir, mas 
que só o conseguiremos com liberdade, justiça e democracia. Tivemos 
o milagre brasileiro, cantado em verso e prosa, mas que ruiu como um 
castelo de cartas aos primeiros embates da crise do petróleo. E muita 
gente até agora ainda não se deu conta de que a ilegitimidade daquele 
poder usurpador não poderia contar nem com a compreensão nem com 
a defesa de nossa gente. E é esta a razão central, a origem de seu fracasso.

Cabe agora a pergunta: onde estão os protagonistas e os motivos 
daquele assalto brutal à democracia? Os protagonistas, os poucos que 
ainda sobrevivem, fazem tímidas e insubsistentes defesas de tudo o que 
de pior nos ocorreu. Os outros, ainda que com seus nomes fixados nas 
placas de bronze com que se inauguram pontes e rodovias, estão meio 
que perdidos na distância azul da história e do esquecimento.

Mas os motivos persistem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Há 
40 anos, as chamadas reformas de base puseram em polvorosa os balu-
artes do continuísmo e do atraso. Nos discursos que faziam, recheados 
de ameaças e bazófias, diziam-se favoráveis às reformas, necessárias, ali-
ás, para o país. Mas essas teriam de ser feitas debaixo de seu guante, sem 
a mínima participação popular.

Hoje, 40 anos depois, a nação se debate ainda uma vez em torno de 
reformas estruturais do Estado, e os posicionamentos pelo progresso e 
pelo atraso se exibem, inconciliáveis. A inflação, que saltou a 60% no 
governo Jango e era apontada como a causa da crise, chegou aos 200% 
com Figueiredo, obrigando a edição de legislação específica que deter-
minava a correção semestral dos salários, fórmula que, ao final do go-
verno Sarney, fez com que esses índices ultrapassassem os 80% ao mês.

Para resumir, fizemos esse grande giro histórico; perdemos lideran-
ças assassinadas e exiladas; o Congresso viu suas portas serem fechadas 
à força das baionetas; a democracia assim golpeada, preferiu, como os 
ursos, hibernar para reagrupar forças. E foi o que, de fato, ocorreu.
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Ao mês de março de 1964 podemos contrapor o mês de março de 
1985. A crise gerada com a morte de Tancredo poderia atiçar novos in-
cêndios, fazer com que se desvalidasse uma eleição que, ainda indireta, 
escolheu para dirigir nossos destinos um inimigo da ditadura. Mas nes-
ses instantes a democracia já era uma palavra de ordem; toda a cidada-
nia entendia que, para se realizar plenamente, seria necessário garantir a 
institucionalização da democracia. Entender, como entenderam as for-
ças do progresso, que a posse de Sarney era necessária não significava 
que se estava admitindo-o como o paladino da democracia e do pro-
gresso, mas, sim e essencialmente, que se estava garantindo uma escolha 
democrática. E isso, mais do que um nome, prevaleceu. A democracia, 
vale lembrar, não pode ser fulanizada.

Cada passagem do dia 31 de março, impossível negar, desperta-nos 
lembrança amarga e triste, mas obrigatória. Obrigatória porque precisa-
mos, a cada instante e de forma sistemática, desmontar os alicerces do 
pensamento negativo e retrógrado, os argumentos levantados em defesa 
de exceções e arbítrios, como a justificar o glorioso futuro por que te-
mos todos esperado.

A experiência democrática que nosso povo constrói e vive é das mais 
ricas. É capaz, ela mesma, de impedir que os fantasmas de um passado 
nem tão distante se reagrupem de novo em torno, que seja, de novos 
nomes, mas sempre, sempre em torno daquelas ideias que queremos ver 
sepultadas, razão maior para que esteja fazendo meu depoimento em 
referência a essa data.

A democracia é, assim, vivência rica e enriquecedora. Por isso, e 
para parafrasear um poema de Thiago de Mello, ela deve abandonar 
o pântano enganoso das bocas e fazer sua morada eterna no coração 
dos homens. Nosso povo já se faz senhor dessas ideias, sentindo que 
essa pulsação democrática, se radicalizada, pode fazer do Brasil um país 
feliz. Sabe mais: tomadas as rédeas de seu destino, sabe que a felicidade 
não é um direito, mas, sim, uma obrigação.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
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Quadro político  
norte-americano

Discurso em plenário, 28 de abril de 2004.

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
a eleição presidencial americana, a realizar-se em novembro deste ano, 
desperta, como não poderia deixar de despertar, o interesse de todos os 
povos do mundo. Trata-se da maior potência mundial, capaz de, com 
seu arsenal bélico, impor sua vontade, invadir países, destituir gover-
nantes ou simplesmente manter sob tensão toda a humanidade.

Ademais, sendo, como é, um país de dimensão continental, den-
samente povoado, tem que conter, dentro de suas fronteiras, um sem-
número de problemas que decorrem de várias fontes, da economia à 
cultura, da democracia à política de cada estado; de cada prefeitura, 
com algumas megalópoles que, somente por seu imenso tamanho, já 
apresentam uma gama de problemas de difícil solução.

Seria, assim, o instante mais apropriado para que tais questões in-
ternas fossem debatidas, já que Bush, candidato à reeleição, e o senador 
Kerry, candidato pela oposição democrata, assumirão o poder, se não 
para resolver tantos e tais problemas, pelo menos para demonstrar que, 
de fato, estão buscando sua solução. Mas, pelo que temos assistido, a 
situação é bem outra. Um e outro candidato se esforçam para deixar 
bem claro, junto à população americana, quem, de fato, é mais capaz de 
vencer ou, pelo menos, de deter o terrorismo. E é lamentável que Osama 
Bin Laden acabe por pautar um debate que, diante das questões políticas 
e econômicas de que deve cuidar, deveria ser rico e enriquecedor.

Mas não é. Infelizmente, não é. Bush, conforme o quer a revista 
Time, é um apostador radical. E, com a eleição de novembro, aposta ra-
dicalmente em sua sobrevivência política e nada mais. O senador demo-
crata fica por ali, assuntando, buscando aproveitar-se das derrapagens 
do presidente, o que, convenhamos, não é difícil acontecer.

Em suma, quando a humanidade e, em especial, o povo norte-ame-
ricano esperava que o pleito pela presidência do mais poderoso país do 
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mundo fosse um processo sólido de busca de soluções, de reatar as es-
peranças perdidas, o que estamos encontrando é, pura e simplesmente, 
a vitória do terrorismo, como se os talibãs, com toda sua incongruência 
e fanatismo, fossem a coisa mais importante do mundo. E não são. A 
democracia, radicalizada como tem que ser, é a conquista que a cida-
dania mais pretende defender, na expectativa de que assim o prometes-
sem fazer seus candidatos à Casa Branca. E a democracia americana, 
em especial, é a mais antiga e mais sólida do mundo. Não pode, por isso 
mesmo, ser derrotada pelo terrorismo.

Muito obrigado.



187Perfis Parlamentares João Herrmann neto

Pelo voto da pessoa  
com deficiência

Discurso em plenário, 31 de agosto de 2004. 

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
o voto secreto, apanágio da democracia, é uma grande conquista de 
cada um de nossos cidadãos. E quando ele se universaliza, essa conquis-
ta se amplia mais e mais. Por isso lutaram as mulheres brasileiras, que o 
conquistaram na década de 30 do século passado, quando a República 
brasileira já quase completava meio século. Conseguiram-no, digamos, 
recentemente, os analfabetos. E, por fim, depois da Constituição de 88, 
os jovens de l6 e l7 anos. 

Assim, cada instante eleitoral brasileiro movimenta mais de l00 mi-
lhões de pessoas, transformando um dia de eleições numa imensa e fra-
ternal festa cívica. É o instante em que, sozinho com sua consciência, 
cada um de nós diz: eu quero! 

Não votar, deixar de comparecer às urnas é como desprezar esse 
grande direito. Mais, ainda: é abrir espaço para que alguém vote em nos-
so lugar, gerando a incerteza de que esse voto tenha sido tão consciente, 
tão definido quanto o nosso.

Levanta-se a tese de que sua obrigatoriedade seria contraditória, já 
que votar é escolher e não votar seria uma forma de escolha. E se levanta 
o argumento de sempre, lembrando que a grande democracia americana 
não exige essa obrigatoriedade. É fato. Mas esse argumento se fragiliza 
porque deixa de lado o sentido histórico desse fato. Veja-se – para não 
nos estendermos em demasia –, veja-se que, promulgada a Constituição 
americana, ainda no século XVIII, e desde então, as eleições presiden-
ciais se realizam invariavelmente a cada quatro anos. E isso independen-
temente de uma guerra civil que dilacerou o país na segunda metade do 
século XIX, de uma crise econômica, a de l929-30, que abalou os alicer-
ces do capitalismo no mundo, para não falarmos das guerras mundiais, 
do assassinato de presidentes, da guerra do Vietnã e o mais. As institui-
ções prevaleceram e prevalecem. Já em nosso país, lamentável observar, 
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não podemos contar sequer 20 anos em que tais eleições se realizam de 
forma contínua. A obrigatoriedade, queiramos entendê-la assim, tem 
um sentido didático, com o objetivo de conscientizar nossa cidadania 
quanto a seus direitos e deveres e, mais que isso, quanto ao fato de que é 
sua vontade a que tem que prevalecer, pleito a pleito.

Tais considerações se nos apresentaram, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, diante de decisão adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral; 
decisão que, perdoem-nos os Srs. Ministros, somente podemos consi-
derar infeliz. 

Trata-se da faculdade, concedida aos portadores de deficiência fí-
sica, de deixarem de não comparecer às urnas se assim o entenderem 
melhor. E é infeliz, antes de mais nada, porque se trata de uma conces-
são não pleiteada. Aos portadores de deficiência, qualquer medida da 
espécie somente poderá ser considerada como discriminatória, já que 
os faz diferentes dos demais cidadãos – uma diferença que não existe, 
não pode existir e é mesmo condenada por nossa legislação. 

Trata-se de uma excepcionalidade? Vamos examinar a questão em 
seus devidos termos. Excepcionalidades existem. Um eleitor é acidenta-
do e está internado num hospital ou, enfermo, guarda o leito. Ou, con-
denado pela Justiça, está preso. A legislação já enfrenta e resolve tais 
problemas, e uma justificativa, devidamente comprovada, sana-os. Mas 
deficiência física não é excepcionalidade. Nem fatalidade. É uma ques-
tão social que exige políticas públicas que a enfrentem, equacionem e 
resolvam. E isso não se enfrenta com medidas tópicas. Nem, no caso 
específico dos deficientes físicos, com um pietismo que, diferentemente 
do que supõem muitos, mais agride que ajuda.

E essa piedade, em muitos casos, acaba por impedir que se veja a si-
tuação dos portadores de deficiência de forma racional, como de forma 
racional se tem que examinar qualquer questão que se refira à cidada-
nia. Esse deficiente, desnecessário dizer, é, única e exclusivamente, um 
cidadão, como eu, como o Sr. Presidente, como cada um das Sras. e dos 
Srs. Deputados. Excluí-lo, por exemplo, do processo eleitoral, ainda que 
de forma facultativa, é lançar sobre ele um spotlight que, menos que ilu-
minar, mais constrange e humilha. 

De minha parte, vou envidar esforços para que os Srs. Ministros 
reconsiderem essa decisão. Querem ações positivas? É difícil a alguns 
deficientes adentrar esta ou aquela seção eleitoral? Pois que se mude 
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a seção de lugar – nada tão difícil, já que todos os prédios públicos e 
particulares estão automaticamente colocados à disposição da Justiça 
Eleitoral. Garanta-se, com mais propriedade, seu direito de votar, esco-
lher, decidir. Diga-se, com atos concretos, que não se discrimina um ci-
dadão do outro, porque isso é crime capitulado no texto constitucional. 
Peça-se, antes, aos deficientes físicos que não apenas votem, mas que, 
sobretudo, convoquem nossa cidadania para, com eles, participar dessa 
febricitante festa cívica.

Era o que tinha a dizer.
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A embaixada da Palestina  
no Brasil 

Discurso em plenário, 1º de dezembro de 2004.

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
Srs. Embaixadores, talvez eu seja, juntamente com o deputado Neiva 
Moreira, um dos mais antigos integrantes deste Parlamento. Estou aqui 
desde 1982. Ao ver citadas algumas atividades, decerto é preciso lem-
brar alguns acontecimentos.

Em 2003 presidi a Liga Parlamentar Árabe-Brasil. Quando era 
prefeito de Piracicaba, participei da organização do Congresso de 
Reconstrução da UNE. Houve, pela primeira vez, no Brasil, a partici-
pação oficial da Organização para Libertação da Palestina. Lá foi eleito 
Aldo Rebelo. O embaixador Farid Sawan, ainda com os cabelos negros, 
estava presente, assim como eu – embora descendente de árabe e mem-
bro de um partido, o Partido Comunista Brasileiro –, já era partícipe da 
luta pela liberdade do povo palestino.

É preciso ressaltar algumas participações. Lá estavam o atual presiden-
te da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e outros. Esta é uma homenagem 
não apenas ao povo palestino, mas também aos que lutaram por ele.

Em 1982, quando houve o massacre, estavam na luta, já na qualida-
de de deputados, Airton Soares, grande batalhador; o então deputado  
estadual Eduardo Suplicy; e Hélio Duque. Esses companheiros tra-
balharam, e muito, sob a mira das metralhadoras israelenses, quando 
nos dirigíamos aos campos de refugiados. Também cito os deputados 
Jackson Barreto e Simão Sessim, que acompanharam, em 1985, nesta 
Casa, a primeira audiência pública com a Organização pela Libertação 
da Palestina.

É preciso rememorar esses fatos, embaixador Ouro-Preto, porque o 
Brasil, hoje governado por um presidente que, no passado, manifestou-
se favorável à luta pelo povo palestino, recebeu no Cairo o ministro das 
Relações Exteriores da Autoridade Nacional Palestina. Foram importantes 
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a nossa posição contra a construção do muro e a nossa representação, mas 
algumas atitudes devem ser tomadas.

Foi aprovado na Câmara Legislativa de Brasília projeto de lei de au-
toria do deputado Augusto Carvalho, destinando uma área na capital 
para instalação da Embaixada da Palestina, assim como há representa-
ção do Brasil em Ramallah. A lei ainda não foi promulgada pelo gover-
nador Joaquim Roriz, mas creio poder ser tomada ação diplomática, e 
não enérgica, pelo ministro, a fim de que, em nome dessa ação do povo 
brasileiro no Congresso Nacional, possamos aqui sediar a embaixada 
da Palestina.

Embora Yasser Arafat tenha morrido em Paris e sido sepultado no 
Cairo, seu falecimento começa a encerrar o século XX. Resta apenas 
Fidel Castro dentre aqueles que foram os grandes líderes que tentaram 
construir outro tipo de sociedade no mundo.

Não podemos ficar apenas nos prolegômenos. Quando se realiza 
uma sessão deste tipo, precisamos identificar os responsáveis pela situ-
ação do Estado palestino. Não posso fugir à tradição do povo brasilei-
ro, que aqui recebe judeus, cristãos, muçulmanos, budistas, hinduístas, 
pessoas de toda sorte de credos. Mas não há como não deixar claro que 
o Estado de Israel é terrorista em relação ao povo palestino. Essa é uma 
questão básica e liminar, no que se refere ao tratamento que devemos 
dispensar a essa nação.

É inconcebível que, sob a égide de um Estado, sejam patrocinados 
atos de desumanidade em relação a outro povo. E não há como deixar 
de dizer que há uma coabitação entre o terrorismo do Estado de Israel 
e aquele praticado pelo governo dos Estados Unidos da América, que, 
se não é autor, é coautor desse estado de submissão que se impõe a uma 
parcela significativa da humanidade.

Falamos da luta de Arafat – grande líder, homem generoso e que 
buscava a paz – por um povo ao qual pertenço, que batalha por sua 
dignidade e sua terra. Por isso, não posso deixar de manifestar minha 
indignação com os homens que, em nome de Deus, patrocinam o terro-
rismo e a subjugação de povos livres.

Era o que tinha a dizer.
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Trabalho infantil
Discurso em plenário, 5 de outubro de 2005.

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a 
vergonha deveria dominar todos nós, ao nos depararmos com incômodas 
posições negativas que o nosso país ocupa em várias áreas, comparado 
ao resto do mundo. Sobretudo porque detemos o poder de alterar a re-
alidade, essas constatações deveriam mexer com nossos brios. Enquanto 
diversos países com potencialidades consideravelmente inferiores às nos-
sas têm encontrado o seu caminho para o crescimento, o Brasil parece 
condenado a uma cruel realidade, sempre propenso a beneficiar uma mi-
noria em detrimento da grande massa de deserdados que não encontram 
no Estado o devido amparo para suas necessidades. 

Enquanto a sociedade acompanha perplexa a inércia e o aviltamento 
deste Parlamento, o país se mantém carente de reformas que poderiam, 
em muito pouco tempo, nos colocar em rankings positivos. Muitas vezes 
essas reformas são conjunturais e, por isso, de fácil introdução, mas nem 
assim somos capazes de adotá-las. As discussões estéreis nos impedem 
de discutir os assuntos que são de fato relevantes. Exemplo sintomático 
do que digo é o episódio ocorrido na Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania desta Casa e que merecidamente recebeu irônicos es-
paços na mídia: aquela comissão técnica passou duas horas discutindo 
a instituição do Dia do Yoga, tendo inclusive deixado constrangido o 
próprio presidente daquela comissão. 

Enquanto isso, Sras. e Srs. Deputados, todo o nosso ordenamento 
jurídico está caducando. O Judiciário carece de amplas reformas em 
seus procedimentos, buscando sobretudo a adoção de mecanismos que 
propiciem uma Justiça mais célere e de fato justa. As dificuldades para 
se criar uma empresa no Brasil são tantas que o assunto tem merecido 
longos debates, mas em fóruns equivocados: sempre na mídia e nun-
ca neste Parlamento. Nossa legislação tributária é um emaranhado de 
normas que só facilitam a sonegação e a elisão fiscal, além do enrique-
cimento brutal dos grandes escritórios de advocacia ligados a este ramo. 
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Considero, entretanto, uma das nossas piores mazelas, Sr. Presidente, 
os nossos péssimos e vergonhosos índices de desenvolvimento humano 
e social, consequência sobretudo da nossa péssima situação educacio-
nal. Posicionamo-nos como um país de iletrados, de analfabetos funcio-
nais. As estatísticas criam uma ilusão ao considerar como alfabetizada 
uma grande parcela da sociedade que não consegue fazer a exegese da-
quilo que lê, mesmo que seja uma simples frase. 

É um inaceitável paradoxo, Sras. e Srs. Deputados, que um país como 
o Brasil que se orgulha de fabricar aviões, de ter uma empresa de pesqui-
sas de excelência como a Embrapa, do vanguardismo no processo eleito-
ral eletrônico, do pioneirismo na descoberta de combustíveis alternativos, 
além de outros avanços consideráveis, ainda tenha de conviver com o tra-
balho infantil e/ou escravo e com tamanhas desigualdades sociais.

Era o que tinha a dizer.
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A erradicação da corrupção
Discurso em plenário, 19 de outubro de 2005.

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
causa-me espécie as cínicas teorias de quem, ao analisar a corrupção, 
aceita-a como um mal necessário, contestando-a apenas com relação 
ao volume. Esses analistas concebem e admitem que haja corrupção em 
todos os governos, que ela é inevitável, mas tem de ser dimensionada, 
não pode ultrapassar certo limite e o seu controle depende da atua-
ção eficiente do Estado. Considero essa tese um equívoco inaceitável. 
Erradicar definitivamente a corrupção do seio da sociedade não deve 
ser simplesmente uma busca utópica de alguns abnegados, mas sim o 
objetivo de toda a sociedade. Isso é viável, sobretudo quando essa mes-
ma sociedade descobre todo o mal que a corrupção pode lhe causar.

Foi reconfortante descobrir, Sras. e Srs. Deputados, que essa minha 
convicção é compartilhada por um dos homens mais envolvidos com o 
combate à corrupção em todo o mundo. Em recente entrevista à revis-
ta Veja, o advogado alemão, Peter Eigen, presidente da Transparência 
Internacional, compactua da ideia de que a corrupção é inaceitável, in-
dependentemente do envolvimento dos agentes que a cometem – seja 
ativo ou passivo – nem do montante de dinheiro envolvido. Não impor-
ta se o agente público que está utilizando de seu cargo ou poder para ob-
ter ganhos ou benefícios próprios seja o guarda de trânsito que achaca o 
cidadão por não estar utilizando o cinto de segurança ou se é o servidor 
de alto escalão que recebe milhares, ou milhões de reais da empreiteira 
que constrói a ponte ou a estrada.

Não nos cabe dimensionar a corrupção, Sr. Presidente, pelo quan-
tum. O combate a ela não contempla qualquer tipo de condescendência, 
tampouco de impunidade. Desviar dinheiro público em prol de quem 
quer que seja é um dos piores crimes que o indivíduo pode cometer. 
Cada centavo desviado repercute em toda a sociedade e da maneira 
mais iníqua que se pode conceber, porque serão os mais pobres que so-
frerão esse impacto, seja pela falta de remédios nos postos de saúde, pela 
falta de escola decente para seus filhos, pelo transporte público precário 
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ou pela sua rua sem esgoto e sem calçamento. Se todo cidadão tivesse o 
poder de refletir sobre os males que a corrupção causa em sua vida, com 
certeza este país não seria o mesmo. Por bem ou por mal esse câncer já 
teria sido há muito extirpado do nosso cotidiano. 

É vergonhosa, sobretudo, Sras. e Srs. Deputados, a posição que o 
Brasil ocupa nesse quesito. Segundo o Índice de Percepção de Corrupção 
(IPC), divulgado pela Transparência Internacional, neste ano, o nosso 
país teve um retrocesso: entre os 159 países pesquisados, o Brasil passou 
do 59º lugar para o 61º. Mesmo nos restringindo ao âmbito da América 
Latina, ainda assim a nossa posição continua vergonhosa. Estamos atrás 
do Chile, do Uruguai e da Colômbia.

Apesar de não ser um problema exclusivo nosso, há uma clara dis-
torção entre a posição que ocupamos no ranking econômico e nessa 
pesquisa divulgada pela Transparência Internacional. Se o combate à 
corrupção em nosso país passasse a ser prioritário, com certeza haveria 
em muito pouco tempo um crescimento econômico ainda mais consis-
tente e invejável. A comprovação de que isso é possível é corroborada 
por países como a Islândia, Finlândia, Nova Zelândia e Dinamarca, que 
praticamente erradicaram a corrupção em seus territórios.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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Análise sobre a política  
econômica do governo Lula

Discurso em plenário, 23 de novembro de 2005.

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
tomou conta dos debates políticos nos últimos dias a polêmica criada 
entre a ministra Dilma Rousseff e o ministro Antonio Palocci sobre os 
gastos públicos. Tudo isso é reflexo da eterna luta entre os desenvolvi-
mentistas e os monetaristas. Se por um lado a ministra defende maiores 
investimentos do governo, por outro o ministro da Fazenda quer manter 
a política de superávit primário, arrocho fiscal e juros altos. Trata-se, no 
meu modesto entender, de questões que não estão sendo corretamente 
debatidas, porque ambos estão certos em alguns aspectos e errados em 
outros. 

A ministra, ao defender a retomada dos investimentos, está correta 
porque a falta deles é a principal causa da estagnação de nossa econo-
mia. O ministro da Fazenda também tem parcela de razão ao defender 
suas ideias, porque os governos sempre são pródigos em gastanças, e 
vale ressaltar – sempre gastam mal.

A discussão, portanto, Sras. e Srs. Deputados, não deve ser analisada 
tão somente por este prisma: o Poder Executivo deve ou não gastar? As 
formas como se consome o dinheiro público é que devem ser motivo 
de preocupação de toda a sociedade, que, de fato, paga todas as contas. 
Muitos alegam, por exemplo, que algumas unidades federativas, como o 
Distrito Federal, são teúdas e manteúdas da União. Na realidade, toda a 
União é que é teúda e manteúda da sociedade. O Estado não gera recei-
tas nem é lucrativo. Todos os gastos são custeados pelos cidadãos. Por 
isso a extrema prodigalidade, a irrefreável capacidade de gastar de acor-
do com suas conveniências e interesses, sejam políticos, sejam pessoais. 

A falta de planejamento e o descaso total com nossas verdadeiras 
prioridades são características de todos os mandatários, independente-
mente de quaisquer matizes políticos. Os reflexos de tudo isso são cla-
ramente sentidos na falência do sistema de saúde; no caos na estrutura 
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viária; no descalabro da segurança pública; e num sistema educacional 
ineficiente, que chega ao ponto de falaciosamente considerar alfabeti-
zada uma parcela considerável da população que não sabe interpretar 
uma simples frase. Enquanto isso, especialistas acreditam que será im-
possível para o Poder Executivo “queimar” o excesso de superávit. Isso 
só comprova que os gastos públicos são mal direcionados. 

Nos arrochos impostos aos gastos públicos não existem critérios. O 
lamentável episódio do recrudescimento da febre aftosa é um claro exem-
plo. Comparativamente, a estúpida economia de míseros recursos gerou 
prejuízos incalculáveis, sobretudo para a imagem de nossa pecuária, tão 
crucial para a economia, afinal, o agronegócio é um dos seus pilares. Não 
fosse ele, o nosso crescimento seria pífio, para não dizer negativo. 

Por fim, um governo que apregoa economia, Sras. e Srs. Deputados, 
não pode manter mais de 30 ministérios e um descabido número de 
servidores, em boa parte despreparados. Qualquer administração sau-
dável e séria, seja pública, seja privada, sabe que o enxugamento e a 
profissionalização do quadro de pessoal são as primeiras medidas para 
sanear as contas. O Poder Executivo, por exemplo, deveria centralizar 
recursos humanos e remanejar servidores de um setor para outro. Em 
diversos órgãos há mais servidores trabalhando nas atividades burocrá-
ticas, ou seja, na atividade-meio, do que na atividade-fim. É inaceitável, 
por exemplo, que órgãos como o Ibama, DNPM, Funasa e agências re-
guladoras tenham mais servidores trancados em gabinetes refrigerados 
do que atuando em atividades diretamente ligadas às suas atribuições. 
São distorções incabíveis num serviço público que se propõe transpa-
rente e moderno.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
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O avanço dos biocombustíveis
Discurso em plenário, 5 de abril de 2006.

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
não é de hoje que o Brasil, um país cujo sistema de transporte dá forte ên-
fase ao modal rodoviário, procura uma alternativa para o petróleo como 
fonte principal de energia. Esse mérito é quase exclusivamente dos nossos 
cientistas, pesquisadores sacerdotais que merecem o maior respeito, por-
que desenvolvem suas pesquisas em meio à total carência de recursos, 
muitas vezes tirando dinheiro do próprio bolso para custeá-las.

Nos anos de 1973 e 1979 os derivados de petróleo registraram suas 
duas piores crises. Hoje o mercado brasileiro não apenas vem atingindo 
sua autossuficiência petrolífera como também já utiliza energia alter-
nativa em larga escala, substituindo o petróleo, que, além da extração 
ambientalmente agressiva, é matéria-prima do tipo não renovável.

Tecnicamente, a gestão ambiental considera empreendimento sus-
tentável aquele que, independentemente da grandeza de sua escala de 
produção, utiliza matérias-primas renováveis. O Brasil, assim como ou-
tros países de características tropicais, possui essa vantagem, em ter-
mos energéticos. Ao tempo em que as cotações internacionais do pe-
tróleo chegam a um preço elevado, devido às instabilidades políticas 
do Oriente Médio e sobretudo à antecipação da crise iminente por que 
passará o mundo com relação a esse combustível, as indústrias do setor 
automobilístico brasileiro vêm esbanjando tecnologia criativa, conheci-
da pela modalidade de veículos flex.

A mesclada independência energética transformou o pioneiro pro-
jeto brasileiro Pró-Álcool, implantado em 1975, em um modelo mes-
clado de energia alternativa. Agora o consumidor já pode optar pelo 
melhor preço ao abastecer seu veículo, embora o problema do alto preço 
já esteja atingindo o álcool.

Uma outra questão que quero abordar diz respeito ao biodiesel. 
Alternativa inteligente e tipicamente brasileira ao combustível fóssil em 
extinção, sua produção vem sendo estimulada por meio de um programa  
do governo federal que visa promover a implantação de projetos  
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autossustentáveis a partir de diversas oleaginosas, cultivadas em dife-
rentes regiões do país. 

Está prevista para junho deste ano a inauguração da primeira usina 
para produção de biodiesel no estado do Ceará. A pedra fundamental 
será lançada na primeira quinzena de abril no município de Crateús, 
onde já funciona uma unidade amassadeira. Atualmente, a mamona 
captada pela Brasil Ecodiesel no estado é processada no município de 
Floriano, no Piauí, onde foi implantada a primeira usina da empresa 
no Nordeste, que responde no momento por 53% da cota do primeiro 
lote da Petrobras, com 70 milhões de litros. Em julho serão inauguradas 
mais duas usinas, uma na Bahia, outra em Tocantins; e até dezembro 
mais duas, uma no Maranhão e a outra em local ainda a ser definido. 

Neste ano de 2006, a Secretaria de Agricultura e Pecuária repassou, 
por meio do Programa Hora de Plantar, 50 toneladas de sementes aos 
produtores, ao mesmo tempo em que a Brasil Ecodiesel distribuiu 75 to-
neladas. Foi a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 
de Campina Grande que forneceu os primeiros 900 quilos de semen-
te básica da variedade Nordeste, em 2004, para que a Associação dos 
Produtores de Semente do Ceará produzisse as primeiras 150 toneladas 
de semente selecionada do estado, em 2005, garantindo a autossuficiên-
cia da produção. 

A tecnologia para a transformação de óleos vegetais em biodie-
sel vem da TecBio, empresa que entre 2002 e 2005 ficou encubada na 
Fundação Núcleo de Tecnologia (Nutec) da Universidade Federal do 
Ceará (UFC). Justiça seja feita: Expedito Parente, fundador da TecBio, é 
o proprietário da patente da tecnologia do biodiesel, concebida em 1980 
dentro dos muros da UFC. 

Com o então recém-criado Programa Nacional do Álcool, o gover-
no não demonstrou interesse à época, mas 25 anos depois, por uma im-
posição ambiental mundial, o biodiesel passou a ser visto como uma 
grande possibilidade de combustível alternativo, obtido a partir de qual-
quer planta oleaginosa. 

Há pelo menos duas fortes justificativas para a busca de alternati-
vas à utilização de combustíveis de origem fóssil: primeiro, a exaustão 
das reservas mundiais de petróleo nas próximas três ou quatro déca-
das; segundo, a necessidade de reduzir a emissão de gases poluentes que 
produzem o efeito estufa, sobretudo o dióxido de carbono. Por esses 
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e outros motivos, o governo federal lançou o Programa Nacional de 
Biodiesel, incorporado à Lei nº 11.097, que trata da introdução do pro-
duto na matriz energética brasileira. Esse dispositivo legal e outros que 
o complementam fizeram do país um pioneiro na questão da energia ao 
estabelecer a obrigatoriedade da mistura de biodiesel ao diesel mineral, 
inicialmente a 2% e após 2013 a 5% do volume total. 

Para tanto, há uma ampla gama de matérias-primas, desde o sebo – 
subproduto da indústria de carnes – às mais de 40 oleaginosas identifi-
cadas pelos institutos de pesquisa, como a soja, o amendoim, o algodão, 
o girassol, a mamona, a palma e o babaçu. O Executivo e esta Casa, 
atuando em conjunto, conseguiram introduzir um forte elemento de in-
clusão social no Programa do Biodiesel, criando vantagens fiscais para 
o combustível que atenda a três requisitos: utilizar como matéria-prima 
a palma ou a mamona, cujo óleo não é comestível; provir das Regiões 
Norte e Nordeste e do semiárido; e – o mais importante – comprovar 
que a matéria-prima foi produzida em regime de agricultura familiar. 

Tenho o prazer de citar esses dados para lembrar da importância 
da conscientização acerca da problemática ambiental que está tomando 
conta de todo o Brasil. O rápido crescimento demográfico do mundo, 
o esbanjamento dos recursos naturais, a degradação do meio ambiente 
e a pobreza persistente exigem medidas urgentes. O país tem ocupado 
nesse cenário um papel relevante. Nossos cientistas, pesquisadores e até 
mesmo o povo em geral têm sido bastante criativos, sem nos esquecer-
mos da indústria e do setor produtivo. Temos visto dezenas e dezenas 
de exemplos de vanguarda brasileira no aproveitamento de recursos, na 
reciclagem de diversas matérias, no Pró-Álcool, no programa do bio-
diesel. No entanto, ainda temos muito por fazer para que tenhamos 
condições de verdadeiramente preservar nosso mundo e entregá-lo em 
melhores condições para as gerações futuras. 

Para concluir, quero ressaltar que a educação é a chave para o de-
senvolvimento sustentável e autossuficiente – a educação de qualidade, 
garantida a todos os membros da sociedade, atualizada e disseminada 
com a ajuda de novas tecnologias, de tal maneira que todo cidadão te-
nha oportunidades reais de se instruir ao longo da vida.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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A educação brasileira
Discurso em plenário, 4 de maio de 2006.

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
o ranking apresentado no relatório da Unesco (Educação para Todos 
2006 –Professores e Educação de Qualidade), com base no ano de 2002, 
trouxe notícias constrangedoras para os brasileiros. Os haitianos ensi-
naram aos brasileiros algo tão sutil quanto essencial: que, mesmo em 
situação de extrema pobreza e vulnerabilidade sociopolítica, é possível 
tratar as crianças melhor do que estamos fazendo. 

Os dados do relatório revelam algo impressionante e estranhamente 
familiar. Os brasileiros conseguiram a proeza vexatória de reprovar 21% 
das crianças matriculadas nos quatro primeiros anos do ensino funda-
mental. Enquanto isso, no mesmo período, os haitianos reprovaram 
15% de seus alunos. 

Pelos dados da Unesco, o Brasil ocupa o 16º posto entre os 45 países 
com as mais altas taxas de reprovação do planeta, estes em sua maioria 
rincões africanos oriundos de guerras civis. O Haiti, também em situa-
ção semelhante, obteve o 26º posto. Outros exemplos de países em situ-
ação melhor que o Brasil: Laos, Ruanda, Costa do Marfim, Mauritânia, 
Uganda, Guatemala, Marrocos, Namíbia, Cabo Verde, Senegal, Argélia, 
Suriname, Camboja, Nicarágua e Guiné.

Mas nos atenhamos ao Haiti. De largada, é necessário apontar que, di-
ferentemente da diminuta população da ilha caribenha, no caso do Brasil, 
que tem o quarto contingente populacional do planeta, estamos nos re-
ferindo a milhões de pessoas. Temos por volta de 30 milhões de crianças 
matriculadas no ensino fundamental público, em suas esferas federal, es-
tadual e municipal. Outros três milhões são atendidos pela escola privada. 
Supondo que metade do contingente atendido pela escola pública esteja 
alocada nos primeiros quatro dos oito anos do ensino fundamental, o re-
sultado das contas da reprovação nacional equivale a mais de três milhões 
de alunos. Repetindo: mais de três milhões de crianças reprovadas! Quase 
metade da população haitiana! Além de soldados, parece que teremos de 
mandar também nossas crianças estudar no Haiti...
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Sr. Presidente, esse é o quadro sem retoques do descalabro educa-
cional que acomete o país. Os números acima revelam, curiosamente, 
as duas pontas do processo de segregação escolar e civil em curso entre 
nós: de um lado, mais de três milhões de candidatos a uma existência 
de 5ª ou 6ª categoria; do outro, idênticos três milhões de pessoas supos-
tamente protegidas pelos intramuros da iniciativa privada, destinadas a 
um futuro talvez menos funesto, porém não menos duvidoso. Isso sem 
falar na massa de 26 milhões de crianças e jovens à mercê de uma for-
mação intelectual indigente que existe no Brasil.

Tal estado de coisas aponta para um dado histórico inegável: a pro-
messa não cumprida da democratização escolar brasileira. Para que seja 
possível analisar tal fenômeno em sua complexidade, é necessário ter 
em mente que o intrincado processo de democratização escolar se anco-
ra no tripé ético-político: acesso, permanência e aprendizagem efetiva. 

Não se democratiza o ensino sem a universalização do acesso. E, 
além do acesso universal, é preciso também que os alunos realizem sua 
travessia escolar de maneira consecutiva e progressiva. Além disso, tam-
bém é necessário que essa travessia se traduza em uma experiência sig-
nificativa e instigante no que diz respeito à inteligibilidade de vida e do 
mundo à sua volta. 

Em suma, Sr. Presidente, acesso, permanência e aprendizagem efe-
tiva são termos indissociáveis da equação educacional. No Brasil, feliz-
mente, já praticamente universalizamos o ensino. Essa etapa já vence-
mos. Nas últimas duas décadas o acesso ao ensino melhorou muito em 
todo o país. Praticamente, terminamos o ciclo de criar escolas, contratar 
professores e oferecer livros, merenda e uma estrutura operacional mí-
nima. Então, alguma coisa deve estar errada na sala de aula, pois é lá que 
acontece a educação. 

Já passou da hora de nos preocuparmos com a permanência do alu-
no, combatendo de todas as formas a evasão e a desistência, e de buscar-
mos o ensino de qualidade.

A esse respeito, faço um parêntese para citar Rubem Alves, psi-
canalista e professor emérito da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), que diz: 

“A escola é muito chata porque ela está nas mãos dos burocra-
tas. O problema é que a burocracia não está ligada com a vida. Os  
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burocratas são os maiores hereges. As escolas são chatas porque não 
levam em consideração as crianças, eles [burocratas] estão preocu-
pados com administração. E as crianças são fascinantes, elas fazem 
perguntas incríveis, brilhantes. Temos que prestar atenção nelas.” 

Em suma, Sr. Presidente, as crianças querem aprender. A escola é 
que não está preparada para ensinar. Um dos problemas é que as escolas 
ensinam coisas que os alunos nunca vão usar, e, mais que isso, estão 
longe da realidade de vida deles. As crianças de uma favela de São Paulo 
não podem aprender as mesmas coisas que os alunos da Amazônia.

A chaga da reprovação e seu sucedâneo imediato, a evasão esco-
lar, são a praga que temos de combater com urgência e determinação. 
Um contingente enorme de crianças sistematicamente reprovadas, em 
particular nos primeiros anos, era (e ainda é, segundo comprova o rela-
tório) expurgado da vivência escolar, mormente em virtude da suposta 
falta de condições satisfatórias para o aproveitamento escolar – leiam-se 
pré-requisitos orgânicos, depois cognitivos, mais recentemente afetivos, 
familiares etc. Daí para a educação escolar se converter em arremedo 
assistencialista é um passo. 

Parece-me, Sr. Presidente, que interessa a algum tipo de governo 
populista que haja esse contingente de massa populacional para ser ma-
nobrado eleitoralmente. O que muito infelicita a nação brasileira.

Por meio dos resultados obtidos em levantamentos como esse e do 
Pisa, um teste que mede a capacidade de leitura e o aprendizado de ma-
temática e ciências, desponta um país que, no quesito educacional, é 
objeto de lástima e de desonra. Desonra dos governantes, dos teóricos, 
dos dirigentes, dos profissionais e de todos aqueles que pregam, ou que 
ao menos ensejam, um futuro mais promissor para o país pela via de 
uma educação de qualidade.

Claudio de Moura Castro expressou-se muito bem ao dizer que “es-
tamos diante de dois grandes problemas: convencer os brasileiros de 
que nossa educação é péssima e, então, entender como melhorá-la”. 

Nossos problemas educacionais são realmente graves. Segundo 
o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, 55% dos alu-
nos da 4ª série são praticamente analfabetos. O Indicador Nacional de 
Analfabetismo Funcional indica que 74% dos brasileiros adultos estão 
nessa condição. Ainda há uma agravante: o desempenho muito melhor 
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de países com o mesmo nível de renda e que pagam aproximadamente a 
mesma coisa aos professores.

Como solução, o senador Cristovam Buarque aponta a federalização 
do ensino fundamental: a União se responsabilizaria pelo ensino da 1ª à 
8ª série em todo o país. Por ter aventado essa possibilidade, ele foi exo-
nerado sumariamente do Ministério da Educação. Existem, com certeza, 
juntamente com essa, outras opções. O importante é que a sociedade se 
preocupe com o tema, que ele seja discutido nas famílias, nas escolas, nas 
ruas, no Congresso, nos palácios de governo, nos meios de comunicação.

A realidade é que estamos em último lugar em quase todos os in-
dicadores educacionais. Termino, no entanto, voltando a Claudio de 
Moura Castro: 

“Só que, no nosso caso, há outra notícia pior: o resultado não 
criou uma crise. A imprensa não fez barulho. A esquerda e a direita 
ficaram mudas. Pesquisas com pais mostram um resultado quase 
inacreditável: eles estão satisfeitos com a educação oferecida aos 
filhos. Mas essas são tecnicalidades. O que precisamos é de uma 
sociedade indignada contra a educação que temos. Precisamos de 
uma crise grave.” 

Era o que tinha a falar, Sr. Presidente.
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A deterioração  
das instituições 

Discurso em plenário, 17 de maio de 2006.

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
a sociedade está perplexa. Com toda a razão, já não acredita nos limites 
que naturalmente deveriam ser impostos para coibir esse vergonhoso 
processo de deterioração moral. No entanto, uma tênue ilusão mantém 
acesa para muitos a esperança de que algum dia tudo isso seja apurado 
com o rigor necessário e que daí para a frente todos aqueles que hoje 
chafurdam na lama pensem duas vezes antes de se arriscarem; espera 
que todos os que se disponham a trilhar os caminhos da política sejam 
movidos pelo interesse de servir, pela busca precípua do bem comum; 
que a política deixe de ser sinônimo de corrupção. 

Ignorar a gravidade do processo de deterioração por que passam as 
instituições públicas é tapar o sol com a peneira, é alienar-se, como fez 
Maria Antonieta, que, diante da situação social insustentável que domi-
nava a França e com o povo prestes a tomar o poder, se comportava com 
um alheamento que beirava a loucura. Comunicada de que a situação 
era tão grave que o povo estava morrendo de fome por falta de pão, 
surpreendentemente respondeu: “Por que não comem brioche?” Não 
havia ironia em sua resposta, mas uma ingenuidade e ignorância que 
chocava. O mundo de ostentação em que vivia impedia-a de vislumbrar 
os brados da rua, de acompanhar a agonia de seus súditos. 

Sobre isso, Sras. e Srs. Deputados, vale transcrever a magistral inter-
pretação de Huberman sobre aquele episódio: 

“Foi a classe média, a burguesia, que provocou a Revolução 
Francesa e que mais lucrou com ela. A burguesia provocou a 
Revolução Francesa porque tinha de fazê-la. Se não derrubasse seus 
opressores, teria sido por eles esmagada. Estava na mesma situação 
do pinto dentro do ovo que chega a um tamanho em que tem de rom-
per a casca ou morrer. Para a crescente burguesia os regulamentos, 
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restrições e contenções do comércio e indústria, a concessão de mo-
nopólios e privilégios a um pequeno grupo, os obstáculos ao progres-
so criados pelas obsoletas e retrógradas corporações, a distribuição 
desigual dos impostos continuadamente aumentados, a existência de 
leis antigas e a aprovação de novas sem que a burguesia fosse ouvi-
da, o grande enxame de funcionários governamentais bisbilhoteiros 
e o crescente volume da dívida governamental e toda essa sociedade 
feudal decadente e corrupta era a casca que deveria ser rompida. Não 
desejando ser asfixiada até morrer penosamente, a classe média bur-
guesa que surgiu tratou de fazer com que a casca se rompesse.” 

É preocupante que a Versalhes de hoje no Brasil seja em especial 
este Parlamento. Os outros poderes, não obstante todas as suas mazelas 
e defeitos, estão saindo ilesos desse patrulhamento. Uma ignominiosa 
campanha está sendo orquestrada contra todos nós. Aqui se abriga o 
microcosmo da sociedade, e como tal existem os bons, os maus, os dou-
tos, os incultos, os puros e os impuros. A mesma heterogeneidade ine-
rente a todo agrupamento social.

A gravidade dessa insidiosa campanha leva-nos a constatações es-
tarrecedoras. Inquirida pela polícia federal sobre o envolvimento de 
parlamentares no chamado “escândalo das ambulâncias”, uma das prin-
cipais acusadas, servidora do Ministério da Saúde, pediu uma lista dos 
513 deputados e passou a assinalar com uma caneta marca-texto todos 
aqueles que, segundo ela, estavam “envolvidos com o esquema”. E 170 
deputados foram levianamente acusados por uma ré confessa de um dos 
crimes mais hediondos de nossa recente história.

O que me surpreende, revolta e estarrece, Sras. e Srs. Deputados, é 
que as irresponsáveis acusações dessa senhora tenham recebido mais 
espaço na mídia do que as negativas daqueles que foram injustamente 
apontados como culpados. Isso só demonstra o quanto se encontra fra-
gilizada esta instituição. Temos de acordar desse torpor que nos domi-
na, abandonar a tibieza que nos domina e cortar na própria carne, caso 
contrário seremos inexoravelmente tragados pelas circunstâncias.

Tudo isso a que assistimos nos demonstra o colapso do aparelho de 
Estado brasileiro e o fim de um ciclo político no país. Para tanto, sobre os 
dias de violência que assustaram São Paulo, emiti a seguinte nota oficial:
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“Nota oficial
Uma cidade fantasma ou um fantasma na cidade?
O silêncio obsequioso toma conta das ruas. Apreensão. Mães 

passam seu dia apavoradas. E com elas, toda a família. O foco do 
temor, agora, diz respeito ao crime solto da tutela prisional. A vio-
lência engolfa a população. Onde está o clamor que também se exi-
ge por saúde, educação, sistema previdenciário, emprego, moradia? 
O Estado colapsou-se.

O Carandiru, qual um Chernobyl, explodiu. Irradiou-se canceri-
genamente para as cidades do interior, antes cidadelas da paz e hoje 
vitrines de agregados ao crime. Os governantes do estado miraram 
na capital e acertaram o interior. Feriram o caos metropolitano e 
infeccionaram as nossas médias e pequenas cidades com o pus da 
violência.

Ruas desertas, bancos atacados, rebeliões em presídios. O gover-
nador pede um minuto de silêncio... Seria apenas um ato capaz de 
acalmar corações e mentes? Exige-se autoridade do estado delegan-
do-se-a ao governo constituído. 

Concomitantemente os políticos se encerram dentro de bolhas 
de corrupção e aviltamento moral. Atentou-se ao sangue no pas-
sado recente e socorre-se de ambulâncias no presente pretérito. 
Descrê-se de tudo que se move. A política aos olhos do povo virou 
um ato covarde, pífio e interesseiro. 

Colapso do Estado e fim de um ciclo na política. Eis o caldo de 
cultura ideal para o autoritarismo e o retorno aos dias que não que-
ro ver nunca mais. É preciso neste instante, difícil, reafirmar nossos 
compromissos com a democracia. Muitos países passam ou passa-
ram pela violência civil ou violência do Estado. Os que buscaram o 
autoritarismo como alternativa mergulharam em soluções corrup-
tas ou ditatoriais.

Pisando no solo sacrossanto da democracia, temos que buscar 
a restauração da ordem pública, o primeiro passo para voltarmos 
à normalidade. Os presos são obrigação do Estado, mas também 
ao Estado compete curar essa doença social. Não existe negocia-
ção sem retorno à normalidade. Para tanto, que se conte com todas 
as forças possíveis e passíveis pela Constituição – Exército, Guarda 
Nacional, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e Guardas 
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Municipais – num pacto de absoluta repressão aos atos de revolta 
e vandalismo.

Dando guarida à ordem, aí, sim, a sociedade e o Estado repo-
nham a reflexão como forma de buscar alternativas negociadas para 
se restaurar a segurança pública. 

Até lá, buscar culpados, rixas eleitorais e/ou partidárias, ataques 
pessoais não pode ter guarida na população e deve ser rechaçado 
pelos que concertam civil e democraticamente a sociedade paulista.

Os governantes têm que devolver a ordem social pelo Estado de 
direito com autoridade e força pública. Somente após o restabele-
cimento do Estado em que presos são tratados como presos e não 
sociedade como refém é que se processará o diálogo para a recons-
trução do sistema de segurança pública.” 

Era o que tinha a dizer.
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A importância da cúpula  
Brasil-Países Árabes

Discurso em plenário, 8 de junho de 2006.

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
há exatos 13 meses, em maio do ano passado, reuniram-se nesta capi-
tal federal dezenas de líderes mundiais e representantes de países do 
Oriente Médio, numa missão audaciosa, e, hoje, temos certeza do quão 
estávamos certos, nós, os organizadores da Cúpula América do Sul-
Países Árabes. 

Tínhamos desafios: promover a redescoberta recíproca de duas 
regiões que têm muitas afinidades históricas e um vasto potencial de 
realização no campo das relações bilaterais, bem como também a re-
descoberta a despeito da diversidade, já que, diante de suas respectivas 
situações nacionais, enfrentam desafios semelhantes na luta pelo desen-
volvimento e partilham interesses e objetivos comuns. 

Acreditávamos, por olhar para o passado, que o ponto de contato 
entre os dois mundos remonta à presença árabe na Península Ibérica e à 
conformação das culturas que, mais tarde, seriam transplantadas para a 
América do Sul. Esses laços foram retomados e se fortaleceram com as 
correntes migratórias árabes em direção à América do Sul, a partir do 
século XIX, as quais contribuíram significativamente para a formação 
social e cultural de países sul-americanos – no Brasil vivem cerca de 10 
milhões de árabes e descendentes. 

Por outro lado, mais recentemente, grande número de migrantes 
sul-americanos, em particular brasileiros, têm feito o caminho inverso, 
em direção ao Oriente Médio, deixando parte da família na América 
do Sul e, desse modo, construindo pontes familiares e culturais entre as 
duas regiões.

Com olhos postos no futuro, os países defendiam a busca da paz e 
do desenvolvimento econômico com justiça social, do respeito ao direito 
internacional e ao multilateralismo, e aspiravam a um mundo multipolar 
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e inclusivo, um ambiente internacional mais justo e tolerante, que respeite 
as diversidades étnicas e culturais. 

Eram motivos fortes para buscar o aprofundamento das relações 
brasileiras com os países árabes. Contudo, as expectativas daquele even-
to foram superadas em vários campos, gerando divisas aos países, pro-
movendo o estreitamento das relações e mostrando que os objetivos em 
comum identificados com olhos no passado eram factíveis. Na condição 
de presidente da Liga Parlamentar Árabe-Brasileira, venho consignar os 
avanços já registrados um ano após a Cúpula.

Hoje, em 2006, o Brasil e os países árabes colhem os frutos daquele 
encontro. Importações de produtos árabes aumentaram 42%. Segundo 
os dados do Sr. Presidente Antônio Carlos Sarkis Junior, da Câmara de 
Comércio Árabe-Brasileira, confirmados pela Secretaria de Comércio 
Exterior do governo federal, o Brasil comprou da região o equivalente 
a US$ 606 milhões, em maio, e US$ 2,2 bilhões, nos cinco primeiros 
meses do ano. As exportações brasileiras para o mercado árabe, por sua 
vez, ficaram em US$ 440 milhões, em maio, e em US$ 2,1 bilhões, no 
acumulado de 2006. 

No campo das exportações, nós, brasileiros, remetemos para os pa-
íses árabes US$ 439,3 milhões, no mês de maio, o que representa um 
acréscimo de 3,5% em comparação com o mesmo período de 2005. De 
janeiro a maio, os embarques brasileiros para a região somaram US$  
2,1 bilhões, um crescimento de 18,6% em relação ao mesmo período 
do ano passado. Em 2006, os principais compradores, até agora, foram 
Arábia Saudita, Egito, Emirados, Marrocos e Argélia. 

A Cúpula América do Sul-Países Árabes trouxe impulso incontes-
tável às relações entre o Brasil e os países árabes, que vinham registran-
do expressiva melhoria na evolução da corrente comercial nos últimos 
anos, mantendo-se sempre acima da performance em relação à corrente 
comercial dos países árabes com o restante do mundo. Em agosto de 
2005, portanto, apenas cinco meses após a realização da Cúpula, essa 
corrente atinge seu auge, numa evolução de 583% em relação ao mês de 
janeiro de 2000. É também a partir de maio de 2005, mês da realização 
da Cúpula, que acontece mudança de patamar na média mensal da cor-
rente comercial, de exatos 100%. 

As exportações brasileiras para os países árabes elevaram-se em 
479%, se compararmos os índices de janeiro de 2000 com os índices do 
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ano atual, atingindo também novo patamar médio a partir da Cúpula 
América do Sul-Países Árabes.

Hoje, caros pares, os países árabes consomem mais produtos bra-
sileiros, como carnes, açúcares, minérios; usufruem da excelência dos 
aviões da Embraer e de veículos, além de máquinas, ferro, papel e pape-
lão, registrando um aumento expressivo em nove dos dez maiores gru-
pos de produtos exportados pelo Brasil. 

E o que isso significa para o Brasil? 
Como bem definiu o coordenador do seguimento da Cúpula 

América do Sul-Países Árabes, no Itamaraty, o diplomata Ánuar Nahes: 

“A política externa, contudo, nem sempre deve ser avaliada ex-
clusivamente pelo ângulo de resultados concretos e imediatos. O 
aprofundamento das relações entre Estados é fruto de processo de 
aproximação consciente, gradual e determinado, à luz de afinidades 
históricas, interesses comuns e do potencial de realização.” 

E completa: 

“São as primeiras manifestações de um processo de conhecimen-
to mútuo, em que estereótipos estão sendo questionados, medidas 
para o fortalecimento da confiança tomadas e interesses paulatina-
mente despertados ou acomodados.” 

Foram os primeiros passos, mas certeiros, eu posso afirmar. 
Precisamos nos manter audaciosos, firmes, estimuladores, para que 

líderes do nosso país e dos países árabes continuem olhando para o fu-
turo, até que as relações ganhem vida própria e se desenvolvam sempre 
nos princípios norteados pela Cúpula, de respeito e desenvolvimento 
mútuos, sempre calcados no bem-estar de seus povos.
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O reconhecimento  
ao povo palestino

Discurso em plenário, 29 de novembro de 2006.

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente e autor desta moção, 
deputado Nilson Mourão; Sra. Embaixadora, Srs. Embaixadores, mem-
bros do corpo diplomático; Sr. Sarkis, presidente da Câmara Árabe; 
Sras. e Srs. Deputados, a todos, os meus cumprimentos.

Quero, se V.Exa. me permitir, Sr. Presidente, dirigir-me ao corpo di-
plomático aqui presente para mostrar a importância do que V.Exa. con-
seguiu realizar nesta manhã: uma sessão solene nesta Casa, evento cuja 
realização se submete a uma triagem muito profunda, principalmente 
em final de ano, quando temos prazos para cumprir a fim de encerrar o 
ano legislativo. 

Normalmente o presidente Aldo Rebelo marca sessões comemorati-
vas somente depois de uma rígida triagem e apenas às terças-feiras pela 
manhã ou às quintas-feiras à tarde. É inusitado e fortemente represen-
tativo realizar-se uma sessão solene numa quarta-feira, e perto do final 
do ano legislativo. Poucas vezes vi isso acontecer nesta Casa, e estou 
aqui desde 1982. E mais ainda: realiza-se como preâmbulo da reunião 
ordinária que será presidida pelo presidente da Câmara, o deputado 
Aldo Rebelo. E não se trata de conjuntura fortuita ou de concessão de 
privilégio, mas de demonstração da importância para o Brasil da luta do 
povo palestino. 

Esta Casa é foro mundialmente projetado no debate da causa do 
povo árabe e do povo palestino, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
Srs. Diplomatas. Aqui há muçulmanos, há judeus, há cristãos, há ateus, 
mas esta Casa representa a única sociedade nacional neste planeta em 
que os povos árabe e judeu estão em perfeita harmonia. É o foro que de-
sejamos seja reproduzido em Nova York, talvez numa assembleia geral 
em que pudéssemos instar no signo da paz e da solidariedade, refutando 
o jugo de um Estado terrorista como o de Israel.
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Meu partido, que também era o de Leonel de Moura Brizola, é tra-
dicionalmente ligado à causa árabe, e eu próprio assim me manifestei 
quando fiz a primeira aparição oficial como prefeito de Piracicaba, o que 
naquele tempo era absolutamente ilegal, pois a Constituição de 1967, 
vigente durante a ditadura militar, impedia a promoção de atos oficiais 
em solidariedade a qualquer tipo de regime democrático. Mesmo as-
sim eu o fiz, deputado Jamil Murad, em Piracicaba, com a presença de 
Farid Sawan, que representava pela primeira vez no território brasileiro 
a Organização da Libertação da Palestina, durante o congresso de ins-
talação da União Nacional dos Estudantes – à época também, digamos 
assim, em leilão... Portanto, o ato de hoje não é apenas de comemoração, 
mas de reconhecimento da forte presença do povo palestino no Brasil. 

Apesar de meu partido não estar na base deste governo, temos de 
referendar a atitude do presidente Lula em relação ao mundo árabe. 
Lembro-me de que no Cairo, durante uma missão oficial, contrariando 
muitas opiniões, recebemos oficialmente o primeiro-ministro palestino 
no local em que estávamos hospedados. E por quê? Porque o presidente 
Lula queria dar uma demonstração clara de que nosso país é solidário 
ao povo palestino não só nas palavras como também nos gestos. 

Portanto, neste momento, Sr. Presidente, Srs. Diplomatas, o Brasil 
deve clamar firmemente que é inconcebível que as quase áridas terras 
ocupadas por Israel sejam irrigadas pelo sangue palestino. Não é mais 
possível carregarmos na mente a imagem das muitas mães palestinas 
que choram a perda de seus filhos e filhas. Não é concebível que essa 
injúria permaneça diante da humanidade e a justiça da causa do povo 
palestino não seja reconhecida. 

Portanto, que o Brasil levante mais alto sua voz! Que a sociedade aqui 
representada, nós que sabemos o que representam a liberdade e a convi-
vência pacífica, brademos que o mundo só será justo, que o mundo só terá 
paz quando os palestinos forem respeitados na sua própria terra!

Viva a causa do povo palestino! 
Viva a paz mundial! 
Muito obrigado.
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99 anos de Oscar Niemeyer
Discurso em plenário, 20 de dezembro de 2006.

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
99 anos, ou 36.135 dias, ou ainda 52.034.400 minutos. Ou mais de 500 
projetos construídos em todo o mundo. Ou mais ainda: dezenas de ami-
gos, centenas de manifestos em defesa do homem e de seus direitos ele-
mentares. Ou muito mais ainda: uma fartura de amores. Tudo somado, 
um desejo imenso de viver. E também um pouco de reclusão, saudade e 
alguma decepção, principalmente com a declaração do presidente Lula, 
de que idoso de esquerda deve ter problema. Para alguém que aos 99 anos 
continua comunista convicto e não vê ligação entre idade e ideologia deve 
ter sido realmente dolorosa a afirmação do presidente, ainda que profe-
rida em tom jocoso. Tudo isso, Sr. Presidente, é Oscar Niemeyer, o filho 
de Oscar Niemeyer Soares e dona Delfina Almeida de Niemeyer Soares, 
nascido no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, a 15 de dezembro de 
1907; o arquiteto dos palácios de Brasília, mas também de caixa d´água, 
pontos de ônibus e relógio de sol; um dos mais importantes, amados e ad-
mirados brasileiros de todos os tempos. Um pouco melancólico, ele afir-
ma, assim como o pessimista autor do Eclesiastes: “Não posso me queixar, 
tive muitas possibilidades. Eu só fico um pouco inquieto em relação à 
própria vida: é um sopro, é um minuto”.

Na data de seu aniversário, 15 de dezembro, dois projetos de Oscar 
Niemeyer passaram a fazer parte oficialmente do conjunto arquitetôni-
co da Esplanada dos Ministérios, embelezando ainda mais a capital do 
Brasil, cujo traçado arquitetônico foi idealizado por esse grande brasi-
leiro. O Complexo Cultural da República João Herculino ocupa 91,8 mil 
metros quadrados, a um custo de cerca de R$110 milhões, sendo for-
mado pela Biblioteca Nacional Leonel de Moura Brizola e pelo Museu 
Nacional Honestino Guimarães. A inauguração contou com a presença 
do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e da governadora 
Maria de Lourdes Abadia. 

O museu abriga ainda oficinas de restauração de obras, laborató-
rios, sistema de climatização, dois auditórios, passarelas externas e três 
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espelhos d’água. Trata-se de um local reservado para a arte, os debates, 
a democracia e a educação. Mesmo sem acervo, a biblioteca também 
estará aberta. Uma exposição sobre a história e o patrimônio de Brasília, 
com fotos antigas e mapas, ocupará parte do espaço destinado a mais de 
500 mil volumes impressos. Por ano, a biblioteca deverá receber de 50 a 
70 mil livros e periódicos. 

A Câmara dos Deputados não poderia ficar de fora das comemo-
rações do ano centenário do arquiteto mais famoso do mundo. Todos 
sabem que o conjunto arquitetônico representado pelo Palácio do 
Congresso tem sido indicado pelo próprio Niemeyer como sua obra 
preferida. E também, podemos dizer, de todo o povo brasileiro. 

Quero então elogiar o lançamento, pela Presidência desta Casa, 
por meio da Diretoria-geral, também em 15 de dezembro, dia em que 
Oscar Niemeyer comemorou 99 anos, do programa Ano do Centenário 
de Niemeyer na Câmara dos Deputados. Foi criado, Sr. Presidente, um 
grupo de trabalho encarregado de programar as atividades comemora-
tivas do centenário, composto por servidores de diversas áreas da Casa. 
Essas festividades são justas e merecidas, além de demonstrarem o res-
peito da Câmara e do povo de Brasília ao projeto original de Niemeyer 
ao longo dos anos. 

Quero registrar meu reconhecimento, minha satisfação e minha 
gratidão e meu orgulho a esse sonhador, esse filho do Brasil que, junto 
com Lúcio Costa e Juscelino Kubitschek, construiu Brasília numa cam-
panha monumental para construir uma cidade inteira a partir do nada, 
no centro árido do país. Um projeto que visava alavancar a indústria 
do país, integrar suas áreas distantes, povoar regiões inóspitas e levar o 
progresso para onde havia somente vaqueiros. Niemeyer soube aprovei-
tar a oportunidade de construção da nova capital para pôr em prática 
os conceitos modernistas de cidade: ruas sem trânsito, prédios erguidos 
por pilotis, integração com a natureza. Brasília pode não ter cumpri-
do completamente o sonho de Niemeyer, mas seu projeto é admirável, 
tornou-se patrimônio da humanidade e merece ser conservado, junta-
mente com a memória desse grande brasileiro.

Há guerreiros de uma guerra só. Os que lutam tantas e várias. Há 
os nacionais, os internacionais, os mundiais e até os que se digladiam 
entre si vendados à ganância. Há guerreiros que guerreiam causas justas 
e outras opressoras. Há os contra os ventos que idealizam um sonho e 
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outros contra castelos destruindo sonhos. Há os guerreiros que cortam 
a carne, que se sujam do próprio sangue e do sangue do inimigo, há os 
que com suas mentes são pérfidos ou magistrais. Mas há guerreiros que 
nunca foram à guerra e são imolados aos panteões. São os que nunca 
nas armas pegaram e livraram limpas suas mãos. São aqueles que num 
toque chamado divino dão dimensão ao homem na sua própria terra.

Niemeyer é o guerreiro! Desenhou a alma do homem nas curvas do 
planeta. Guerreiro vitimando a opressão, venceu a guerra em nome da 
paz. Salve Oscar Niemeyer, herói nacional!
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A crise no Parlamento 
(último discurso em plenário)

Discurso em plenário, 19 de fevereiro de 2009.

Último discurso em plenário. (Foto: Valéria Rodrigues) 

O SR. JOÃO HERRMANN – Obrigado, Sr. Presidente, pelas palavras. 
O fulcro de meu pronunciamento é nossa Casa e se refere a nossa crise.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, cidadãs e cidadãos do 
Brasil, terminarei em 2010 uma passagem de 28 anos por esta Casa, que 
perdeu o brilho, o respeito. Voltaremos a esse tema mais tarde.

Finda neste lustro a participação de minha geração, purgada no ven-
tre fétido do regime militar.

Começa o fim da gestão do presidente Lula. Qualquer que seja sua 
sucessão, até hoje posta – uma combatente guerrilheira, um ex-presi-
dente da UNE ou outra via – é o término. O que virá a partir de 2011?
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Construímos, com ícones da nossa sociedade, muitos desta Casa, do 
Plenário Ulysses Guimarães, mas também com milhões de anônimos 
cidadãos, uma democracia consolidada. Vigilantes a manteremos.

Muitos dos nossos, inclusive do meu partido, quando eu era do 
Partido Comunista Brasileiro, tombaram na sua busca. Por 20 anos, na 
furna escura, aprisionou-se nossa liberdade. Conquistada nas ruas pelo 
povo brasileiro. Entreguemo-la ao futuro. Somos um país livre e generoso.

Qual país?
Diminuímos a desigualdade. Mas ela persiste. São milhões de anal-

fabetos, desprovidos de cidadania. Outros alfabetizados sem formação. 
Continuaria a carpir aqui nossas pústulas sociais, mas perderia o 

encanto e o respeito que tenho pelo Brasil. Apenas as registro ao lado 
das ainda presentes discrepâncias regionais e de oportunidades, dos 
enormes abismos de classes que aos que virão compete sepultar.

Não é a toa que o retrovisor é menor que o para-brisa. Olhemos 
adiante, sem perder de vista o passado. Este, sem esquecê-lo, por ser 
visada de ré necessária ao azimute de nossa história.

Nestes 20 anos, após o 9 de novembro de 1989, o mundo mudou. 
Todos são unânimes ao afirmá-lo. Há, porém, os que o afirmam mas 
não mudam. São multidões. É este o quesito da minha indagação. Se te-
mos um câmbio mundial, qual será a mudança que imporemos à nossa 
conduta perante nosso povo e os demais?

E esta Casa mudou? Mudará? Veremos adiante!
Não há mais um mundo bipolar. O fim do bloco soviético não deu 

ao capitalismo norte-americano a vitória. Ao contrário. Assemelha-se 
que a existência de um dependia da do outro. Como o calor da chuva, 
como o inverno do abrigo.

Enquanto o capitalismo tinha o comunismo para suplantar, im-
plantou no mundo uma doutrina com suas guerras e dominações. 
Implodido o bloco oriental por dentro, pela absoluta falta de liberdade 
e democracia, cai agora, em seguida, o império por absoluta ganância, 
verdadeiro esbulho, pilhagem, saque que os pretensos vencedores fize-
ram ao mundo.

O que chamamos hoje de crise nada mais é que o sepultamento, o 
fim, o desmantelamento das consignas como neoliberalismos e que tais. 
Há um sarcófago no ar. Há uma lápide. Aqui jaz o mercado!
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Quantos artigos, Davos e adjacências vimos insistindo na privatiza-
ção das políticas públicas, na anodização das intervenções de governos 
e na pasteurização das políticas de Estado.

Hoje o que há é uma nova catedral, onde os mendigos chegam em 
jatinhos implorando aos Bancos Centrais e governos, em nome da so-
brevivência, que aportem recursos financeiros em suas empresas.

Muitos que meses atrás vociferavam contra as estatais transforma-
ram-se como se fossem nelas. Montadoras de veículos, bancos, ope-
radoras de poupança, construtoras e tantas outras empresas listadas 
nas Bolsas emburraram-se nestes dois meses de recursos dos Estados. 
Verdadeiras Louis Vuittons que não paravam de subir. Hoje são sacos 
de filó. Prometeram o éden aos investidores, enquanto davam o paraí-
so aos seus executivos em forma de bônus e gratificações hiperbólicas. 
Entregaram o inferno do desemprego e da desesperança. 

Os que amaldiçoavam o Estado hoje suplicam pela sua ajuda. 
Demoliram-se pelas TVs os bustos de Lênin. Destroem-se, ao vivo e em 
cores, os touros de Wall Street.

Há os que afirmam que os Estados Unidos da América começam a 
experimentar o seu fim. Nada haverá de novo se tal suceder, porque a 
humanidade já assistiu a tantos enterros imperiais no cemitério da his-
tória. É inequívoco que surgirá, se tal acontecer, um mundo multipolar. 
Iriam-se os G-8, G-20, rodadas de aqui, ali e Doha. Troam alto os Brics. 
Serão eles? Brasil, Rússia, Índia e China? É verdade que esses países reú-
nem condições para serem mandantes de um novo sistema. Mas qual? A 
reinvenção do socialismo? A superação do capitalismo? Será no ventre 
dessa crise que surgirá a nova ordem mundial?

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, deputado Nilson Mourão, ao 
fazer essas indagações a alguém que já viveu, como eu vivi, neste plená-
rio desde 1983, legitima-se perguntar qual será o papel desta Casa de 
Leis dos deputados do Brasil nessa nova fase da história.

Poderia eu, apesar de sabedor de minhas limitações, propor ideias – e 
as tenho – ao futuro de uma nova ordem para se buscar uma sociedade 
melhor. Mas não posso cantar o mundo se não canto minha própria al-
deia. E minha aldeia é aqui, nesta Casa. “Por aqui passa o meu rio”, diria 
Fernando Pessoa. Por aqui deixei um rastro histórico na Constituição que 
ajudei a promulgar. E esta Câmara dos Deputados hoje é quase nada! 
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Acabamos de eleger um presidente culto e preparado, um colega e 
amigo de há muitos anos, Michel Temer, que já iniciou políticas saluta-
res. Cumprimento-o. Mas nosso papel coletivo? Onde está? Delegamo-
lo a um homem ou a um pequeno grupo deles?

O que vimos hoje pelas ruas e praças deste país é nossa imagem des-
lustrada e empanada pelos tempos recentes. Deputados se escondendo 
em voos, fugindo das vaias de seus nomes anunciados, suas assessorias 
sendo pilheriadas e humorismos marrons denegrindo-nos. Somos, como 
diz o colunista político José Simão, uma piada pronta. E estamos silentes!

Diz-se à boca pequena nos corredores que diminuiu o nível dos par-
lamentares, como se cada um que o dissesse parlamentar não fosse.

Fala-se que o processo eleitoral viciou-se e o funil da escolha trou-
xe um gargalo que seria ultrapassado apenas pelo poder econômico e 
corporativo. Se é este o problema, por que não uma reforma política 
para saneá-lo? Melhoraria a representação ou, pelo menos, desculpas 
não haveria.

Deixa-se disseminar a ideia das falcatruas, dos processos investigató-
rios, dos peculatos, dos privilégios e contamina-se cada deputado com a 
pecha de impoluto. Vêm a culpa, os impropérios; o deputado ou deputada  
bola da vez. Ficamos inertes e damo-nos moralmente como vencidos.

As medidas provisórias, nascidas no ventre da Assembleia Nacional 
Constituinte como instrumento de moção dos governos parlamentaristas 
foram transformadas em instrumentos legislativos de outro poder. E dão-
se tratos à bola para legislar sobre o ato de legislar do Executivo. Por que 
não extinguir as medidas provisórias, ilegítimas ao presidencialismo? 

Culpa-se o Judiciário pela sua intervenção. Dizem que os magistra-
dos se introduzem nesta Casa de Leis. Criticam-nos veladamente, mas 
cortejam-nos em cerimônias públicas e posses de tribunais. 

Por que não se legisla nesta Casa, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados? Aceita-se, sem ruborizar, que se trata de uma instituição 
que gasta muito e produz pouco... Que os salários são gordos e o resulta-
do, franzino. Nem se defende que é a Casa projetada por Niemeyer para 
ser a mais ensolarada do Brasil.

Todos os gastos têm que ser – e são – públicos. As reuniões, públi-
cas. O espaço, público. Acesso, público. Num lugar onde nada se escon-
de nada se pode esconder da opinião pública.
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O que está acontecendo com nossa Casa, esta Casa onde há anos eu 
vivo? Esta mesma Casa que resistiu ao cavalo branco do general Newton 
Cruz? Que não deixou cassar Márcio Moreira Alves! Esta Câmara, onde 
deputados e deputadas albergaram-se resistentes em 1977, quando a fe-
charam! Uma Câmara dos Deputados fechada é um atentado à demo-
cracia. Uma Câmara dos Deputados omissa é um acinte!

Como uma larva antecede a pulpa, que na crise se transforma em 
borboleta, esta Casa, na crise de identidade em que ela e seus membros 
se encontram, tem que dar uma resposta à altura da sociedade que re-
presenta e defende à última instância.

Somemos as crises, a mundial e a nossa. Procuremos pela solução 
da segunda e nos remeteremos à resposta da primeira.

Esta Câmara dos Deputados tem de produzir resultados concretos. 
Afirmar-se como poder independente ou resignar-se a ser frouxa. Tem 
de fiscalizar os atos dos demais poderes, sem se vergar aos seus poderes 
ou acovardar-se.

Vamos banir da Constituição as medidas provisórias e não regu-
lamentá-las. A propósito, o Sr. Presidente Michel Temer acaba de me 
permitir dizer aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas e aos cidadãos do 
Brasil que, ontem, em reunião, o presidente Lula disse que encaminhou 
aos Srs. Ministros uma determinação para que não mais emitam me-
didas provisórias. Oxalá isso aconteça, para que esta Casa volte a ser a 
intérprete da vontade popular, transformando desejos sociais em direi-
tos políticos! Salvo o presidente Michel Temer por já empunhar nesses 
primeiros dias essa bandeira que volta a tremular como Legislativo que 
é esta Casa.

Vamos exigir o Orçamento como peça de condução do Estado na-
cional. Ao deixarmo-lo ao léu, somos lenientes à maior tarefa para a 
qual fomos eleitos.

Não deixemos os ministérios, por portarias e decretos, transforma-
rem a legislação em penduricalho. Há irresponsabilidade nestes gestos 
do Executivo que beiram o autoritarismo. Neguemo-los. Exijamos res-
peito, Sr. Presidente.

A ordem tributária rasgada e refeita nos botequins soturnos em que 
se transformaram salas ministeriais tem que ser formulada pela Câmara 
dos Deputados e somente por ela.
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A ordem política, políticos que somos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é revisitada a cada intervalo eleitoral segundo os humores 
de plantão. Muitas das vezes nem por nossa Casa implantada, e sim pelo 
Judiciário.

A esculhambação do voto pela mudança constitucional do instituto 
da reeleição feriu de morte a dignidade da Câmara e, desde lá, não nos 
recompusemos. A vilania se instalou e a repulsa de que somos vítimas, 
vinda das maiorias rumorosas das ruas, tem origem no vilipêndio de se 
subordinarem votos a interesses vis.

O Executivo acaba de mandar uma proposta de reforma política. 
Somos nós que a fazemos, não o governo de ocasião. Aí está uma gran-
de e imperdível oportunidade, Sr. Presidente, para galhardamente os 
partidos políticos subordinarem seus legítimos interesses ao interesse 
nacional brasileiro.

O Parlamento é fruto de um grande pacto social a cada eleição. 
Fraudá-lo é perder o respeito do eleitor. No presidencialismo ele é re-
feito a cada quatro anos. É muito tempo – diriam – para um país em 
grandes transições. Mas é a regra e não se a muda a bel-prazer. Como 
a Constituição em sua elaboração há 20 anos, a ordem política hoje é 
nosso gesto imperativo. Se não a fizermos, a soberania do povo a fará!

Coloquemos o Senado Federal no seu devido lugar constitucional. 
O representante do povo brasileiro é a deputada ou o deputado. A sena-
dora ou senador prega pela Federação, que, como tal, tem que ser man-
tida. O papel atual do senado transforma a Federação em frangalhos e 
os estados federativos a frações governamentais.

Esmolam em Brasília governadores e prefeitos. Voltam para seus 
estados e municípios apregoando bênçãos que receberam. A que hu-
milhação se impõem em nome dos recursos que lhes são furtados! 
Xavecam assessores de terceiro e quarto escalões suplicando que suas 
verbas provindas de legítimas emendas parlamentares sejam liberadas, 
submetendo seus nomes e seus partidos a listas de votações e compro-
missos. Que vergonha!

Desintegremos a atual situação da Câmara dos Deputados. Não 
precisamos reinventá-la, Sr. Presidente. Seu papel está escrito na 
Constituição brasileira. E foi feita por nós, constituintes de 1988.

Esta é a verdadeira crise. A nossa crise, Sr. Presidente!
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Chacoalhemos nossas dignidades. Demo-nos ao nosso caráter. 
Entreguemo-nos à nossa luta para verdadeiramente representar o Brasil 
com honra. Se for preciso expurgar o mal, façamo-lo cortando na pró-
pria carne para não sermos consumidos pela sua metástase.

Nossas atitudes e nossos gestos têm que ser transparentes. Nossos 
gastos também. Uma nota fiscal não pode ser a medição do valor de 
um parlamentar, da mesma forma que a Casa não há de refenizar-se a 
opiniões externas com interesses escusos.

Nosso voto tem que ser aberto porque assim exige o nosso eleitor.
Nossa voz, se tiver que ser de oposição, como já fui tantas vezes 

nesta Casa, que assim o seja, sem medo de calá-la, qualquer que seja a 
retaliação.

Há muito que fazer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. É hercúleo 
nosso trabalho. Façamo-lo para sermos honrados. A história deste país 
nos abriga, mas nos julgará. O julgamento da história é tardio, mas im-
placável. Nossos nomes têm ascendentes. E mais: descendentes. A esses 
mesmos que, em nome da família, damos a biografia e o sobrenome. Eles, 
que olhamos nos olhos em nossas casas, são os que nos olharão no futuro. 

Ouço todos dizerem que constroem a pátria para seus filhos e netos. 
Que estas palavras ditas tragam dignidade aos atos que cometemos. Um 
país é feito de heróis, mas há também traidores. O Brasil os possui – os 
dois. Não precisamos ser heróis, só deputadas e deputados. Que se deem ao 
respeito. Caso contrário, não poderemos pedir ao povo que nos respeitem.

Muito obrigado.
O Sr. Nilson Mourão – Deputado, V.Exa. me concede um aparte?
O SR. JOÃO HERRMANN – Pois não, deputado Mourão.
O Sr. Nilson Mourão – Ilustre deputado João Herrmann Neto, ao 

final do seu discurso, quero dizer que o ouvi com muita atenção. Um 
discurso emocionante, brilhante, dando conta das principais questões 
que afligem o mundo atual, a crise econômica, as propostas que trami-
tam nesta Casa e os sonhos que V.Exa. sempre acalentou na luta política 
e democrática em nosso país. Parabenizo V.Exa. e o saúdo pelo seu re-
torno a esta Casa em razão da sua militância na Comissão de Relações 
Exteriores e pela grande contribuição que pode prestar ao Parlamento 
e ao povo brasileiro. Parabéns, ilustre deputado João Herrmann Neto, 
pelo brilhante pronunciamento feito nesta tarde.
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O SR. JOÃO HERRMANN – Muito obrigado, deputado Mourão. E 
acrescento, Sr. Presidente, com a permissão de V.Exa., que a questão que 
me envolve com o deputado Mourão é longínqua a esta Casa, mas passa 
por ela. Hoje temos em mãos a luta da causa palestina, e está a cargo 
do deputado Mourão o relatório que inclusive dará oportunidade a que 
a Autoridade Palestina tenha legítima e territorialmente a sua própria 
sede no Brasil.

Agradeço a sua atuação em nome do mundo árabe, mas também em 
nome da liberdade que deve imperar na nova ordem social.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.
O Sr. Presidente (Márcio Junqueira) – Também queremos nos juntar 

ao deputado Nilson Mourão e elogiar o deputado João Herrmann, que 
fez um discurso corajoso e preciso. Que o mesmo seja motivo de refle-
xão para todos nós, deputados e deputadas.
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A importância do Enem
Discurso dado como lido em plenário7, 7 de abril de 2009.

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
o MEC tem apresentado propostas visando à eliminação do vestibular 
para o acesso ao ensino superior. O ministério realmente deseja dar fim 
ao vestibular descentralizado, realizado por centenas ou milhares de fa-
culdades, e implantar o concurso único.

O consenso sobre a educação pública básica, oferecida para a maior 
parte da população de nosso país, é que ela está longe de ter a quali-
dade que deveria ter. Enquanto isso, o ensino superior público vai em 
sentido oposto e continua atraindo milhares de estudantes, retendo re-
gularmente os mais preparados. Entre esses dois níveis de ensino fica o 
famigerado concurso vestibular.

Nos Estados Unidos, já no ano de 1900, as principais universidades 
requeriam que seus futuros alunos passassem por um exame de seleção. 
Por demanda de seus dirigentes e devido à dificuldade dos estudantes 
para se preparar para diferentes provas, criou-se uma comissão para re-
alizar um único exame de admissão. Hoje, Sr. Presidente, praticamente 
todos os países desenvolvidos têm um exame nacional que serve para 
as universidades realizarem a seleção de alunos. A prática de exames de 
admissão descentralizados é peculiaridade brasileira. 

Exames descentralizados são ineficientes por limitar o número de 
instituições a que um estudante pode concorrer. Hoje é difícil pleitear 
uma vaga numa universidade distante. Na presença de um exame cen-
tralizado, o estudante poderia realizar a prova em sua cidade e se can-
didatar para qualquer universidade do país. Mas a dificuldade logística 
para os estudantes não é o único inconveniente dos vestibulares.

O objetivo das boas universidades é selecionar os candidatos mais 
promissores. Assim, elas precisam encontrar indicadores que as auxi-
liem na tarefa de prever o desempenho acadêmico dos candidatos. 

7 Discurso publicado conforme o art. 75 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados 

(“Ao ser-lhe concedida a palavra, o deputado que, inscrito, não puder falar entregará à Mesa 

discurso escrito para ser publicado, dispensando-se a leitura [...]”).
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Os exames de seleção têm essa função, mas acabam por interferir no 
currículo do ensino médio. É muito difícil para dirigentes educacionais 
adotar um currículo que, embora considerem o mais apropriado, reduza 
a probabilidade de seus estudantes ingressarem numa boa universidade.

No Brasil, os vestibulares convergiram para um formato padrão: 
baseiam-se no acúmulo de conteúdos, exigindo dos estudantes um co-
nhecimento enciclopédico e com ênfase exagerada na memorização. As 
escolas acabam por se preocupar mais em cobrir os conteúdos exigidos 
pelos vestibulares do que em aprofundar e consolidar os conhecimentos 
e habilidades mais fundamentais. O resultado é uma escola desinteres-
sante para muitos estudantes, o que contribui para aumentar a evasão, a 
desistência escolar e a repetência.

Diante disso, chegamos a uma situação curiosa: as questões de múl-
tipla escolha presentes nos vestibulares de hoje não selecionam pelo co-
nhecimento, pois podem ser respondidas com dicas e truques ou sorte. 
Além disso, o vestibular atual pede conhecimentos desnecessários que 
praticamente só exigem memorização. Isso tem como consequência que 
as escolas de ensino médio e cursinhos, pela influência malévola do ves-
tibular, oferecem, no lugar de conhecimentos, dicas, truques e “decore-
bas” para seus alunos terem sucesso. 

Como os vestibulares chegaram a esse formato não é fácil explicar, 
mas, uma vez nele, é difícil sair. Elaboradores dos vestibulares têm pou-
co incentivo para alterá-los de forma isolada. Se os estudantes se prepa-
ram para um tipo de prova, a universidade que adota outro tipo pode 
perder candidatos.

Isso ajuda a explicar por que os vestibulares não mudam, apesar de 
as críticas serem generalizadas. A proposta do MEC é a de haver um 
exame nacional para seleção de candidatos às universidades. O Enem 
já cumpre, ao menos em parte, essa finalidade. Ele é usado por diver-
sas instituições de ensino superior como critério de seleção, parcial ou 
exclusivo, e é obrigatório para se inscrever no Programa Universidade 
para Todos (Prouni).

O Enem possui a vantagem de não exigir excesso de memorização 
e se concentrar em aspectos fundamentais, como a construção de ar-
gumentações consistentes e solução de problemas. Por outro lado, Sr. 
Presidente, o desempenho dos participantes nesse tipo de prova dificulta 
discriminar bons alunos de alunos excelentes, o que pode ser necessário  
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para a seleção nos cursos de alta demanda. Acho que o MEC precisa 
olhar para esse lado e propor alguma solução. É por isso que muitas uni-
versidades resistem a utilizar o Enem como critério exclusivo de seleção. 

A proposta talvez seja modificar o Enem para incluir mais conteúdo 
escolar e possibilitar a separação de alunos com diversos níveis de profi-
ciência. O exame seria algo entre o atual Enem e os vestibulares, a exem-
plo do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 
Adultos (ENCCEJA), mas com questões que permitam discriminar bons 
estudantes de estudantes ainda mais preparados. Isso ajudaria a orientar 
o currículo do ensino médio e possibilitaria um critério mais racional de 
seleção de candidatos para as universidades. A ideia, ainda, é caminhar 
para um sistema de seleção mais parecido com o do resto do mundo. 

Depois de muitas iniciativas desastradas, essa que o MEC está pro-
pondo é realmente muito boa e necessária. A educação brasileira está 
num patamar muito ruim e precisa ser melhorada. O vestibular chegou 
a uma situação de esgotamento. A proposta de uma prova centralizada e 
única, como já ocorre nos Estados Unidos há mais de cem anos, vai aca-
bar com a aflição dos jovens e o passeio nervoso para prestar múltiplos 
vestibulares. É uma boa proposta também porque vai acabar com a in-
dústria dos cursinhos, do inchaço dos currículos. Só alerto o MEC para 
que não estabeleça currículo de mais, para não voltarmos ao vestibular, 
nem currículo de menos para não desorientar o ensino.

Termino dizendo, Sr. Presidente, que essa é uma iniciativa louvá-
vel, pois, com raras exceções, a prova para o ingresso nas universidades 
brasileiras é mais voltada para a famosa decoreba, que é o que menos 
interessa, e muito pouco para o raciocínio. Isso faz dela, no mínimo, 
uma aferição limitada. Pior do que isso: é no vestibular que as escolas de 
ensino médio se miram para fazer seus currículos. Os alunos são treina-
dos para decorar e não para pensar.

A proposta que o ministro tem apresentado aos reitores é substituir o 
velho vestibular pelo Enem, a prova que o MEC já aplica a estudantes do 
ensino médio. Uma das hipóteses em discussão é unir a nota do aluno nes-
te exame à de outra prova, que ajudaria a ranquear os candidatos. Muitas 
universidades já usam o Enem com esse propósito. E tem funcionado. 

O Enem é uma prova que testa, sobretudo, a capacidade dos alu-
nos de juntar e processar informações. Uma mesma questão demanda 
conhecimento de matemática, geografia, ciências. Ninguém quer saber 
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a extensão de um rio ou a data de um acontecimento histórico. Segue 
os moldes do Pisa, a prova internacional que compara o desempenho 
dos estudantes nos países, aquela prova em que os brasileiros vão mal, 
nos últimos lugares. E a mesma também em que eles, não por acaso, se 
revelam bons na decoreba, mas ruins de raciocínio. O fim do vestibular 
pode ser um primeiro passo para que o Brasil deixe a zona do vexame 
nos rankings internacionais.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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Projetos de lei
Assunto: fundo de financiamento agropecuário

Projeto de lei nº 423/1999. Cria o Fundo de Financiamento 
Agropecuário com a finalidade de conceder financiamento para investi-
mento e custeio das atividades agropecuárias, de agroindústria, da pesca 
e dos agronegócios.

Justificativa 

A norma legal que trata dos recursos financeiros destinados ao cré-
dito rural determina que 25% do total dos depósitos à vista de todas 
as instituições financeiras sejam aplicados, de forma compulsória, no 
financiamento da agricultura. Com a liberdade de criação de fundos 
de investimentos, tornou-se fácil, para aquelas instituições que não de-
sejam manter carteiras de crédito rural, reduzir de forma drástica seu 
estoque de depósitos à vista, o que obriga o Estado a onerar o orçamento 
com recursos que poderiam ser disponibilizados para a sociedade.

Com as dificuldades orçamentárias do governo federal, que deter-
mina rígido controle de gastos, são a cada dia mais difíceis as dotações 
orçamentárias destinadas ao financiamento agrícola.

Os fundos de investimento não sofrerão abalo significativo, posto 
que, mesmo com a hipótese de remuneração zero dos dez por cento 
compulsoriamente aplicados no fundo de financiamento agropecuário, 
sua rentabilidade cairia em menos de 0,1 pontos percentuais.

Os recursos aplicados no Fundo de Financiamento Agropecuário 
estarão garantidos pelo sistema de seguro agrícola Proagro, o que indica 
alto grau de segurança para o investimento.

Pelo cálculo do total dos recursos aplicados atualmente em fundos 
de investimentos, a injeção de recursos no crédito rural será de cerca de 
15 bilhões de reais, garantindo a expansão da agricultura brasileira aos 
níveis que a sociedade necessita para solucionar problemas graves como 
o desemprego, o êxodo rural e a fome.

Por se tratar de recursos financeiros com destinação específica, 
a entrada desse montante na economia não trará qualquer pressão  
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inflacionária, sendo, ao contrário, por promover a produção agrícola e 
aumentar a oferta de alimentos, uma “âncora verde” no combate à des-
valorização da moeda e ao aumento de preços.

Fonte: DCD de 4/5/1999, pág. 18857, col. 2

Assunto: combustíveis renováveis

Projeto de Lei nº 3.174/2000. Determina que a União deverá esti-
mular, de forma permanente, a fabricação, pela indústria nacional, de 
combustíveis renováveis e de veículos por estes movidos, atualizados 
tecnologicamente e adaptados às características geográficas, de tráfego, 
rodagem e clima do país.

Justificativa

O carro a álcool já foi, por vários anos, responsável por mais de no-
venta por cento da produção nacional de automóveis, compondo, ainda 
hoje (ano 2000), uma frota de cerca de três milhões de veículos, permi-
tindo a redução da importação de mais de 150 mil barris de petróleo 
por dia. O álcool hidratado permite, em muito, a redução do problema 
da poluição do ar. Por todos estes, e mais uma dezena de outros moti-
vos, é absolutamente inaceitável que o país abandone, como tem feito 
nos últimos anos, o desenvolvimento de combustíveis renováveis e a 
produção de veículos por estes impulsionados. Uma observação mais 
atenta bem demonstra que as resistências a programas de estímulo aos 
veículos movidos a combustíveis renováveis prendem-se, tão somente, a 
fatores absolutamente conjunturais, como a queda do preço de petróleo 
e as dificuldades fiscais do governo federal, ou a interesses comerciais 
das empresas montadoras. 

Que se evite, então, o que há de dificuldade real em tais argumen-
tos. Passemos ao largo de subsídios ao preço do combustível e evitemos 
descontrole e falta de planejamento no financiamento de plantas pro-
dutivas, causas por excelência dos problemas que hoje mal justificam as 
resistências políticas aos combustíveis renováveis, mas sem, com isso, 
abrir mão de outros instrumentos possíveis e viáveis de estímulo.

Nesse sentido, o que propomos para apreciação de nossos pares é 
muito simples. Dentro do que é possível como iniciativa parlamentar, fi-
xam-se objetivos e metas; estas definidas quantitativamente, em termos 
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viáveis, para o elemento final da cadeia dos combustíveis renováveis, 
determinando-se, então, em torno de tais metas, a compulsória coorde-
nação das políticas governamentais. 

Em outra vertente, determina-se que o governo federal, assumindo 
um papel que é inafastavelmente seu, busque coordenar os diversos se-
tores empresariais envolvidos na produção de combustíveis renováveis 
e de veículos, logrando melhor e mais integrado desenvolvimento e au-
mento da produtividade.

Queremos crer que tais medidas serão essenciais no esforço para 
manutenção do Brasil na vanguarda em matéria de combustíveis reno-
váveis, consentâneos com o desenvolvimento sustentável, para o que 
contamos com a aprovação célere desta proposição nas duas Casas do 
Congresso Nacional.

Fonte: DCD de 17/6/2000, pág. 32856, col. 1

Assunto: responsabilidade das locadoras de automóveis

Projeto de Lei nº 3.614/2000. Dispõe sobre a responsabilidade civil 
das empresas locadoras de veículos em acidentes de trânsito e dá outras 
providências.

Justificativa

O objetivo de instituir a obrigatoriedade da contratação de um se-
guro tarifado tem a finalidade de garantir a indenizabilidade do terceiro 
lesado. Diante da garantia de ressarcimento, representada pelo seguro 
compulsório, a responsabilidade civil na locação de veículos, nos ter-
mos do projeto, assenta-se na teoria da culpa. Em termos práticos, a 
responsabilidade das locadoras de veículos deixaria de ser solidária, 
uma vez que ficaria afastada a objeção de falta de reparabilidade dos da-
nos. Urge concluir, portanto, como exaustivamente argumentado, que 
a propriedade do veículo automotor não poderia jamais pressupor res-
ponsabilidade objetiva enquanto inexistente relação de dependência ou 
subordinação, ou ainda a afinidade de propósitos entre locador e loca-
tário, não cabendo àquele fazer qualquer ingerência sobre o bem locado.

Fonte: DCD de 6/10/2000, pág. 49890, col. 1 
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Assunto: suco de laranja na merenda escolar

Projeto de Lei nº 7.194/2006. Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
inclusão, nos cardápios do programa de alimentação escolar, de frutas 
ou suco de frutas que contenham níveis significativos de betacaroteno 
e vitamina C.

Justificativa

O Brasil tem o privilégio de cultivar diversas espécies de frutas e de 
oferecer boa parte delas a baixo custo, especialmente as chamadas “de 
estação”. A ciência nos chama atenção para suas qualidades nutricionais, 
importantes na prevenção de muitas doenças carenciais. Infelizmente, o 
que se observa hoje no Brasil é que o consumo dos alimentos in natura, 
ao contrário do observado algumas décadas atrás, vem diminuindo gra-
dativamente, sendo substituídos por outros alimentos menos saudáveis, 
pobres em fibras e ricos em gorduras, predominantemente saturadas. 

Certamente, a inclusão de frutas e sucos ricos em betacaroteno e 
vitamina C na merenda escolar irá trazer novos e bons hábitos alimenta-
res a nossas crianças, além de proporcionar o desenvolvimento de uma 
das mais importantes culturas agrícolas de nosso país.

Fonte: DCD de 22/6/2006, pág. 31459, col. 2

Assunto: Rodovia Dante de Oliveira

Projeto de Lei nº 7.558/2006. Dá o nome de “Rodovia Dante de 
Oliveira” à atual BR – 163.

Justificativa

Esta proposta visa prestar justa e merecida homenagem ao saudoso 
ex-governador Dante de Oliveira, falecido no início de julho de 2006, vi-
timado por uma pneumonia causada pela diabete, da qual era portador.

Conhecido como autor da emenda das Diretas-já, movimento em-
brionário para nossa atual democracia, Dante de Oliveira foi indiscutivel-
mente um dos maiores políticos da atual geração. Sua morte prematura 
deixou sobretudo o estado do Mato Grosso desfalcado de uma de suas 
principais lideranças, e há hoje o consenso do preponderante papel que 
exerceu Dante de Oliveira na conquista da democracia em nosso país.



235Perfis Parlamentares João Herrmann neto

Fonte: DCD de 21/11/2006, pág. 50730, col. 2

Assunto: centenário da imigração japonesa 

Projeto de Lei nº 7.195/2006. Institui a Semana de Comemoração 
do Centenário da Imigração Japonesa para o Brasil.

Justificativa

No início do século XX o Japão vivia uma grave crise demográfica 
enquanto o Brasil carecia de mão de obra, sobretudo para a lavoura do 
café, em São Paulo. Ambos os países firmaram então um acordo que 
deu início ao processo de imigração japonesa para o Brasil. No dia 18 de 
junho de 1908 o navio Kasato-Maru atracou no Porto de Santos, em São 
Paulo, com a primeira leva de japoneses. Eram 781 pessoas que abando-
navam a sua cultura, os seus costumes para se aventurar em uma terra 
desconhecida. Alimentados pelo sonho de um rápido enriquecimento 
que permitiria em pouco tempo o retorno à terra natal, boa parte desses 
imigrantes sentiram em pouco tempo que essa meta não passava de vã 
ilusão. É inquestionável a importância do trabalho dos imigrantes japo-
neses para o desenvolvimento de nosso país. Sobretudo no campo da 
agricultura, essa contribuição foi inestimável. 

A instituição da Semana de Comemoração do Centenário da 
Imigração Japonesa para o Brasil é uma justa e merecida homenagem 
que o Brasil presta a todos os imigrantes japoneses e seus descendentes, 
que tanto contribuíram para o desenvolvimento de nosso país.

Fonte: DCD de 22/6/2006, pág. 31460, col. 1

Assunto: defensor público

Projeto de Lei nº 7.174/2006. Dispõe sobre o pagamento, pelo Poder 
Público, de honorários a advogado nomeado para defender réu pobre.

Justificativa

Com a presente proposição, buscamos oferecer mais eficácia à assis-
tência judiciária para as pessoas carentes, dispensando, ao mesmo tem-
po, um tratamento justo aos profissionais do direito que vêm suprindo a 
deficiência do Poder Público em possibilitar o acesso à Justiça aos mais 
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distantes rincões do nosso país, aliás, em conformidade com o manda-
mento constitucional. 

Fonte: DCD de 15/6/2006, pág. 30222, col. 1

Assunto: justiça social

Projeto de Lei nº 7.173/2006. Possibilita a dedução do Imposto de 
Renda do valor recebido de aluguel de imóvel residencial quando o con-
tribuinte que tenha apenas um imóvel, pague o mesmo valor pela loca-
ção de outro imóvel.

Justificativa 

Por muitas vezes, em razão de motivos alheios a sua vontade, o con-
tribuinte do imposto de renda se vê obrigado a morar em imóvel alu-
gado embora tenha outro de sua propriedade. Isso pode ocorrer devido 
a inúmeras causas, como motivos profissionais ou problemas de saúde, 
por exemplo. De sorte que aquela pessoa que não pagava nem recebia 
aluguel acaba sendo obrigada a tornar-se locadora e locatária ao mesmo 
tempo, recebendo o dinheiro da locação de seu imóvel apenas para pa-
gar o aluguel do imóvel onde mora.

Fonte: DCD de 21/6/2006, pág. 30809, col. 2

Assunto: fiscalização em licitações

Projeto de Lei nº 7.172/2006. Veda a participação simultânea em li-
citações de empresas em que se evidencie a existência de controle único.

Justificativa

A lisura do processo licitatório é muitas vezes prejudicada por con-
luios fraudulentos entre participantes, que logram, mediante ofertas 
combinadas, contratar com a administração pública sob condições que 
não caracterizam a melhor proposta desejável ou prejudicam os interes-
ses dos demais licitantes, violando o princípio da isonomia.

Pretende-se, com o presente projeto, impedir liminarmente que se ha-
bilitem para licitações empresas de fachada ou cuja única razão da presen-
ça é assegurar uma posição mais vantajosa para um determinado licitante.

Fonte: DCD de 21/6/2006, pág. 30809, col. 1
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Assunto: benefícios a idosos

Projeto de Lei nº 7.171/2006. Determina desconto de 50% e isenção 
nas tarifas de passagens aéreas, marítimas, fluviais e terrestres para os 
maiores de sessenta e cinco anos e oitenta e cinco anos.

Justificativa

A gratuidade nos casos de idosos acima de oitenta e cinco anos para 
tratamento de saúde é muito importante, pois, em determinadas regiões 
do país existem especialidades da medicina pública mais desenvolvi-
das, visto ainda que pessoas nessa faixa etária merecem melhores con-
dições de transporte. O projeto de lei que apresentamos visa ampliar as 
facilidades de transportes aos idosos, especialmente para deslocamento 
intermunicipais, interestaduais e internacionais, mediante, apenas, a re-
dução de 50% da tarifa normal e gratuidade no caso específico de trata-
mento de saúde. 

Fonte: DCD de 15/6/2006, pág. 30221, col. 2

Assunto: presidiária gestante

Projeto de Lei nº 7.170/2006. Garante à presidiária gestante a trans-
ferência para hospital quatro semanas antes do parto.

Justificativa 

Não podemos aceitar que as presas grávidas fiquem dependendo do 
Estado para garantir um parto feito com dignidade. Não podemos ficar 
dependendo apenas do consentimento do diretor do estabelecimento 
prisional para que a grávida seja transferida à unidade hospitalar. A re-
moção da grávida tem que ser uma garantia entendida claramente como 
direito da presa e função obrigatória do Estado. Não há dúvida de que 
é fundamental para a vida de uma instituição prisional a existência de 
serviço médico eficiente e adequadamente equipado para fazer frente às 
necessidades quotidianas da população carcerária.

Fonte: DCD de 22/6/2006, pág. 31452, col. 2
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Assunto: seguro para motoboys

Projeto de Lei nº 7.169/2006. Obriga as empresas que utilizam ser-
viço de motoboy para entrega de produtos e serviços a contratarem se-
guro de vida e invalidez.

Justificativa

Não podemos ficar alheios à necessidade de proteger esses trabalha-
dores cuja profissão, sem dúvida, em função do nosso caótico trânsito, 
envolve grandes riscos. O que propomos é um seguro de vida, em grupo 
ou individual, para os sinistros de morte e invalidez permanente, refe-
renciado ao salário do profissional, cujo valor, diante de uma fatalidade, 
servirá, pelo menos, para minorar a sua penúria ou a de seus familiares.

Fonte: DCD de 15/6/2006, pág. 30221, col. 1

Assunto: redução de impostos

Projeto de Lei nº 7.168/2006. Concede isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na aquisição, pelas prefeituras munici-
pais e suas autarquias, fundações, empresas públicas ou de economia 
mista, de máquinas, tratores, caminhões e equipamentos a serem utili-
zados em obras públicas.

Justificativa

Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que mudou o con-
ceito de finanças públicas, especialmente no referente aos gastos, muitas 
prefeituras estão realizando pequenas, médias e até grandes obras, no-
vamente a preços e condições mais adequados ao seu fluxo de caixa do 
que se contratassem alguma empreiteira. Daí a necessidade de a União 
conceder aos municípios, inclusive aos seus órgãos da administração in-
direta, a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) quan-
do adquirem máquinas, equipamentos, caminhões e tratores destinados à 
realização de obras públicas da sua competência e atribuição.

Fonte: DCD de 21/6/2006, pág. 30808, col. 2
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Assunto: portador de necessidades especiais

Projeto de Lei nº 7.134/2006. Torna obrigatória a doação de cadeira 
de rodas ao portador de deficiência física carente, pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS).

Justificativa

Embora norma interna do Ministério da Saúde estabeleça a previsão 
de fornecimento de próteses e órteses, incluída a cadeira de rodas, ob-
serva-se, na prática, que esse serviço público não atinge a grande maio-
ria dos municípios brasileiros, sobretudo aqueles mais necessitados, 
pela situação de pobreza e pela distância dos grandes centros urbanos.

Em verdade, o cidadão portador de deficiência se ressente da ine-
ficiência das políticas públicas compensatórias, preconizadas pela 
Constituição Federal, para que possa alcançar minimamente o desen-
volvimento pessoal e a integração à sociedade.

Fonte: DCD de 21/6/2006, pág. 30797, col. 1

Assunto: benefício a estudantes

Projeto de Lei nº 7.133/2006. Institui o Programa Nacional de 
Auxílio a estudantes carentes matriculados no ensino médio.

Justificativa

Os programas de bolsa-escola adotados inicialmente em vários mu-
nicípios e estados, e recentemente pela União, têm demonstrado resul-
tados significativos no que se refere à garantia do acesso e permanência 
na escola, por parte dos estudantes carentes no ensino fundamental, que 
é obrigatório. Dado este importante passo, é preciso que também se or-
ganizem programas com foco no ensino médio.

Fonte: DCD de 28/6/2006, pág. 32069, col. 1

Assunto: direito do consumidor

Projeto de Lei nº 7.132/2006. Dispõe sobre a padronização, pelo 
Poder Executivo, das denominações e siglas dos serviços bancários ofe-
recidos aos clientes.
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Justificativa

A adoção de diferentes tipos de nomenclatura, seja para a denomi-
nação, como para a sigla, confunde o usuário dos serviços e dificulta a 
comparação de preços. É de extrema importância para o consumidor 
em geral, mas também para as empresas e todas as pessoas que traba-
lham com serviços bancários, poder identificar, com exatidão, qual o 
tipo de serviço bancário oferecido e a tarifa por ele cobrada.

Fonte: DCD de 28/6/2006, pág. 32068, col. 2

Assunto: trabalhador portuário

Projeto de Lei nº 7.020/2006. Dispõe sobre normas e condições ge-
rais e proteção ao trabalho portuário e institui multas pela inobservân-
cia de seus preceitos.

Justificativa

O Capítulo II da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto nº 9.452, de 1/5/1943, com suas alterações subsequentes, no 
qual se insere o intervalo de onze horas consecutivas para descanso en-
tre duas jornadas, atribuído aos empregados em geral, nunca foi aplica-
do aos trabalhadores diaristas avulsos ocupados nos serviços de estiva e 
de capatazia sujeitos a regime especial. Os fundamentos daquela exclu-
são também residiram na constatação de que o trabalhador portuário 
avulso que depende exclusivamente da atividade do porto, sem outra 
fonte de rendimentos, embora permaneça diuturnamente à disposição 
da entidade requisitante, aguardando possível engajamento na escala do 
rodízio, não goza de nenhuma garantia salarial se não ocorrer aquela 
requisição, ficando em ociosidade compulsória não remunerada. 

Essa redução do descanso para seis horas dar-se-á quando o traba-
lhador portuário avulso tiver trabalhado apenas seis horas no seu perí-
odo de trabalho imediatamente anterior. Ou seja: isto ocorrerá quando 
no seu turno recém-concluído também tenha tido uma carga reduzida 
de desgaste físico e mental. Além do que isto será objeto de acordo ou 
convenção coletiva, passando assim pelo crivo dos obreiros em assem-
bleia geral. A proposta visa corrigir esta distorção.

Fonte: DCD de 26/5/2006, pág. 27001, col. 1
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Assunto: criação de aves exóticas

Projeto de Lei nº 6.550/2006. Disciplina a criação amadora de aves 
brasileiras e exóticas em cativeiro e dá outras providências.

Justificativa

A legislação em vigor que disciplina o controle das atividades de 
nossa fauna é bastante antiga e não comporta a nossa atual realidade. A 
Lei nº 5.197 é ainda de 1967 e suas lacunas estão sendo preenchidas pela 
edição de diversas portarias e ultimamente por instruções normativas 
dos órgãos ambientais.

Visando corrigir as falhas, sobretudo com relações às sanções a se-
rem impostas aos crimes ambientais, foi aprovada a Lei nº 9.605, de 23 
de fevereiro de 1998. E para definir os mecanismos de aplicação das leis 
vigentes, entrou em vigor a Lei nº 10.165, de 27 de dezembro de 2000, 
que instituiu a Taxa de Controle e de Fiscalização Ambiental, além de 
outras providências. É com o propósito de atender os milhares de cria-
dores amadores de aves e pássaros da fauna brasileira, verdadeiros con-
tribuintes da manutenção de nossos curiós, bicudos, sabiás, canários e 
muitas outras aves não amparadas pela Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 
1967, é que estamos apresentando esta preposição.

Fonte: DCD de 9/2/2006, pág. 7221, col. 1

Assunto: extinção da crase

Projeto de Lei nº 5.154/2005. Extingue o emprego do acento grave 
indicativo da ocorrência da crase da preposição “a” com outros vocábulos.

Justificativa

O contexto esclarecerá o sentido e desfará possíveis ambiguidades. 
Aos que se apegam ao uso antigo e resistem às mudanças, podemos di-
zer que, de qualquer maneira, a grande maioria do povo brasileiro, fa-
lante da língua portuguesa, ignora a ocorrência da crase na maioria das 
expressões em que ela aparece. As ambiguidades podem ser desfeitas 
com o estudo e a análise do texto, sem levar em consideração esse sinal 
já obsoleto que o povo já fez morrer.

Fonte: DCD de 17/5/2005, pág. 18506, col. 1



4ª Parte – Projetos de lei e ProPostas de emenda ConstituCional de autoria de joão Herrmann242

Assunto: divulgação de dietas

Projeto de Lei nº 3.547/2004. Exige a identificação do profissional 
de saúde responsável pela prescrição da dieta.

Justificativa

Muitas vezes são divulgadas fórmulas milagrosas para emagreci-
mento sem a devida orientação de um profissional especializado, o que 
pode ocasionar danos à saúde, pela perda excessiva e rápida de peso e 
pelo desequilíbrio nutricional de tais dietas. É preciso garantir que as in-
formações nutricionais divulgadas pela mídia estejam respaldadas pelo 
conhecimento científico e técnico de profissionais devidamente habili-
tados e capacitados.

Entendemos que, para resguardar a segurança alimentar e a devi-
da orientação dietética dos consumidores, é preciso que as informações 
nutricionais veiculadas pela mídia sejam da responsabilidade de um 
profissional habilitado e capacitado na área de nutrição. Só assim evita-
remos a divulgação de informações distorcidas ou que possam provo-
car danos à saúde do consumidor. Com essa medida, promoveremos a 
divulgação de informações confiáveis e, ainda, a responsabilização do 
profissional que indicou ou prescreveu a dieta, em caso de eventuais 
prejuízos à saúde.

Fonte: DCD 26/5/2004, pág. 23989, col. 2

Assunto: adequação à legislação de trânsito 

Projeto de Lei nº 2.396/2003. Exclui a penalidade de suspensão 
do direito de dirigir do motorista profissional que atingir 20 pon-
tos, ressalvando-se quando este recusar-se a frequentar, faltar in-
justificadamente ao curso de reciclagem ou não obter rendimento 
satisfatório.

Justificativa

O Código de Trânsito Brasileiro prevê a penalidade de suspensão 
do direito de dirigir pelo prazo mínimo de um mês até o máximo de 
um ano e, no caso de reincidência no período de doze meses, pelo prazo 
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mínimo de seis meses até o máximo de dois anos, segundo critérios 
estabelecidos pelo Contran.

Ocorre que, quando tal medida atinge os cidadãos que dependem 
da habilitação para trabalhar, estes são prejudicados devido à suspensão 
do direito de dirigir pelo período mínimo de um mês. Essa penalidade, 
para quem depende da direção de um automóvel para seu sustento e 
de sua família, pode ser trágica, além de gerar maneiras de se burlar a 
legislação, tornando-a inócua. 

Tal situação também agrava sobremaneira a vida dos motoristas 
profissionais que pleiteiam escassas vagas no mercado de trabalho, au-
mentando as filas de desempregados.

Fonte: DCD de 12/11/2003, pág. 60661, col. 1

Assunto: Dia Nacional da Guarda Municipal

Projeto de Lei nº 1.429/2003. Cria o Dia Nacional do Guarda 
Municipal, a ser comemorado no dia 10 de outubro.

Justificativa

O guarda municipal sempre esteve pronto para dar o importante 
auxílio e apoio às populações locais, somando seus esforços com os tra-
balhos dos policiais militares e civis. Longe de choque de competências, 
o que existe é uma convivência harmoniosa, a solidariedade entre os que 
estão investidos da indispensável função de trazer segurança à socieda-
de e ao patrimônio público.

 As razões históricas, a identidade das funções legais e a relevância 
social do papel das Guardas Municipais e sua contribuição para a paz e a 
segurança de nossas cidades justificam, pois, a escolha da data indicada 
para as comemorações do Dia Nacional do Guarda Municipal.

Fonte: DCD de 13/8/2003, pág. 37853, col. 1

Assunto: meio ambiente

Projeto de Lei nº 660/2003. Estabelece penalidade e requisitos para 
que o infrator realize a recomposição completa da área degradada atra-
vés da execução do Plano de Recuperação de Área Degradada (Prade), 
elaborado pelo Ibama.
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Justificativa

Instituímos um procedimento administrativo para que o infrator 
recomponha o ambiente destruído mediante a execução de uma série 
de medidas estabelecidas por um projeto técnico chamado de Plano de 
Recuperação de Área Degradada, a ser elaborado por especialistas do 
Ibama ou dos órgãos ambientais estaduais, conforme o caso. O infrator 
terá que obedecer a esse plano, com possibilidade de recurso à instância 
superior do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), além da 
via judicial.

Fonte: DCD de 6/5/2003, pág. 18126, col. 2 

Assunto: fim da queimada de cana

Projeto de Lei nº 633/2000. Dispõe sobre a eliminação gradual do 
uso do fogo em plantação de cana-de-açúcar.

Justificativa

A cultura da cana-de-açúcar é uma das mais importantes do país, 
tanto pela área que ocupa como do ponto de vista econômico, social e 
ambiental. 

Uma das práticas de manejo mais generalizada na cultura da cana 
é a queima da palha para facilitar a colheita. Esta operação prejudica 
seriamente o meio natural de crescimento da cultura, afetando as condi-
ções normais do sistema solo-água-planta-atmosfera. A queima da pa-
lha da cana-de-açúcar libera gases, que contribuem para o efeito estufa, 
e fuligem, que causa incômodo e prejuízo à saúde da população local. 
Convém lembrar ainda que a palhada pode ser usada para a geração de 
energia nas usinas.

O presente projeto tem por finalidade a redução gradual do uso do 
fogo para a queima até a sua completa eliminação.

Fonte: DCD de 9/5/2003, pág. 19179, col. 1

Assunto: crime de tortura

Projeto de Lei nº 558/2003. Determina que o condenado por crime 
de tortura cumpra a pena integralmente em regime fechado.
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Justificativa

A Lei nº 8.702, de 25 de junho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), 
em seu art. 2º, § 1º, determina que a pena imposta aos crimes hediondos, 
à prática de tortura, ao tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e 
ao terrorismo seja cumprida integralmente em regime fechado. Já a Lei  
nº 9.455, de 7 de abril de 1997, que define os crimes de tortura, no § 7º do 
art. 1º, dispõe que a pena será iniciada em regime fechado. Essa redação 
tem dado margem a que se aplique a progressão de regime, do fechado 
para o semiaberto, não só para os crimes de tortura, como também para 
os demais citados no art. 2º da Lei nº 8.702, de 25 de julho de 1990. 

Essa foi a denúncia levada à CPI do Narcotráfico. Interpretando a 
Lei de Tortura, que é de 1997, como modificadora da Lei nº 8.702, de 
1990, alguns juízes têm permitido que narcotraficantes voltem ao con-
vívio social.

Por isso, estamos apresentando este projeto de lei para coibir a in-
terpretação tão benéfica que vem sendo dada ao § 7º do art. 1º da Lei  
nº 9.455, de 7 de abril de 1997.

Fonte: DCD de 25/4/2003, pág. 16586, col. 1

Assunto: proíbe venda de bebidas alcoólicas à beira das estradas

Projeto de Lei nº 556/2003. Proíbe a compra e a venda de bebida 
alcoólica em estabelecimentos situados às margens de rodovias federais, 
impondo multa ao infrator e a suspensão da sua carteira de habilitação.

Justificativa

Uma das maiores causas dos acidentes automobilísticos é sem dúvi-
da a ingestão de bebida alcoólica acima da quantidade indicada pela lei. 
O comércio dessa espécie de bebida que é feito às margens das rodovias 
contribui para a ocorrência dos acidentes de trânsito. Em razão disso, pro-
pomos, como uma medida preventiva, a fim de se reduzir esse número 
inaceitável, que seja vedada a compra e a venda de bebida alcoólica em 
estabelecimento localizado às margens das rodovias federais, punindo-se 
o vendedor e o comprador com a pena de multa e, no caso de um deles ser 
também motorista, com a suspensão de sua carteira de habilitação.

Fonte: DCD de 20/5/2003, pág. 21382, col. 1
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Assunto: violência nos estádios

Projeto de Lei nº 555/2003. Impede o torcedor condenado por cri-
me de frequentar estádios.

Justificativa

Como forma de entretenimento e requisito cada vez mais indispen-
sável para uma boa saúde, o esporte preenche o tempo e atenção de mul-
tidões em todo o globo terrestre. Em consequência disso surgiu o espor-
te-espectáculo. É o embate a nível regional, nacional ou internacional de 
esportistas de ponta, que transformaram tal atividade em meio de vida. 

No quesito segurança, entretanto, o esporte não evoluiu na mesma 
proporção. 

No Brasil, há que se fazer um sério investimento, sobretudo para 
conscientização da necessidade de melhorar a segurança nos estádios.

Fonte: DCD de 25/4/2003, pág. 16584, col. 2

Assunto: Guarda Municipal

Projeto de Lei nº 7.292/2002. Estabelece, para membros da Guarda 
Municipal, o benefício da prisão especial ou em quartel.

Justificativa

A prisão especial é concedida às pessoas que, pela relevância do car-
go, função, emprego ou atividade desempenhada na sociedade nacional, 
regional ou local, ou pelo grau de instrução, estão sujeitas à prisão cau-
telar decorrente de infração penal. Abrange autoridades civis e militares 
dos três poderes da República. Pode ser relacionada com a natureza do 
crime, a qualidade da pessoa e a fase do processo.

O benefício penal visa oferecer um tratamento mais humano ao in-
diciado ou réu que, pelas “qualidades morais e sociais”, merece melhor 
tratamento e, também, pelas consequências graves e irreparáveis que a 
convivência desordenada com presos perigosos poderia lhe causar.

Fonte: DCD de 23/11/2002, pág. 49567, col. 2
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Assunto: Imposto de Renda

Projeto de Lei nº 5.938/2001. Reduz penalidade pela falta de apre-
sentação de declaração do Imposto de Renda, concede dispensa do pa-
gamento de multas pela não entrega da declaração de rendimentos de 
empresas inativas.

Justificativa

Não é justo penalizar microempresários com multa tão alta por 
simples descumprimento de obrigação acessória, ainda mais na situa-
ção atual. Em decorrência da falta de empregos e inúmeros programas 
de demissão voluntária, milhares de pequenas empresas foram criadas 
e fechadas em pouco tempo, e seu proprietários não regularizaram suas 
situações por não terem recursos para pagar tais multas.

Fonte: DCD de 27/3/2002, pág. 11244, col. 1

Assunto: propaganda subliminar 

Projeto de Lei nº 5.047/2001. Proíbe a veiculação de propaganda 
contendo mensagem subliminar.

Justificativa

A proteção ao consumidor foi uma das mais importantes conquistas 
para o cidadão brasileiro. Cabe-nos aperfeiçoar continuamente a legis-
lação, incorporando novas disposições que coíbam práticas lesivas ao 
consumidor.

Entre essas práticas, destaca-se o uso de mensagem subliminar, 
que não está caracterizada no Código de Defesa do Consumidor. 
Procuramos, então, evitar determinadas práticas que beiram o antié-
tico, a exemplo da desenfreada utilização do erotismo na propaganda 
brasileira.

Fonte: DCD de 11/8/2001, pág. 36085, col. 1

Assunto: comandante Rolim

Projeto de Lei nº 5.046/2001. Dá ao Aeroporto Internacional São 
Paulo – Congonhas, localizado na cidade de São Paulo (SP), a denominação 
“Aeroporto Internacional de São Paulo – Congonhas – Comandante Rolim”.
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Justificativa

A aviação brasileira perdeu, no último dia 8 de julho (de 2001), uma 
de suas figuras mais importantes, o comandante Rolim Adolfo Amaro. 
Piloto experiente perdeu a vida num acidente aéreo, quando o helicóptero 
que ele mesmo pilotava caiu nas proximidades de Pedro Juan Caballero, 
no Paraguai. Líder empresarial extremamente dinâmico, começou sua 
carreira como piloto na Táxi Aéreo Marília, no início dos anos 60. 

Depois de algum tempo, no entanto, saiu da empresa para trabalhar 
como piloto num projeto às margens do rio Araguaia, ocasião em que 
pôde comprar seu primeiro avião. Em 1972, foi convidado a voltar à 
TAM, agora como sócio. 

Conferir o nome de Comandante Rolim ao Aeroporto Internacional 
de Congonhas/São Paulo representa homenagem de inegável justiça e 
reconhecimento.

Fonte: DCD de 11/8/2001, pág. 36084, col. 1

Assunto: FGTS

Projeto de Lei nº 5.045/2001. Dispõe sobre a movimentação da conta 
vinculada do trabalhador no FGTS, na hipótese de pedido de demissão.

Justificativa

O trabalhador, muitas vezes, na ânsia de se tornar micro ou pequeno 
empresário, pede demissão. No entanto, como mostram as estatísticas, 
grande parte dos pequenos empreendimentos não passa do primeiro 
ano de existência, seja por falta de conhecimento técnico do investidor, 
seja por contingência econômica. 

Assim, o trabalhador, agora falido, não pode sacar seus recursos no 
FGTS até que sejam completados três anos sem que sua conta receba 
depósitos.

 Sugerimos, com o presente projeto, que o trabalhador, ao se demi-
tir, após um ano ininterrupto de fora do regime do FGTS, possa movi-
mentar sua conta vinculada, que servirá, inclusive, para revigorar seu 
empreendimento em caso de dificuldades financeiras, evitando-se as-
sim, em alguns casos, a falência da empresa. 

Fonte: DCD 11/8/2001, pág. 36081, col. 1
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Assunto: contas telefônicas

Projeto de Lei nº 4.638/2000. Determina que, nas contas telefôni-
cas, todas as chamadas serão discriminadas.

Justificativa

O entendimento é que o consumidor tem direito de saber, com a 
máxima clareza e precisão, quais foram os serviços prestados, qual o 
tempo de duração, o seu valor, enfim, todos os esclarecimentos que lhe 
permitam efetuar a conferência da conta que a empresa lhe apresenta. 

Fonte: DCD de 1o/2/2007, pág. 118, col. 1, Suplemento nº 21

Assunto: grandes fortunas

Projeto de Lei nº 869/1999. Autoriza o confisco de ganhos exor-
bitantes auferidos por instituições ou pessoas que atuem no mercado 
financeiro em face de crises da moeda e dá outras providências.

Justificativa

O projeto é tão somente uma salvaguarda e nada encerra de oposi-
ção à existência de um mercado financeiro forte e atuante, mas que sob 
o controle do Estado possa ser fator de desenvolvimento da sociedade e 
não predador da felicidade do povo. 

Fonte: DCD de 30/6/1999, pág. 30933, col. 1

Assunto: primeiro emprego

Projeto de Lei nº 810/1999. Institui, nas convenções e acordos co-
letivos de trabalho, o Contrato de Primeiro Emprego e dá outras provi-
dências.

Justificativa

Num quadro já desesperador de desemprego, que é o enfrentamen-
to do país, ao jovem que chega ao mercado de trabalho se apresentam 
as dificuldades ainda maiores. Preocupa-nos, há muito, a necessidade 
de enfrentarmos o problema de forma institucional, ou seja, não inven-
tando fórmulas mágicas nem entregando ao mercado o poder único de 
decidir a questão. 
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Fonte: DCD de 25/5/1999, pág. 23478, col. 1

Assunto: lei de responsabilidade social

Projeto de Lei Complementar nº 451/2009. Altera dispositivos da 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estabelecendo res-
ponsabilidades relacionadas à gestão social consequente, no âmbito da 
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Justificativa

Por isso quero insistir que o que proponho não é a modificação da-
quilo que me parece essencial na LRF. Ao contrário, estou pretendendo, 
com o apoio de meus ilustres pares, levar adiante o espírito que presidiu 
sua elaboração, dando-lhe uma dimensão ainda maior, acrescentando 
à responsabilidade fiscal a responsabilidade social, com o objetivo de 
dizer aos senhores governantes que os recursos arrecadados de nossa 
população têm que a ela retornar em forma de políticas sociais que ex-
tingam a miséria absoluta, reduzam a pobreza e as desigualdades re-
gionais e, sobretudo, façam com que nossa gente possa se assenhorear, 
uma vez mais, de um espírito de esperança que afaste de si o desespero 
e o desalento, companheiros dessa longa viagem do povo brasileiro em 
direção a seu futuro.

Fonte: DCD de 27/3/2009, pág. 9903, col. 2
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Propostas de emenda  
constitucional 

Tema: reforma eleitoral

Proposta de Emenda Constitucional nº 466/2005. Dá nova redação 
ao art. 16 da Constituição Federal, prorroga o prazo para modificação 
na legislação eleitoral. O novo prazo é até o dia 31 de dezembro do ano 
anterior às eleições. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos ter-
mos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte 
emenda ao texto constitucional:
 Art. 1º O art. 16 da Constituição Federal passa a vigorar com 

a seguinte redação:

 “Art. 16.  A lei que alterar o processo eleitoral entrará 
em vigor na data de sua publicação, não se 
aplicando à eleição que ocorra no ano da 
data de sua vigência.” (NR)

 Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data 
de sua publicação.

Justificativa

No próximo mês de outubro do ano vindouro teremos amplas eleições. 
Serão eleitos, além do presidente da República, os governadores de todos 
os estados, a Câmara dos Deputados, 1/3 do Senado Federal, e deputados 
estaduais. Nos últimos meses o Brasil encontra-se em catarse, envolvido por 
um turbilhão de denúncias que redundaram na descoberta de diversas irre-
gularidades cometidas por dirigentes partidários nas últimas eleições. Três 
CPMIs foram instaladas para apurar tais denúncias, e os efeitos colaterais 
estão sendo extremamente danosos para toda a sociedade.

A principal causa para todos esses escândalos que passaram a do-
minar a nossa vida política é a falta de uma reforma política estrutural 
que vise ao fortalecimento dos partidos, com a introdução da fidelidade 
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partidária; a busca de maior transparência e democratização nos finan-
ciamentos de campanha; punições pesadas para crimes eleitorais; e a 
redução da importância do marketing político nas campanhas eleitorais, 
além de outras alterações também importantes. 

Sempre se discutiu neste Parlamento a necessidade dessas reformas. 
Infelizmente foi necessária uma crise da envergadura da que enfrenta-
mos no momento para conscientizar a todos dessa necessidade. Hoje há 
unanimidade nessa questão. 

Lamentavelmente, no entanto, o tempo conspira contra nós, pois o 
art. 16 da Constituição Federal adota o princípio da anualidade na apli-
cação das alterações na legislação eleitoral. Como o próximo pleito será 
em outubro de 2006, teríamos de aprovar a reforma política até o final 
de setembro do corrente ano, o que é humanamente impossível, mesmo 
porque a nossa pauta encontra-se obstruída por medidas provisórias.

Diante disso, acreditamos que a única solução será alterar o referido 
artigo 16, adotando uma nova redação que permita que essas altera-
ções sejam feitas até o final do ano em curso. Aprovadas até o dia 31 de 
dezembro, poderiam vigorar ainda nas próximas eleições. Para tanto, 
espero o indispensável apoio dos meus nobres pares.

Fonte: DCD de 18/10/2005, pág. 50029, col. 1

Tema: reforma da Previdência

Proposta de Emenda Constitucional nº 107/2003. Altera dispositi-
vos do Capítulo II, do Título VIII, da Constituição Federal, nas seções I 
e III, referentes à seguridade e à previdência social.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos ter-
mos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte 
emenda ao texto constitucional:
 Art. 1º As seções I e III do Capítulo II, do Título VIII, da 

Constituição Federal passam a vigorar com as seguin-
tes alterações:

 “Art. 194 ...........................................................................

Parágrafo único ..............................................................

 I –  ...........................................................................
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 II –  ...........................................................................

 III –  ..........................................................................

 IV –  ...........................................................................

 V –  ...........................................................................

 VI –  ...........................................................................

 VII –  caráter democrático, com autonomia de ges-
tão administrativa e financeira centraliza-
das, mediante representação quadripartite, 
assegurada a participação dos trabalhadores, 
dos empregadores, dos aposentados e do go-
verno no seu Conselho Gestor, a saber:

 a)  cada uma das partes terá três representan-
tes no Conselho Gestor;

 b)  a cada dois anos decorridos, um terço do 
Conselho Gestor será renovado, compre-
endendo um conselheiro de cada uma das 
partes nele representadas; e

 c)  a autonomia administrativa e financeira a 
que se refere este inciso será exercida na 
forma de lei complementar federal. 

 Art. 195 O sistema integrado de seguridade e de 
previdência social a que se refere o caput do 
art. 194 será financiado por toda a socieda-
de, de forma direta e indireta, nos termos 
da lei, mediante contribuições:

 I –  de três por cento de arrecadação tributária 
bruta da União, dos estados, do Distrito Fe-
deral e dos municípios;

 II –  de cinco por cento da receita a qualquer 
título ou faturamento das empresas indus-
triais, comerciais, agroindustriais, agrícolas, 
de intermediação financeira, prestadores  
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de serviços e demais pessoas jurídicas, in-
clusive fundações, clubes, associações, ins-
tituições privadas de saúde e de ensino;

 III –  de cinco por cento da movimentação mé-
dia mensal de contas bancárias que não 
comprovarem pertencer a pessoas físicas 
ou jurídicas inscritas no sistema integrado 
de seguridade e previdência social, ou per-
tencer a aposentado cujos valores se mos-
tram incompatíveis com os rendimentos de 
aposentadoria do correntista;

 IV –  de dez por cento dos salários, vencimen-
tos ou rendimentos, no limite estabelecido 
para o benefício, dos empregados a qual-
quer título nos serviços públicos das três 
esferas da administração, nas autarquias, 
nas fundações, nas empresas estatais e de 
economia mista, nas instituições privadas 
prestadoras de serviços de qualquer natu-
reza, nas empresas produtoras de bens e 
serviços, nos clubes, associações, entidades 
de classe, partidos políticos, trabalhadores 
ou empregados autônomos, não incidindo 
a contribuição sobre aposentadorias conce-
didas pelo sistema integrado de seguridade 
e de previdência social;

 V –  de um percentual estabelecido em lei sobre 
receitas de concursos de prognósticos.

 § 1º As contribuições da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios referen-
tes ao percentual sobre as receitas tributá-
rias brutas e aos descontos sobre os salários 
dos servidores das respectivas esferas da 
administração serão recolhidas ao fundo 
do sistema integrado de seguridade e de 
previdência social até o vigésimo dia útil 
do mês seguinte ao mês de competência.
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 § 2º A proposta de orçamento da seguridade so-
cial será elaborada pela administração exe-
cutiva do sistema integrado de seguridade e 
de previdência social, com a participação de 
representantes dos órgãos responsáveis pelo 
sistema único de saúde e de assistência social, 
e aprovada pelo Conselho Gestor a que se re-
fere o inciso VII, dos §§ 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º. 

 § 9º (suprimido)” (NR)

Justificativa

Essa proposta de emenda constitucional é uma sugestão do Sindicato 
dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo (Sinafresp) e da 
Central Autônoma de Trabalhadores (CAT), e, por julgar oportuna, de-
cidimos endossá-la.

Nessa proposta está embutida a ideia de uma reforma de profundi-
dade no sistema de contribuições para financiar a previdência e a segu-
ridade social, entendendo que o modelo em vigor caducou e se tornou 
absolutamente inviável. Não no futuro, como se costuma dizer, mas no 
tempo todo em que esteve em vigor e até os dias de atuais. 

O sistema de contribuições, tanto do setor público quanto do setor 
privado, está superado porque não é capaz de sustentar o regime de re-
partição dos benefícios prometidos em contrato escrito no texto consti-
tucional. Esse contrato não pode ser ignorado nem rompido via reforma 
praticada por um poder infraconstitucional.

A reforma possível, estabelecendo um novo contrato para o regime 
previdenciário futuro, já foi feita com a Emenda Constitucional n° 20, 
de novembro de 1998. A regulamentação dessa reforma para o futuro 
já está praticamente concluída, faltando votar alguns destaques ao PLC 
n° 9 no plenário do Congresso Nacional. Vale dizer que essa reforma só 
pretende resolver o problema do ponto de vista do futuro.

A reforma que precisa ser feita agora, para resolver os problemas do 
presente, ou seja, resolver o enorme dispêndio de recursos das três esfe-
ras da administração, que está ameaçando levar ao colapso as finanças 
públicas, aponta para procedimentos bem mais simples, naturalmente 
com apreciável custo para a sociedade, mas com a perspectiva de dar 
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solução duradoura e até definitiva para o financiamento da seguridade 
social presente, e a que já está aprovada para o futuro, tendo em vista 
que será um sistema de financiamento contínuo, de caixa único, onde 
entram as receitas e de onde saem os pagamentos das despesas. E com 
uma vantagem adicional: na medida em que forem sendo reduzidos os 
benefícios que oneram o atual sistema pelo processo natural de encerra-
mento do ciclo de vida dos seus beneficiários, a tendência é de crescer as 
sobras de caixa, que se transformarão em importante fonte de poupança 
interna para investimentos geradores de empregos e de renda, contri-
buindo para o desenvolvimento acelerado da economia nacional.

Quando falamos em procedimentos relativamente simples, esta-
mos querendo dizer que será suficiente alterar a redação do Art. 195 da 
Constituição, substituindo o arcaico sistema de contribuições do em-
pregador sobre a folha de salário, hoje altamente onerosa para o setor 
produtivo, pelo sistema de contribuições sobre o faturamento, única 
e exclusivamente. Hoje, em situação esdrúxula, o empregador recolhe 
contribuição em dobro sobre a folha de salário e ainda recolhe uma se-
gunda contribuição incidente sobre o faturamento, a Cofins, que vigora 
desde o ano de 1991 e cuja alíquota tem sido aumentada constantemen-
te. E o pior, a folha de pagamento do empregador, além dessas duas con-
tribuições para a Previdência, vem sendo onerada com outros encargos, 
entre os quais, o salário-educação, com alíquota de 2,5%; acidente de 
trabalho, com 2%; Incra, com 0,20%; e auxílio enfermidade, com 0,55%, 
totalizando uma contribuição de 25,25% somente para a seguridade, e 
que devem ser eliminados da folha de salários, permanecendo apenas a 
contribuição única sobre o faturamento.

Entendemos que o empregador terá um importante alívio em seus 
custos de produção quando se fizer a substituição dessas contribuições, 
importantes componentes do “custo Brasil”, por uma única contribuição 
sobre o faturamento para o sistema previdenciário. Além do mais, essa 
mudança estabelecerá a igualdade de tratamento no universo das em-
presas contribuintes.

Não haverá a atual desigualdade de tratamento, quando quem mais 
emprega é punido com mais contribuição. Quem menos emprega, ou 
não emprega com carteira assinada, leva vantagem porque só contribui 
com taxação sobre o faturamento. 
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É inegável que o atual sistema incentiva a concorrência predatória 
entre as empresas e se transforma em um desestímulo ao emprego de 
trabalhadores com registro formal, contribuindo para uma crescente 
evasão de receitas dos cofres do INSS.

Está claro, portanto, que este caduco sistema de contribuição inci-
dente sobre a folha de pagamento do empregador tende a restringir o 
crescimento da economia formal, o emprego com carteira assinada e a 
receita da Previdência Social. Urge pôr fim a esse sistema com a presen-
te proposta de emenda constitucional, que dá nova redação ao art. 195, 
pela qual entendemos que o financiamento da Previdência e da seguri-
dade social seja feito pelas seguintes contribuições:

•	 dos empregados, trabalhadores das empresas privadas, da indús-
tria, do comércio, dos serviços de qualquer natureza. Das empresas 
agroindustriais e agrícolas, dos trabalhadores autônomos, dos ser-
vidores públicos dos três poderes da República e das três esferas da 
administração – União, estados e municípios – à base de 10% sobre 
o salário, incidente até o limite fixado pelo teto dos benefícios;

•	 das empresas de todos e quaisquer ramos ou setores de atividade 
econômica, na base de 5% sobre o total do faturamento mensal, com 
ajustes para mais ou para menos, se necessário, nos finais de ano;

•	das três esferas da administração, União, estados e municípios, 
na base de 3% sobre as receitas próprias brutas mensais de cada 
uma delas, com recolhimento obrigatório ao caixa único do siste-
ma previdenciário autônomo; – sobre movimentação média das 
contas bancárias que não comprovarem ser de pessoa jurídica ou 
física com registro no sistema previdenciário único, ou aposen-
tado cujos proventos da aposentadoria sejam compatíveis com a 
movimentação constatada, na base de 5% sobre a média dos re-
cursos movimentados no mês. Com esse sistema de contribuição 
universalizado é possível universalizar os benefícios previdenciá-
rios e de seguridade social. 

É possível reduzir ou até eliminar a sonegação e a inadimplência. 
É possível trazer para a formalidade todas as atividades da economia 
informal. É possível alcançar uma soma de receita que dê conforto ao 
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sistema para cobrir todos os seus encargos sem onerar os orçamentos 
estatais nas esferas da União, estados e municípios. 

No orçamento da União para o ano de 2002, o sistema previdenciá-
rio e de seguridade tiveram uma dotação de verba da ordem de R$ 95,21 
bilhões, sendo que os gastos com a Previdência, somados os do INSS 
e dos servidores inativos e pensionistas da esfera federal, atingiram a 
soma de R$ 84,60 bilhões.

Para custeio dos encargos previdenciários, a União arrecadou R$ 
60,78 bilhões da Cofins, R$ 15,67 bilhões da CSLL, R$ 5,13 bilhões dos 
servidores e R$ 61,05 bilhões de contribuições sobre a folha de salários 
do empregador e do empregado para o INSS, perfazendo um total de R$ 
142,63 bilhões.

 Evidentemente, uma parte dos recursos arrecadados em nome do 
sistema previdenciário não foi gasta em benefícios, mas utilizada para 
cobertura de outras despesas do governo federal. Com a criação do fun-
do único e autônomo em relação ao orçamento da União, aí incluindo 
também os Estados e os Municípios, não haverá mais desvios de receitas 
do sistema previdenciário e de seguridade para outras finalidades.

Considerando-se os números da arrecadação para fins previdenci-
ários verificados em 2002, sem contar o evidente aumento de receita 
resultante do aumento do universo de contribuintes – a começar pelos 
mais de 40 milhões de pessoas economicamente ativas, trabalhadores 
e empregados sem carteira assinada que deverão ser incorporados ao 
mundo dos contribuintes – o Fundo único do Sistema Previdenciário 
recolheria das contribuições sobre o faturamento das empresas R$ 
101,30 bilhões; dos empregados da iniciativa privada, R$ 23,34 bilhões; 
dos servidores federais, estaduais e municipais, R$ 12,49 bilhões, tota-
lizando a soma de R$ 137,13 bilhões, considerando-se preços de 2002, 
suficientes para financiar o sistema sem problemas de caixa.

Para colocar em prática esse novo sistema faz-se necessária uma al-
teração constitucional, substituindo a redação dos arts. 195 e 201 da 
Carta de 88, que passariam a vigorar com as modificações explicitadas 
na presente proposta de emenda constitucional. 

Fonte: DCD de 17/7/2003, pág. 33835, col. 1
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Tema: competência das guardas municipais

Proposta de Emenda à Constituição nº 532/2002. Dá nova redação 
ao § 8º do art. 144 da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos ter-
mos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte 
emenda ao texto constitucional;
 Art. único.  O § 8º do art. 144 da Constituição Federal passa a vi-

gorar com a seguinte redação:

 “Art. 144.  ...........................................................................

 § 8º Os municípios poderão constituir guardas municipais 
destinadas à proteção de seus bens, serviços e instala-
ções e, na forma definida em lei estadual, participarão 
nas ações de segurança pública, no policiamento pre-
ventivo e ostensivo.”

Justificativa

Há poucos anos, o Executivo encaminhou ao Congresso Nacional pro-
jeto de lei que buscava definir algumas restrições para a comercialização 
de armas de fogo, questão, aliás, crucial na área de segurança do cidadão. 

Neste projeto de lei podemos ler, já no seu art. 1º:
“Fica proibida a venda de arma de fogo e munição em todo o terri-

tório nacional, salvo para;
 I –  ...

 II –  os órgãos de segurança pública federais e 
estaduais, as guardas municipais e o órgão 
de inteligência federal.”

Aqui, e de forma bastante explícita, pode-se ver que as guardas mu-
nicipais já estão equiparadas aos demais órgãos de segurança pública, o 
que, de alguma forma, reforça a argumentação em defesa da proposição 
que ora apresento à consideração desta ilustre Casa.

Sei que outros parlamentares tiveram ideia assemelhada. Mas pude 
perceber que, a despeito de posicionamentos que considero os mais justos,  
existe a tendência de colocar essas guardas sob a jurisdição, ou, pelo  
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menos, sob supervisão das polícias de cada estado, o que, impossível 
negar, fere profundamente a autonomia municipal.

Entendo, e esta é a proposta apresentada, que uma lei estadual de-
verá definir a forma como as guardas municipais atuarão na área de 
segurança, seja no policiamento ostensivo, seja no preventivo, cabendo, 
depois disso, ao poder local, decidir da conveniência ou não de que isso 
ocorra, definindo, no mais, os contingentes que assim seriam utiliza-
dos. Este, senhores parlamentares é o aspecto, digamos assim, formal da 
questão sob análise.

Gostaria, no entanto, de me demorar um pouco mais quanto a um 
assunto que entendo ser de relevância. Existe uma tendência, que diria 
universal, de descentralização das ações administrativas do estado, o 
que, vale observar, aponta para sua municipalização.

No Brasil isso não é novo. O SUS e o Fundef são exemplos os mais 
emblemáticos. Aqui, tanto para a saúde como para a educação, definiu-
se a necessidade de montagem de conselhos municipais para o acom-
panhamento pari passu da aplicação daquelas verbas repassadas pelos 
estados e pela União para a área de saúde – a do SUS – e da educação – a 
do Fundef. E os resultados aí colhidos têm sido dos melhores, embora, 
é certo, algumas oligarquias locais renitam em impedir que a comuni-
dade, e somente ela, decida das questões atinentes à educação e à saúde, 
o que, convenhamos, não tem sido prática administrativa usual, pelo 
menos naqueles lugares que Tancredo Neves chamava de “os grotões”.

Essa tendência à municipalização, sem sombra de dúvida, tem que 
abranger a área de segurança pública, com a observação de que a prática 
da segurança comunitária já se implantou em diversas cidades do país 
com os melhores dos resultados.

E tem que ser assim. O saudoso Ulysses Guimarães gostava de repe-
tir, para caracterizar a importância do poder local, que ninguém mora 
na União, mas, sim, num município. Ora, se é ali, no município, que se 
produzem todas as riquezas do país, ali têm que nascer, ainda, as deci-
sões e as soluções quanto às formas de aplicar os recursos públicos e, 
mais, quanto às políticas públicas, sejam as de saúde, sejam as de educa-
ção, sejam as de segurança. 

E nesse sentido, o mais óbvio, da descentralização administrativa, 
entendo que se deva ampliar a área de atuação das guardas municipais, 
o que se dará, primeiro, com a aprovação desta emenda constitucional;  
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depois, da lei estadual que normatize a matéria e, por fim, com a orien-
tação que os conselhos municipais de segurança, para isso criados, im-
primam ao assunto.

É de meu entendimento que a modernização da administração pú-
blica somente se dará, efetivamente, se se entregar ao poder local o po-
der que decorre da própria cidadania local.

Essa é a argumentação que submeto ao escrutínio de meus ilustres pa-
res, na certeza de que posso contar com sua indispensável concordância.

Fonte: DCD de 9/5/2002, pág. 22861

Tema: crimes no Judiciário

Proposta de Emenda à Constituição nº 206/2000. Acrescenta alínea 
ao inciso I do art. 102 da Constituição Federal e modifica a redação das 
alíneas “a” do Inciso I do art. 105 e do inciso I do art. 108 para conferir 
ao Supremo Tribunal Federal competência para julgar, originariamente, 
nos crimes de responsabilidade, os juízes de direito, juízes federais, de-
sembargadores e membros dos tribunais regionais federais.

(À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos ter-

mos do § 3° do art 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte 
emenda ao texto constitucional:
 Art 1°  O art. 102 da Constituição Federal, acrescida ao inciso 

I a alínea “r”, passa a vigorar com a seguinte redação:

 “Art 102. ...........................................................................

 I –  processar e julgar, originariamente:

  ...............................................................................

 r)  nos crimes de responsabilidade, os membros dos 
Tribunais Regionais Federais, os dos Tribunais Re-
gionais Eleitorais e do Trabalho, os desembargado-
res dos Tribunais de Justiça dos Estados do Distrito 
Federal e os juízes federais e juízes de direito.”

 Art. 2º  A alínea “a” do inciso l do art. 105 da Constituição 
passa a vigorar com a seguinte redação:
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 “Art. 105. ..........................................................................

  ..........................................................................

 I –  processar e julgar, originariamente:

 a)  nos crimes comuns, os governadores dos estados e 
do Distrito Federal, os desembargadores dos Tri-
bunais de Justiça dos estados e do Distrito Fede-
ral, os membros dos Tribunais Regionais Federais 
e dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho 
e, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, 
os membros dos Tribunais de Contas dos estados e 
do Distrito Federal dos Conselhos ou Tribunais de 
Contas dos municípios e os do Ministério Público 
da União que oficiem perante tribunais;”

 Art. 3°  A alínea “a” do inciso I do art. 108 da Constituição 
passa a vigorar com a seguinte redação:

 “Art. 108. ..................................................................

  ...........................................................................

 I –  processar e julgar, originariamente:

 a)  os Juízes federais da área da sua jurisdição, inclu-
ídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, 
nos crimes comuns, e os membros do Ministério 
Público da União, nos crimes comuns e de res-
ponsabilidade, ressalvada a competência da Justi-
ça Eleitoral;

  ....................................................................................”

 Art 4º  Esta emenda constitucional entra em vigor na data da 
sua publicação.
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Justificativa

Notícias recentes amplamente disseminadas pelos meios de divulga-
ção tornaram notória a corrupção e o desmazelo de certas autoridades 
judiciárias no exercício da função jurisdicional. Magistrados envolvidos 
em esquema de adoção internacional, recebimento de propinas para ali-
viamento de penas e benefícios penais a traficantes, desvirtuação de licita-
ções para favorecimento ilegal, construção de obras suntuosas e desneces-
sárias com desvio de verbas são alguns dos fatos apontados, que vieram à 
tona e geraram assombramento e decepção da sociedade brasileira.

Alguns de nossos juízes, que se pautavam por aparente isenção e 
idoneidade absoluta na condução dos julgados, muitas vezes articula-
vam esquemas ilegais de todo tipo, praticando verdadeiros crimes de 
responsabilidade.

De repente, os juízes trocam de posição nos tribunais e, de julgador, 
passa a ser julgado. Muitos desses processos não foram adiante, todavia. 
Uma grande maioria de juízes tem sido absolvida. Prevalece o espírito 
de corporativismo, ainda mais tendo em vista a proximidade dos juízes 
julgadores com os juízes julgados.

Os juízes de direito são julgados pelos seus respectivos tribunais de 
justiça. É comum relação de amizade entre eles, o que costumeiramente 
tem influído nos processos. 

Assim também ocorre para os juízes federais. A estreita proximida-
de de julgador e julgado evidentemente atrapalha o devido processo le-
gal. Ingerências diversas podem ocorrer afastando a necessária isenção 
de julgamento.

Tão crônico problema inviabiliza a punição emergente exigida pelo 
povo brasileiro de magistrados que usurparam de seu poder jurisdicio-
nal e violaram a lei. A sociedade quer uma Justiça que funcione e valha 
para todos, sem distinção, inclusive para os próprios juízes.

O escopo dessa proposição é justamente sanear essa desvirtuação. 
Todos os juízes, sem distinção, se envolvidos em crimes de responsa-
bilidade, serão julgados pelo STF, a nossa mais alta corte, capitaneada 
na capital federal e, por isso, mais distante das demais circunscrições 
judiciárias. Dessa forma, o requisito da isenção de julgamento estará 
mais garantido.

Fonte: DCD de 3/3/2000, pág. 10109, col. 2
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A atuação de João Herrmann 
como relator

A reeleição de João Herrmann, em 1986, levando-o a se tornar  
deputado federal da Assembleia Nacional Constituinte, era um dos fatos 
de sua carreira do qual mais se orgulhava e o momento em que, concre-
tamente, pôde defender seus princípios e crenças ideológicas. 

Indicado por Mário Covas, então líder do PMDB da Câmara, João 
Herrmann foi relator da Subcomissão de Nacionalidade, Soberania e 
Relações Internacionais, temas que o acompanharam e, após o trabalho 
constituinte, definitivamente seriam a tônica de seus mandatos sequen-
tes. Este reconhecimento de Mário Covas ocorreu “devido à extensa fo-
lha de serviços prestados no parlamento brasileiro ao debate das ques-
tões internacionais”, conforme relata o livro O tempo e o povo, de autoria 
do próprio deputado, em que relata a saga da constituinte.

Na Câmara, funções importantes fundamentaram a indicação 
para a Subcomissão da Constituinte; entre elas, ser membro efetivo da 
Comissão de Relações Exteriores entre os anos de 1983 e 1986 e vice-
presidente da mesma comissão nos anos de 1985 e 1986.

Nestas funções, foi autor de importantes documentos, relatórios, 
mensagens e requerimentos que discutiram as relações brasileiras com 
vários países, como, por exemplo, a Mensagem 115/83, em que conce-
deu parecer favorável ao Acordo Comercial entre Brasil e o Reino do 
Marrocos; a Mensagem 172/84, em que aprovou parecer para o Acordo 
de Cooperação Econômica, Industrial e Tecnológica entre o Brasil e a 
Suécia, ou a Mensagem 045/85, em que aprovou parecer sobre Acordo 
Básico de Cooperação Científica e Tecnológica entre Brasil e República 
Democrática da Alemanha.

João Herrmann também foi subscritor, em abril de 1984, de um 
abaixo-assinado endereçado ao secretário-geral da Organização das 
Nações Unidas, Javier Perez de Cuellar, contra as manobras militares 
promovidas pelos Estados Unidos na região costeira da Nicarágua, ao 
lado de inúmeros outros parlamentares brasileiros.

Entre as dezenas de requerimentos elaborados por João Herrmann 
em seu trabalho na Comissão de Relações Exteriores (CRE), estão:
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CRE nº 11/86, de 23/4/86, transcrevendo a declaração das Comissões 
para Assuntos Estrangeiros da Câmara da União e da Câmara das 
Nacionalidades do Soviete Supremo da União Soviética, contra a corri-
da armamentista; 

CRE nº 268/86, de 30/4/86, pedindo informações ao Banco do Brasil 
sobre o episódio denunciado pela imprensa de que o banco teria perdi-
do seu prédio em La Paz/Bolívia, em decorrência de ação trabalhista;

REQUERIMENTO de 13/3/85, convocando a Comissão de Relações 
Exteriores para receber, em sessão extraordinária, o Sr. Daniel Ortega, 
Presidente da Nicarágua, que estava em visita ao Brasil na ocasião; 

REQUERIMENTO de 14/11/84, propondo o apoio brasileiro ao 
“Protocolo adicional da Carta de Contadora para a paz e a cooperação 
internacional”. 

REQUERIMENTO de 17/10/84, solicitando ao Ministério da 
Aeronáutica e ao Ministério das Relações Exteriores informações so-
bre a presença, em aeroportos brasileiros, de aeronaves militares dos 
Estados Unidos; 

REQUERIMENTO de 12/6/86, de apoio à União Soviética por sua 
estratégia mundial pela paz e em apoio ao desarmamento nuclear (re-
metido às embaixadas da União Soviética e Estados Unidos, no Brasil); 

REQUERIMENTO de 29/4/85, de apoio às conversações multi-
laterais sobre a dívida externa organizada pelo Parlamento Latino-
Americano; 

REQUERIMENTO de 11/4/85, pela estabilidade constitucional da 
Bolívia e pelo incentivo aos esforços de paz do Grupo de Contadora 
(encaminhado ao Parlamento Latino-Americano); 

Parecer favorável ao REQUERIMENTO s/nº /1983 do deputado  
João Eudes (PT/RJ), que solicitava que a Comissão de Relações 
Exteriores autorizasse a realização de uma sessão solene em 13/9/83 
para homenagear o ex-presidente do Chile, Salvador Allende. 

REQUERIMENTO CRE nº 16/85, de 12/6/85, de apoio ao gover-
no do Timor-Leste e contra a ingerência dos governos de Portugal e 
Indonésia naquele país;

REQUERIMENTO s/nº – 1985, pedindo que Nelson Piquet e Airton 
Senna não participem do Grande Prêmio de Fórmula-1 da África do 
Sul, por causa da posição política do Brasil contra o apartheid.
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REQUERIMENTO nº de 2/10/85 sugerindo a transcrição do dis-
curso do presidente da República, José Sarney, perante a XL Sessão da 
Assembleia Geral da ONU, em 23/9;

REQUERIMENTO CRE/P nº 442/86, de 26/8/86, comunicando a rea-
lização de um convênio de cooperação cultural entre a Organização para a 
Libertação da Palestina e a Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep; 

REQUERIMENTO de 21/8/85, solidarizando-se com a deputada 
Bete Mendes, pela denúncia que fez sobre a figura de seu torturador no 
tempo de militância de política estudantil, o coronel Brilhante Ustra.

Além dos requerimentos, também as missões oficiais internacionais 
e conferências das quais João Herrmann participou e estimulou, como 
a Semana Brasil-Cuba Pró-Reatamento, foram fundamentais para sua 
indicação como relator da Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania 
e das Relações Internacionais na Constituinte, o que destacou em seu 
discurso de posse, em dia 7 de abril de 1987: 

“Companheiros constituintes desta comissão temática a que per-
tencemos, aqui representada pelo senador Paulo Bisai, agradeço em 
primeiro lugar ao meu partido, o PMDB, através de seu líder, Mário 
Covas, a confiança demonstrada com a indicação do meu nome para 
relator. Poderia ter sido, tenho certeza, qualquer outro dos dez cons-
tituintes que comigo compõem esta subcomissão. Meu partido, assim 
como todos os outros, pautou por indicar a esta subcomissão pessoas 
não apenas afeitas ao trato da matéria, mas com responsabilidade que 
a sociedade lhes impõe. Portanto, neste primeiro momento, gostaria 
que meu cargo não fosse o de relator oficial; gostaria de poder contar 
com os demais companheiros como relatores adjuntos no processo 
diário de construir uma proposta que emergirá desta subcomissão. 
Importante é a nossa coesão neste momento em que somos cidadãos 
do mundo num país que ainda não conseguiu, apesar da sua recente 
história democrática, impor-se como nação soberana, com dignida-
de suficiente para que o povo não tenha apenas fronteiras, mas, acima 
de tudo, uma postura internacional. 

Um país como o nosso, que busca através não de um Estado de 
direito, mas de formulação de uma política, tanto interna quanto ex-
terna, ainda não tem a advocacia de seu povo, não tem o seu povo 
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como mandante dos seus legítimos governantes. Quero, portanto, 
dizer que, por esta Comissão 1-A, a primeira a ser instalada, passa a 
disposição do cidadão brasileiro. É aqui que ele definirá a sua vida. 
Acabar-se-á de uma vez por todas com aquela famosa frase de que 
‘o cidadão não mora na nação, nem no estado, mas no município’. É 
preciso, de uma vez por todas, que esse cidadão nacional se chame 
brasileiro. E é nesta subcomissão que os brasileiros começarão a exer-
cer o seu direito civil. A Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania 
e das Relações Internacionais será presidida pelo deputado consti-
tuinte Roberto D’Avila (PDT/RJ), tendo como vice-presidentes o se-
nador Aluísio Bezerra (PMDB/AC) e Antônio Ferreira (PFL/AL).”

Durante os trabalhos na Assembleia Nacional Constituinte, João 
Herrmann foi acometido por uma pericardite, uma inflamação do 
pericárdio, que é uma formação que envolve o coração. Contrariando 
determinações médicas no período que antecedeu a apresentação do 
relatório e sob cuidados médicos de cardiologistas, em 11 de maio de 
1987, o relator da subcomissão apresentou o seu relatório e o justificou, 
minucioso como era, ponto por ponto, obtendo, no final, a sua aprova-
ção por unanimidade. 

A ata final dos trabalhos da reunião de nº 168/87, transcrita a seguir, 
demonstra o apoio recebido por João Herrmann em seu trabalho na cons-
tituinte, e a descrição das emendas apresentadas à subcomissão comprova 
a importância que cada tema recebeu no trabalho do parlamentar.

O Sr. Presidente (Antônio Ferreira) – Está aberta a presente reu-
nião que se destina à apresentação do relatório e do anteprojeto de 
Constituição no que se refere à soberania, à nacionalidade e às relações 
internacionais. Por solicitação do constituinte Milton Barbosa está dis-
pensada a leitura da ata da reunião anterior. Com a palavra, o relator, 
constituinte João Herrmann Neto. 

O SR. JOÃO HERRMANN – Sr. Presidente, companheiros cons-
tituintes, primeiramente agradeço à compreensão que os meus com-
panheiros de trabalho tiveram, colaborando e insistindo para que este 
documento pudesse ser apresentado no dia de hoje. Agradeço ainda, 
sabedor muitas vezes que devesse este relator estar presente de forma 
física, mas se não o fez, permaneceu atento, pela própria obrigação,  
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função e, acima de tudo, responsabilidade, entre os 559 homens que 
elaboram o futuro desse país. 

Apresento hoje aos Srs. este relatório, reconhecendo a profunda 
abnegação com que se houve a equipe de trabalho, que nominarei por 
escrito ao final, equipe que, juntamente com a subcomissão, com as 
vice-presidências e relatoria, possibilitou que houvesse um profundo, 
acurado e acima de tudo bem elaborado trabalho do qual somos todos, 
hoje, corresponsáveis. 

Enfim, meu agradecimento real a todos os companheiros e a todas 
as equipes de trabalho desta subcomissão que me acompanharam, me 
acompanham hoje e espero que me acompanhem sempre nesta tarefa. 

Apresento-lhes dentro da Comissão da Soberania e dos Direitos 
e Garantias do Homem e da Mulher, temática I, e da Subcomissão da 
Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais, o anteproje-
to da Constituição, título I – da Soberania, que vai assinado e rubricado 
por este relator e de sua responsabilidade.

I – Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e 
da Mulher. 

a. Subcomissão da nacionalidade, da soberania e das relações in-
ternacionais.

anteprojeto de Constituição 

TÍTULO I
Da Soberania

 Art. 1° O Brasil é uma República democrática, representati-
va, constituída pela vontade popular numa Federação 
indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios. 

 Art. 2° A soberania pertence ao povo e dele emanam os po-
deres do Estado. 
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Está mais à frente do que a Constituição Espanhola, onde a sobera-
nia reside no povo. 

Aqui a soberania pertence ao povo e dele emanam os poderes do 
Estado. Casa-se pelo povo, julga-se pelo povo. Esta é a figura e autorida-
de maior e a única fonte legítima de poder. 
 Art. 3º Legislativo, o Executivo e o Judiciário, harmônicos e 

independentes, são Poderes do Estado e órgãos da so-
berania popular. 

Portanto, praticamos daqui para frente não apenas a democracia re-
presentativa, mas acima de tudo a aspiração da vontade popular, soberana.
 Art. 4º Os Poderes do Estado são exercidos pelo povo através 

de representantes ou, diretamente, pelos meios pre-
vistos nesta Constituição. 

Também inovamos, porque não apenas a República democrática e 
representativa, mas também a democracia direta, através de outras for-
mas, como o plebiscito, o conselho de defesa dos consumidores, onde 
o cidadão não entre dentro de um fórum cabisbaixo ou peça pelo amor 
de Deus por um papel. A questão da democracia direta é fundamental.
 Art. 5° Cumpre ao Estado promover de fato a liberdade e a 

igualdade dos cidadãos, removendo os obstáculos de 
ordem política, econômica, social e cultural viabili-
zando a efetiva participação popular na Administra-
ção Pública e no controle da atividade de seus órgãos. 

Daqui para frente, todo cidadão brasileiro terá acesso ao teto, à edu-
cação, à saúde, porque é um absurdo que, em quatrocentos e oitenta e 
sete anos, nunca se disse que um brasileiro invadiu o céu, mas costuma-
se dizer que invadiu a terra. Se o céu não tem dono, quem é que impede 
que ele possua a terra? Compete ao Estado permitir que o cidadão tenha 
direito à terra para morar e plantar. Sabemos dos nossos limites, que não 
chegaremos a uma Constituição socialista. Queremos uma Constituição 
democrática, mas daremos através da Carta Constitucional instrumento 
ao cidadão para que bata à porta do vereador, do prefeito, do governa-
dor, do chefe de Estado e afirme seus direitos. O pobre olha suas mãos 
e agradece a Deus por ter-lhe dado saúde, porque sabe que é a última 
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coisa que lhe resta. Quem tira a saúde, se se nasce com ela, a não ser 
as condições miseráveis que o Estado impõe à sociedade? A questão 
da educação – o pobre bate na cabeça e diz que pobre é pobre, é burro. 
Portanto, quem não lhe dá educação? Mas o artigo 5º concorre para que 
a sociedade possa ter, daqui para frente, o Estado como promovedor de 
fato da igualdade. 
 Art. 6º A soberania exerce-se sobre todo o território nacio-

nal, que compreende o domínio terrestre, marítimo e 
aéreo, conforme definidos nas convenções internacio-
nais e na legislação federal. 

 Art. 7º O Estado brasileiro exercerá soberania política e eco-
nômica permanente sobre todos os recursos naturais 
que se encontram no seu território. 

Acabou-se a rapina sobre este país – há soberania política e econô-
mica, porque minério não dá segunda safra. Os que hoje ainda querem, 
rapinantemente, apostar na nossa escassez amanhã saberão que daqui 
para frente ao povo brasileiro compete a soberania política e econômica 
sobre seus recursos naturais. Daqui não se esvairão sem a autorização 
do nosso povo, pois é ele o proprietário do seu país e a ele compete dar 
as ordens. As ordens não mais emanarão de qualquer lugar senão do 
seio da sociedade brasileira. 
 Art. 8º  A defesa da soberania e do território nacional é dever 

de todo brasileiro e missão precípua das Forças Ar-
madas. 

 Art. 9º  São símbolos da nação brasileira, a bandeira, o hino, 
o escudo e as armas da República, adotados à data da 
promulgação desta Constituição. 

 Art. 10.  A representação externa da República Federativa do 
Brasil compete privativamente à União, que a exerce 
através do chefe de Estado. 

Companheiros, este relator faz opção pelo parlamentarismo ao colo-
car chefe de Estado, conselho de Estado, chefe de governo e ministro de 



5ª Parte – a atuação de joão Herrmann Como relator274

governo, ao fazer a representação da União através do chefe de Estado, 
competindo a ele a representatividade, enquanto a decisão da política de 
relações internacionais passa pelo Congresso Nacional. Estes são os dez 
artigos, o decálogo da soberania. Por aqui, doravante, se definirá o que é 
o cidadão brasileiro, qual é o cidadão livre, pleno nos seus direitos. Não 
mais o cidadão que vota simplesmente. É o cidadão pleno nos seus direi-
tos políticos, econômicos e sociais. 

TÍTULO II

Da Nacionalidade

 Art. 11.  São brasileiros natos:

 I –  Os nascidos no Brasil, embora de pais estrangei-
ros, desde que estes não estejam a serviço de seu 
país;

 II –  Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou 
mãe brasileira, desde que registrados em repar-
tição brasileira competente no exterior ou desde 
que venham residir no Brasil antes da maioridade 
e, alcançada esta, optem pela nacionalidade brasi-
leira em qualquer tempo. 

Aqui pensamos nos exilados, aqueles que saem por governos e não 
pelo Estado, que saem por regimes e não pela nação. Saem e quando 
voltam, antes da maioridade, acabam sendo impedidos de obterem sua 
nacionalidade antes de um tempo, que nem sempre é o tempo do regi-
me. Portanto, se forem impelidos a saírem deste país, deve ser-lhes dado 
todo tempo para adquirirem nacionalidade brasileira. Nada poderá im-
pedir que o brasileiro que foi retirado daqui, se assim o desejar, seja 
brasileiro para sempre. 
 Art. 12.  São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, 

adquirirem a nacionalidade brasileira, exigidas aos 
originários de países de língua portuguesa apenas re-
sidência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. 
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E aqui vamos mais longe, porque perguntam aos Srs. Espada, aos 
Herrmans e aos Barbosas se são filhos de portugueses, se são filhos de 
árabes, se são filhos de libaneses, se são filhos de poloneses, se são fi-
lhos de russos, mas, aos negros, perguntam se vieram da África, se são 
africanos. E vem aqui uma homenagem que fazemos, não apenas aos 
nossos irmãos portugueses, mas a todos os que foram colonizados por 
Portugal. Por que apenas os irmãos portugueses e não também os an-
golanos, os moçambicanos, os da Guiné, os de São Tomé e Príncipe, 
os de Macau e os do Timor-Leste? Foram colonizados, assim como o 
fomos, pelos portugueses. Portanto os de língua portuguesa passam a 
ter as mesmas garantias que têm aqueles irmãos portugueses. É uma 
homenagem que fazemos à ascendência africana, que possuímos, como 
formadora da nossa raça. 
 Art. 13.  A aquisição voluntária de nacionalidade estrangeira 

não implicará perda da nacionalidade brasileira, a não 
ser nos seguintes casos:

 I –  Quando houver expressa manifestação de renún-
cias do interessado à nacionalidade brasileira de 
origem; 

 II –  Quando a renúncia à nacionalidade de origem for 
requisito prévio à obtenção da nacionalidade es-
trangeira.

Num país que só teve conquistadores, de Conde D’Eu a Rio Branco, 
e não teve libertadores como Sandino, Bolivar, San-Martim, é preciso 
que comecemos por aqui o nosso sonho latino-americano para que se-
jamos bolivianos e brasileiros, sem perdermos a nacionalidade, sejamos 
venezuelanos e brasileiros, argentinos e brasileiros, uruguaios e brasilei-
ros. Não é preciso perder a nacionalidade brasileira quando se tem um 
sonho maior, que é o sonho da integração latino-americana. E começa 
por aqui o sonho de que os nossos irmãos de Rondônia, que hoje tem 
junto a si a Venezuela e o Peru, possam também pensar na extensão 
noroeste de um continente, que apenas artificialmente é dividido, para 
poder melhor governar. 
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 Art. 14.  São privativos de brasileiros natos os cargos de Che-
fe de Estado, Chefe de Governo, Ministros do Con-
selho de Estado, Ministro do Conselho de Governo, 
Deputado Federal, Senador, Ministro dos Tribunais 
Superiores, Procurador-Geral da República, Gover-
nador do Distrito Federal, Governador de Território, 
Embaixador e os da carreira diplomática, oficial da 
Aeronáutica, Exército e Marinha. 

Aqui o relator não abriu mão da questão de ser brasileiro. Vamos 
desde o chefe de Estado ao procurador-geral da República, obrigando 
a questão de ser brasileiro. Os estados decidirão pelas suas próprias 
Assembleias Legislativas, pelas suas constituintes estaduais, se deverão 
ou não ser brasileiros os seus governadores. Não abrimos mão do gover-
nador do Distrito Federal, do governador do território e nem tampouco 
da questão do deputado e do senador. 
 Art. 15.  A condição jurídica do estrangeiro será definida em 

lei, conforme o disposto nesta Constituição e nos tra-
tados internacionais.

À frente tentaremos limpar um pouco o entulho, através do 
Supremo, e fazer que, por lei, se faça o estatuto do estrangeiro, legítimo, 
sem os achincalhes que hoje existem sobre aquele que quer transformar-
se em brasileiro. 
 Art. 16.  O chefe de Estado decretará a perda dos direitos polí-

ticos nos casos de: 

 I –  Aquisição voluntária de nacionalidade estrangeira 
nas bases previstas nos itens I e II, do art. 13 da 
Constituição; 

 II –  Aceitação de comissão, emprego ou função de Go-
verno estrangeiro, sem a devida autorização, e que 
seja incompatível com os deveres do nacional para 
com o Estado brasileiro; 
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 III –  Aquisição de nacionalidade brasileira obtida em 
fraude contra a lei. 

É evidente que o relator aqui quis, no item II, impedir que Operações 
Girassóis e Relatório Saraiva permitam que pessoas que receberam co-
missões de governos estrangeiros, serviram a interesses de governos es-
trangeiros, permaneçam ainda como brasileiros, e no bojo os seus direi-
tos políticos, e ainda, em muitos casos, elaborando a política deste país. 

É preciso que o brasileiro seja aquele que abrace as causas do seu 
povo e não as causas contra o seu povo. E esse deve ser o rigor da lei, o 
rigor da autoridade que é plena e soberana.

TÍTULO III

Das Relações Internacionais

Relações que não tínhamos e que a relatoria tenta entregar aos 
companheiros e à Constituinte, não apenas como algo que possa ser 
novo, mas algo que seja constitucional, princípio das relações neste país. 
Primeiro porque, cada vez mais – isso é processo ambíguo – aproxi-
mamo-nos uns dos outros, mas ao mesmo tempo vamos tendo proble-
mas maiores uns com os outros. Se hoje estamos próximos dos Estados 
Unidos da América, tão distantes estamos deles. Por que razão? Porque 
eles não querem nosso sapato, nosso açúcar, não querem o nosso álco-
ol, não querem o nosso ferro; vão fazer protecionismo. Então, de que 
maneira vamos nos relacionar? Não mais a questão de relações entre 
os Estados, mas as questões das relações reais, fundamentais para que 
os Estados não apenas sejam soberanos, mas exerçam a soberania em 
nome do seu povo. É preciso que se coloque a relação internacional de 
um país como um todo, tendo como foco principal o interesse do seu 
povo. Então colocamos no art. 17.
 Art. 17.  O Brasil manterá relações com Estados estrangeiros, or-

ganismos internacionais e outras entidades dotadas de 
personalidade jurídica, em nome de seu povo, no res-
peito aos seus interesses e sob seu permanente controle. 
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Ou seja, o real, o normal, é que o Brasil tenha relações com todos os 
povos no interesse do seu povo. Isso é fundamental. 
 Art. 18.  O Brasil não permitirá que conflitos internacionais 

em que não é parte atinjam seu território nacional e 
nele se transformem em fatores de desagregação de 
sua gente. 

Nós impedimos e impediremos sempre que conflitos internacionais 
nos quais o Brasil não toma parte, estabeleçam a discórdia entre o nosso 
povo. Isso é fundamental. Não queremos gerar crise dentro do nosso 
país. Queremos um clima de concórdia para a nossa gente, um clima de 
harmonia, um clima de paz. É essa a nossa tradição e agora é um princí-
pio constitucional. Como também no artigo anterior, saímos da questão 
das relações apenas dos Estados e de organismos internacionais, mas 
criamos o nosso relacionamento com as transnacionais, com as empre-
sas multinacionais, cujo capital não tem pátria, mas que queremos nos 
relacionar com elas. Como é que entram os capitais estrangeiros nesse 
país, o que fazem e em nome de quem? Esse relacionamento passa a ser 
um princípio constitucional dentro dessa Carta. 
 Art. 19.  Nas relações internacionais, o Brasil adotará atitude 

de coexistência pacífica e se regerá pelos princípios 
constantes da Carta da Organização das Nações Uni-
das tal como explicitados na resolução 2.625 da As-
sembleia Geral, na sua 25° sessão. 

Nós sabemos que queremos nos dar, com todos, mas devemos saber 
que todos não se dão com todos. Ora, se queremos nos dar com todos, 
mas se todos não se dão com todos, não queremos que esses todos que 
não se dão com todos tragam a discórdia ao todo nacional. Da mesma 
maneira como queremos nos relacionar com o real, com o terceiro milê-
nio, onde a dívida externa pode transformar-se na sua barbárie ou a tec-
nologia pode transformar-se num instrumento de opressão. Queremos 
colocar isso como princípio constitucional. Queremos a paz interna do 
nosso país, mas lutamos pela coexistência pacífica. Não com neutralida-
de, não querendo dizer que não vamos mandar tropas amanhã, se forem 
necessárias, para algum lugar, mas lutamos pela paz entre os povos. Os 
brasileiros nascem com esse princípio constitucional da luta pela paz da 
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humanidade. Nem a carta das Nações Unidas prevê essa posição brasi-
leira, se assim houver.  Aqui dentro, expressa-se que todo cidadão que 
nasça, todo brasileiro que nasça tenha como princípio da sua existência 
como brasileiro a luta pela paz. 
 Art. 20.  Nas relações interamericanas, o Brasil respeitará 

os princípios da Carta da Organização dos Estados 
Americanos. 

Nosso sonho americano permanece e permanecerá. 
 Art. 21.  Na convivência com Estados estrangeiros e partici-

pando de organismos multilaterais, o Brasil favore-
cerá a obra de edificação progressiva do direito in-
ternacional, os movimentos de proteção dos direitos 
humanos e a instauração de uma ordem econômica 
justa e equitativa. 

 Art. 22.  O Direito Internacional faz parte do direito interno. 

O tratado revoga a lei e não é por ela revogado. Não se pode dividir 
internamente o que será decidido conjuntamente, aqui e lá fora. Isso é 
o gérmen do imperialismo. Como se nós pudéssemos, internamente, 
decidir o que vai lá fora. Não, a nossa relação com todos significa que 
no momento em que abrimos mão de uma soberania começamos a ter 
uma outra parte, a receber uma parte de outro lado. Com nossa ideia 
soberana e vontade soberana perdemos, mas ganhamos de outro lugar. 
A soberania ampliada faz com que o tratado seja maior que a lei, pois o 
tratado passa a ser o plural das leis. 
 Art. 23.  A condução das relações internacionais é da compe-

tência privativa da União, que a realizará de forma de-
mocrática através dos Poderes Públicos Federais. 

As pessoas que quiserem estudar o Brasil estarão informadas sobre o 
que é competência da União, o que são as atribuições do chefe de Estado, 
o que são as atribuições do Congresso Nacional, o que são atribuições do 
Senado Federal, as atribuições do Supremo Tribunal Federal, as atribui-
ções da Justiça Federal. Eu me permitiria, Sr. Presidente, não as ler mas 
há alguns importantes e que são fundamentais para entendimento dos 
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caros companheiros. Como atribuição do chefe de Estado, uma vez aceita 
a ideia do parlamentarismo, colocamos claramente no Art. 26, item VIII: 
 VIII –  Comunicar ao Congresso Nacional o teor de todos 

os tratados e compromissos negociados sem neces-
sidade de autorização prévia do Poder Legislativo; 

Mais uma coisa fundamental: das atribuições do Congresso 
Nacional, nesse artigo 30, gostaria que os Srs. atentassem para o 10º e 
11º itens da página oito. No 10º, em que, daqui para frente, o Congresso 
Nacional deverá: 
 X –  Formular conjuntamente com o Chefe de Estado 

as diretrizes da política externa; 

 XI –  Resolver definitivamente sobre os contratos de cap-
tação de recursos financeiros, no mercado interna-
cional, celebrados pelos órgãos da administração 
direta e indireta, federal, estadual ou municipal.

Se, para o conserto de um elevador, num prédio, existe assembleia 
de condomínio, o síndico convoca os condôminos, com relação à dívida 
externa brasileira nenhum cidadão brasileiro foi convocado para saber 
de que forma ela foi contraída, em nome de quem e para quê. Portanto, 
passará pelo Congresso Nacional e, mais ainda, que os referidos con-
tratos de empréstimos se beneficiarão do aval do Tesouro Nacional nos 
limites a serem fixados anualmente na lei orçamentária nacional. 

O art. 31 inova e transforma em importante a nossa tarefa: 
 Art. 31.  O Congresso Nacional, no seu Regimento Interno 

estabelece normas e procedimentos para a instalação 
de um Comitê de acompanhamento e fiscalização das 
Relações Internacionais que o capacitem a exercer de 
forma eficiente, permanente e ágil, a competência que 
lhe é conferida pelo artigo 30 desta constituição. 

 Art. 36.  Fica atribuída a nacionalidade brasileira a todos os es-
trangeiros que se encontrem irregularmente em ter-
ritório nacional e que requeiram a naturalização ao  
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Departamento de Justiça Federal, no prazo de cem 
dias a partir da data de promulgação desta Constituição. 

Temos hoje seis milhões de brasileiros que vivem aqui e que não po-
dem obter sua naturalização. Queremos que eles possam vir à luz. Isso é 
importante e, acima de tudo, humano. 
 Art. 37.  Fica preservada a nacionalidade brasileira dos bene-

ficiários da Constituição de 24 de fevereiro de 1891, 
nos termos dos itens IV e V do artigo 69. 

Na Sala das Sessões da Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania 
e das Relações Internacionais, em 11 de maio de 1987. Constituinte João 
Herrmann Neto, relator, dentro do prazo previsto pelo presidente da 
Assembleia Nacional Constituinte, deputado Ulysses Guimarães. Neste 
momento agradeço, mais uma vez, aos companheiros constituintes e à 
equipe de trabalho que conosco colaborou. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Antonio Ferreira) – Está facultada a palavra ao 
constituinte Milton Barbosa. 

O Sr. Constituinte Milton Barbosa – Sr. Presidente, caro companhei-
ro relator, João Herrmann Neto, V.Exa. está de parabéns pelo brilhante 
trabalho, fruto da mente inteligente que V.Exa. possui. Nós, membros 
desta comissão, sabemos elogiar o grande trabalho que V.Exa. apresen-
ta, uma peça digna de muitas notas. Temos apenas a pedir-lhe que regis-
tre o seu relatório e que dê parecer. Quanto ao sistema de governo, sou 
pelo sistema presidencialista ainda. Somente isso. 

O Sr. Presidente (Antonio Ferreira) – Com a palavra o constituinte 
Sérgio Spada. 

O Sr. Constituinte Sérgio Spada – Sr. Presidente, caro relator, na 
condição de suplente, participando desta reunião importantíssima na 
qual o relator ofereceu seu trabalho à nossa apreciação, gostaria de, 
rapidamente, congratular e parabenizar o deputado João Herrmann e 
sua equipe de trabalho pela proposta aqui apresentada, que podemos 
constatar avançada, progressista, moderna e que, certamente, merecerá 
o apoio não só da subcomissão, como da comissão, mas, também, do 
Plenário da Assembleia Nacional Constituinte.

Gostaria também de fazer um elogio e já assumir o compromisso de 
defesa intransigente de um dos princípios contidos no artigo 36, ou seja, o 
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que acaba com a discriminação, com a perseguição de irmãos nossos que 
para cá vieram, com suas famílias muitas vezes, estão trabalhando, ajudando  
a fazer este país crescer, emprestando o seu saber intelectual, a sua força 
para produzir um país melhor e mais adequado à nossa realidade. 

Pego até como testemunho fatos que vivo constantemente, presen-
cio permanentemente e que não são privilégios da minha região, a qual 
represento politicamente, que é fronteira entre a Argentina e o Paraguai, 
mas que ocorrem em toda a fronteira deste país continental, que é o 
convívio permanente e diário de centenas, milhares de irmãos para-
guaios que de lá foram exilados, ou por força do poder econômico ou 
por força do regime ditatorial que vige ainda no país vizinho. São irmãos 
argentinos, chilenos, peruanos que transitam e vivem com intenção de 
permanecer neste nosso país, mas que, no entanto, encontram dificul-
dades pelo fato de termos em vigor uma lei do estrangeiro, um estatuto 
do estrangeiro, que discrimina e que dificulta a permanência desses ci-
dadãos em nosso território. Então, é inteligente e oportuna a proposta 
contida no artigo 36, e tenho a convicção de que ela trará alegria, paz e 
tranquilidade a centenas de milhares de pessoas que vivem particular-
mente nas fronteiras e enrustidos, escondidos em grandes cidades, que 
aqui estão com o intuito de ficarem, de colaborarem com o seu trabalho, 
o seu bem-estar e para o progresso deste país. Então, meus parabéns ao 
relator constituinte João Herrmann Neto, ao presidente da subcomissão, 
à equipe que colaborou neste trabalho e, desde já, o meu compromisso 
de lutar intransigentemente pela defesa e pela aprovação desta proposta 
no Plenário da Assembleia Nacional Constituinte. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Antonio Ferreira) – Esta presidência agradece a 
presença dos senhores constituintes Sérgio Spada e Milton Barbosa. 
Ouvimos a brilhante explanação do nosso relator constituinte, que traz 
para esta Casa mais grandeza de conhecimento. Lembro aos presentes 
que os próximos três dias já estão reservados à publicação e à distribui-
ção dos avulsos referentes a este anteprojeto. A seguir, teremos cinco 
dias para discussão e apresentação de emenda a este anteprojeto. Está 
encerrada a sessão. 
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A Constituição de 88  
pertence ao futuro8 

Pode haver igual, mas não há em todo o mundo país que  
usufrua maior estabilidade democrática do que o Brasil.

A história é dinâmica. A Constituição Cidadão Brasileira, promul-
gada em 5 de outubro de 1988, pertence ao futuro, pois detém no seu 
bojo os diversos rios que formaram o oceano democrático brasileiro. Se 
o Brasil vive hoje mergulhado num mar de democracia, ilesa apesar das 
inúmeras transformações que viveu desde 88, deve à solidez da Carta 
Magna, criticada por muitos pela sua extensão, que foi devida ao enor-
me pacto que fechou o abismo que separava seus picos e poços sociais.

Àquela época era a oportunidade ímpar que tínhamos para promo-
ver uma grande costura, com um fio longo, que garantisse a liberdade ao 
Brasil. A história vai registrar a Constituição de 88 como um dos quatro 
mais importantes momentos da vida política e social deste país, ao lado da 
Abolição da Escravatura, da Independência do Brasil e da Constituição de 
1946. Se hoje o Brasil alimenta-se da comida da liberdade social, deve-a a 
este prato de democracia que a Constituição brasileira serviu. 

O Brasil deve se orgulhar por ser um país de estabilidade democrá-
tica, mesmo após sucessivas transformações imediatas à promulgação 
da Constituição de 88: a eleição e o impeachment de Fernando Collor; 
a posse de Itamar Franco e a implantação do Plano Real; a sucessão, via 
PSDB, com Fernando Henrique Cardoso, que modifica a forma de sua 
sucessão com a mudança constitucional que garantiria a sua reeleição. 
Perde para seu opositor. Vem o presidente Luis Inácio Lula da Silva, 
que, reeleito, tira mais de 32 milhões de brasileiros da linha da pobre-
za. Nenhum desses fatos seria possível se não tivéssemos garantido na 
Constituição os direitos à liberdade e à expressão. 

Ainda hoje a Constituição de 88 recebe críticas por sua extensão 
e é comparada à americana, quase imutável. Os Estados Unidos da 

8  Artigo de João Herrmann Neto, em comemoração aos 20 anos da promulgação da Consti-

tuição de 1988, publicado em vários jornais.
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América elaboraram sua constituição num momento em que saíam do 
colonialismo para a luta de liberdade, enquanto o Brasil já era um país 
que estava abrindo seus horizontes, tinha sido colônia, sede do reinado, 
república. Enfim, não dá para comparar a história e o momento vivido 
pelos dois países à época de suas constituições. 

Teve no seu intestino a obrigatoriedade de uma revisão popular 
após cinco anos, e assim foi feito em 2003. Exitosamente!

É criticada também pela sua necessidade de complementação, mas 
é necessário dizer que nem tudo se constrói no primeiro momento. O 
dinamismo da vida não pode deixar estática a Constituição. Artigos que 
não eram consensuais foram inseridos na Carta Maior para depois se-
rem regulamentados por lei, tarefa a ser cumprida por gerações futuras. 

Ela trouxe transformações visionárias. Chegamos a votar que os ju-
ros anuais praticados no Brasil fossem de 12%, absurdo à época para 
um país como o nosso, que ainda tinha a inflação como reguladora da 
economia. Pequenos para o Brasil, os 12% eram enormes para o mun-
do. Demos às crianças do Brasil direito à educação, à saúde, ao lazer; 
preservamos sua integridade prevendo regulamentações posteriores. 
Votamos, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), uma 
das conquistas mais avançadas de uma democracia. 

Olhamos para nossos idosos cientes de que a Constituição traria ao 
longo dos anos profundas transformações sociais, como a ampliação da 
expectativa de vida. O Estatuto do Idoso veio, como vieram os novos 
Código do Consumidor, o Código Civil, o Código de Trânsito e outras 
regulamentações previstas na Constituição. Ainda outras virão, e isso é 
saudável para um país que quer sair do berço esplêndido do seu hino e 
alcançar o bem-estar do seu povo cidadão. 

O corpo humano possui imperfeições, apesar de ser uma obra divi-
na. A Constituição é uma carta-prima, é uma das maravilhas construí-
das pelo povo, mas pode apresentar alguns defeitos durante sua elabora-
ção. Compete a nós diagnosticá-los, e pouco a pouco outros brasileiros 
vão moldá-la à perfeição. 

Criticar a Constituição, sim; desrespeitá-la, jamais! 
Jurei ser livre ao escrevê-la, para escravizar-me para sempre ao que 

foi escrito. 
Ao “Independência ou morte” se sucede a liberdade e a vida!
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Brasil e África do Sul,  
novos caminhos9 

O alarido que fizeram com relação à proposta do Chile de filiação 
ao Nafta pareceu-me um tanto despropositado. O Chile, é claro, é um 
país pouco industrializado, que vive da exportação de produtos primá-
rios – sempre com preços em queda na área internacional – razão por 
que busca saídas para exportar cada vez mais, compensado, assim, a 
queda de preços. Voltado para o Pacífico, na área americana daquele 
oceano teria, como parceiros naturais, o México, o Canadá e os Estados 
Unidos e, portanto, o Nafta. Mas precisa, ainda, dos portos brasileiros e 
argentinos no Atlântico, o que leva aquele país a buscar participação no 
Mercosul. De mais a mais, o PIB chileno não chega a ultrapassar o do 
estado do Rio, e seu abandono do Mercosul – o que, de fato, não ocorreu 
– não iria representar o final dos tempos.

Por outro lado, os americanos investem até grosseiramente contra as 
medidas que nossa diplomacia vem adotando, insistindo eles em apres-
sar a criação da Alca. Seria o Brasil um estorvo para esse desiderato, 
com o que não se pode concordar. Vale, para isso mesmo, observar que 
Estados Unidos e Brasil, a partir de 2003, estarão copresidindo a co-
missão supervisora dessa mesma Alca, o que caracteriza, antes de mais 
nada, o interesse do país naquele mercado comum, que abarcaria todas 
as Américas. O preocupante, e com razão, é o fato de existirem retalia-
ções dentro do próprio mercado, na forma como agem Estados Unidos 
e Canadá frente a produtos brasileiros, argentinos, paraguaios, chilenos 
etc. Seria necessário que se resolvessem previamente tais pendências an-
tes que se chegasse, enfim, ao mercado comum pan-americano.

O que me parece é que nossa diplomacia, sempre tão profissional, 
tenha se equivocado, ao menos em parte, ao absolutizar o Mercosul, 
fazendo inflexível a posição brasileira frente às demais propostas colo-
cadas nas mesas de negociação. O Mercosul, ninguém duvida, é uma 
realidade palpável e promissora. Desde que se iniciou, o comércio entre 
os países que o compõem cresceu de 4 para 20 bilhões de dólares, uma 

9  João Herrmann Neto, em 20 de dezembro de 2000.
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cifra mais que expressiva. Há que reforçá-lo, há que seguir buscando 
formas consensuais de atuar, o que pode apresentar um ou outro tro-
peço, mas nada definitivamente malsão para o Brasil, a Argentina, o 
Uruguai e o Paraguai, com, ainda, a Bolívia e o Chile.

Mas a busca de mercados, bilaterais ou multilaterais, não pode im-
pedir que isso aconteça. Ao contrário, há a necessidade de que se os 
busque, até para ali colocar os excedentes exportáveis e não absorvidos 
pelo próprio Mercosul. Assim, já se fizeram consultas junto ao México, 
junto à União Europeia e, agora, temos presente um mercado dos mais 
promissores, que é o da África do Sul.

A visita de seu presidente ao Brasil abriu perspectivas que não po-
dem, em hipótese alguma, ser desprezadas. Livre da chaga vil do apar-
theid, aquela nação amiga vê suturadas e cicatrizadas quase todas as fe-
ridas e começa a recompor seu futuro. Este o instante mais privilegiado 
para que nos aproximemos ainda mais da África do Sul, elaborando 
tratados e acordos comerciais e culturais que nos permitam a troca de 
produtos e ideias, em benefício mútuo. 

É outra, assim, a exibição daquele país ao mundo. Foram-se os anos 
de racismo como política oficial, foram-se os anos de rebelião e violên-
cia. Agora é refazer destinos, reconstruir o futuro a partir de uma unida-
de cada vez mais sólida com as demais nações do mundo. E o Brasil tem 
posição privilegiada para participar desse refazimento das perspectivas 
sul-africanas numa aliança que pode contribuir, e muito, para o desen-
volvimento dos dois países. Este o novo desafio para nossa diplomacia.
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Atu tuir ita nia habarak10

(Seja feita a vossa vontade)
Assim se expressaram em tetum, sua língua, e quiseram, após 26 

anos de luta, 737.908 habitantes do Timor-Leste no dia 30 de agosto, 
eleger 88 deputados para a Assembleia Nacional Constituinte timoren-
se. Para um povo submetido a meio milênio de colonização e primor-
dialmente invadido por mongóis, a exibição do dia da eleição foi um 
espetáculo de democracia.

Havia 412.000 eleitores com mais de 17 anos aptos a votar. Destes, 
93% compareceram nas 13 províncias, escolhendo os constituintes den-
tre os 900 candidatos nos 16 partidos legalmente registrados no pro-
cesso eleitoral pela ATTL (Administração Temporária do Timor-Leste), 
presidida pelo brasileiro Sérgio Vieira da Costa.

Contrariamente às expectativas e com muita sabedoria popular, ne-
nhum dos partidos, nem mesmo a Fretilin, revolucionária de primeira 
hora, conseguiu sozinho a maioria de dois terços ou o número mágico 
de 60 deputados para elaborar hegemonicamente a Constituição. Isso 
exigirá negociação, concessões e a feitura plural da Carta, inclusive 
quanto ao idioma, que se inclina para o português, apesar do enorme 
lobby pró-inglês existente na ilha.

Língua é uma questão geopolítica. Para o Brasil, um Timor de lín-
gua portuguesa é estratégico entre os oceanos Índico e Pacífico. Alguma 
coisa como 400 milhões de pessoas se encontram por lá. Com absoluta 
ausência nossa. De produtos in natura a manufaturados. Com um ativo 
cultural brasileiro invejável. O Brasil é querido e o brasileiro respeitado 
nestas plagas.

Nossas novelas e o futebol (por enquanto) os encantam. Em Dili joga-
ram por duas vezes nossos 71 militares contra os timorenses. No primei-
ro jogo, contra o batalhão de Pernambuco, eles ganharam por 5 a 2, e o 
estádio, lotado, quase veio abaixo. No segundo jogo, com nossos homens 
do Rio, viramos e deu Brasil, por 1 a 0. O chefe da nossa tropa, coronel 

10  João Herrmann Neto, quando deputado federal PPS/SP, enviado ao Timor como observador 

da ONU, em 16/10/2001. Publicado na Folha de S.Paulo em 22 de outubro de 2001.
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Beraldo, não quer nem saber de revanche, mas até Xanana Gusmão pediu 
mais um jogo. Ganhar do Brasil dá mais festa que comício eleitoral.

Mas deixando de lado o futebol, nossos artistas globais e o grande 
mercado, devemos fazer algo de imediato e substantivo com o Timor 
Lorosae que nasce. 

Existem por lá, hoje, 1.200 civis portugueses. Australianos, fora os 
militares, há mais de 800. O Peace Keaping Force (PKF) tem 24 exérci-
tos, e os observadores da ONU são representados por 22 nações, e este 
comando, confiado ao general brasileiro João Rosário, envolve 32 paí-
ses, recrutando mais de 8.000 pessoas. O Brasil, companheiro de CPLP 
do Timor, tem 89 homens.

Temos um escritório de representação com apenas um dedicado 
diplomata, ministro Kiwall de Oliveira. Sou testemunha de que o nos-
so chanceler anterior, ministro Lampreia, reivindicava, pelo Itamaraty, 
maior presença nossa no processo de autonomia, gesto que terminou 
com a pífia resposta do nosso presidente. Isso mostra o quão pequeno 
o Estado brasileiro de hoje se julga no cenário internacional, pois não 
sabe impor seu tamanho nem mesmo onde a simpatia e os interesses 
estratégicos comuns aos dois países nos aproximam. A conquista demo-
crática do Timor-Leste reivindica uma postura firme do nosso país, sem 
o que as declarações de apoio do presidente Fernando Henrique serão 
apenas palavras ao vento.

Tempo novo em Timor. Nestes dias, gesta-se uma nação democrá-
tica. Parto sofrido para um povo que, no cio da liberdade, amou-a com 
sua própria vida.

Gloria ba Timor ba Brasil ba espirite demokrazia.
Nota do autor: 
Este artigo foi escrito no Aeroporto de Darwin, Austrália, dia 10 de 

setembro de 2001, véspera dos atentados nos Estados Unidos. Enquanto 
escrevia, não me saia da mente a história escrita a sangue pelos timorenses. 

Quantas vítimas a humanidade ainda exigirá para que exista um 
mundo fraterno e em paz, onde o homem não seja o lobo do próprio 
homem?
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As veias abertas do Mercosul11

Terão sido apenas dez os anos de sua existência agora completa-
dos? A reunião de Assunção foi a crônica de uma morte anunciada? O 
Mercosul é um projeto de hegemonia brasileira em detrimento de seus 
parceiros Argentina, Uruguai e Paraguai? Estas e tantas outras dúvidas 
assolam o futuro do Tratado de Ouro Preto, que, em 1994, consolidou 
o Mercosul. A não confirmação do acordo bilateral com o México pode 
dar uma nova chance ao bloco e indicar um novo modo de conduzir as 
suas negociações externas, reforçando a política de que juntos somos 
mais fortes.

É preciso lembrar que o fincar da afirmação do Mercosul enquanto 
bloco se deveu a um acidente de tráfego. O vestibular do grande mercado 
americano foi o Nafta (EUA, Canadá e México), que foi interrompido ao 
norte, com a luta separatista entre Montreal e Québec, no Canadá, e ao 
sul, com a sublevação social de Chiapas, no México. Esses dois percalços 
inconcebíveis “ensanduicharam” os interesses dos EUA e detiveram o 
avanço da aliança para o sul. Nesse intervalo de tempo, possibilitou-se 
a implantação do Mercosul e sua possível ampliação. Bolívia e Chile se 
transformaram em Estados agregados, tornando positiva a expansão. 
As suas entradas transformaram o Mercosul de bloco atlântico em bio-
ceânico, possibilitando que sua história de 500 anos de colonização e 
desenvolvimento oriental se dirigisse ao Pacífico e que novos mercados 
de três bilhões de pessoas se dirigissem ao ocidente.

A “cláusula democrática” possibilitou uma trégua convulsional, que 
se espraiou por toda a América do Sul, apesar das enormes dificuldades 
de Equador, Venezuela, Colômbia e Peru.

A existência de um Parlamento conjunto entre os quatros países in-
filtra a presença social, indicando um futuro Parlamento do Mercosul 
eleito pelo voto direto de seus cidadãos. O mercado gerado entre os pa-
íses desonerou a necessidade de moedas fortes na sua realização, apesar 

11  João Herrmann Neto quando deputado federal pelo PPS/SP, membro da Comissão de Rela-

ções Exteriores e Defesa Nacional, membro da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, 

em 30/6/2001. Artigo publicado no jornal Folha de S.Paulo, em 30 de junho de 2001/Opinião.
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da debilidade das economias e da existência de regimes econômicos dis-
tintos entre Argentina e Brasil.

A complementaridade das cadeias produtivas, desde a agrícola à in-
dustrial, passando agora pela energia, impulsionou um nunca visto en-
trelaçamento de empresas, negócios e culturas, além de uma mixagem 
de interesses que antes eram nacionais.

A questão da defesa não vislumbra mais os aquartelamentos mili-
tares ao sul, que se destinam agora aos reais problemas de ocupação 
da Amazônia, à proteção dos espaços aéreo e marítimo e à coibição do 
tráfico internacional.

A posição ante a geografia econômica do mundo também mudou, 
pois o PIB do Mercosul é aquele hoje que, se aliado a um ou a outro, 
desequilibra os produtos da União Europeia e do Nafta. A moeda mer-
cossulina é cobiçada tanto pelo euro quanto pelo dólar americano.

Enquanto os EUA erigem a “muralha do século 21” na fronteira 
com o México, os povos mercossulistas se invadem entre si, ocupando 
pacificamente espaços que vão do mercado de trabalho ao turismo da 
neve e da areia.

Uma história de integração é lenta e repleta de barreiras. Imensas, 
porém não irremovíveis. A da União Europeia tem 52 anos e ainda não 
terminou. A do Mercosul, embora venha de San Martin, de Bolívar, de 
Sandino e de Rio Branco, sempre foi feita sob o viés de interesses inter-
nacionais. Pela primeira vez se faz ao sabor dos seus povos.

O caminho está traçado. Avançar para o oeste e para o norte. 
Combinar interesses com o Pacto Andino e com os países amazônicos. 
Em vez do Mercosul, o Amercosul! Autossuficiente em petróleo, com a 
primeira biodiversidade do planeta, com 26% da água doce superficial, 
com a segunda maior Província mineral, com a maior fronteira de terras 
agrícolas não exploradas e com 300 milhões de pessoas e praticamente 
uma só língua, pois as duas não se separam na origem. 

O ideal dessa integração se faz uma quimera palpável. Lá na frente, 
realizada a nossa comunidade sul-americana e fortalecidos os nossos 
interesses econômicos, culturais e sociais, poderemos abraçar outras 
fronteiras, que não cairão sobre nós, mas se abrirão para nós.
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Timor Lorosae12 
Itakaharaksaida (o que nós queremos) é o que cerca de 300 mil ti-

morenses, em seu dialeto local, o tetum, estarão dizendo pelas urnas 
em 30 de agosto, na criação da primeira Constituição de Timor Timur 
(Timor-Leste), que eles desejam que se chame Timor do Sol Nascente 
(Timor Lorosae).

Uma língua portuguesa, reprimida nos últimos 25 anos pelos ocu-
pantes indonésios, deseja ser recriada como idioma nacional. Timor já 
foi convidado a participar como observador da Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa (Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-
Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde). Em seu território, coloniza-
do pelos portugueses, o povo maubere sofreu o mais cruento massacre 
da história contemporânea – 250 mil mortos em um milhão de habitan-
tes – na tentativa de se tornar independente.

Seus milhares de mártires, dois prêmios Nobel, Ramos Horta e bis-
po Bello, e um Mandela local, Xanana Gusmão, impediram a tutela de 
seu povo e caminham para a construção de uma nação. Aí está o mag-
nífico de tudo.

Pela primeira vez, sob a supervisão de um organismo internacional, 
não proveniente de golpe, insurreição, revolução ou divisão nacional, 
surge um país. Com um povo que nunca teve participação nos rumos 
do seu destino, porque nunca foi consultado. A ideia da democracia 
como ferramenta da liberdade nunca existiu ali.

Houve uma consulta popular para que o povo timorense se pronun-
ciasse pelo fim da tutela malaia. Dos votantes em 1999 (90% da popula-
ção com capacidade para votar), 78,2% pronunciaram-se pela extinção 
dos laços que os ligavam, desde 1975, à Indonésia. 

Nos momentos que se seguiram à consulta popular, a ilha foi sa-
queada e pilhada pelas milícias pró-Indonésia, que destruíram em Dili, 
a capital, 90% dos prédios existentes. A casa em que se alojaram os ob-
servadores brasileiros de então, deputados Paulo Delgado (PT-MG) e 

12 João Herrmann Neto, quando deputado federal pelo PPS/SP, presidente do Grupo Parla-

mentar Brasil-Timor-Leste, publicado na Folha de S.Paulo em 9/11/2001.
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Pedro Valadares (PSB-SE), o embaixador Jadiel Vieira e eu, foi incendia-
da, e nosso hospedeiro foi degolado.

Para colocar fim à desordem e promover a transição para a pá-
tria livre, foi criada, pela ONU, a Untaet (United Nations Transitional 
Administration in East Timor), chefiada por um brasileiro, o diplomata 
Sérgio Vieira de Mello, que passou a reger a marcha da liberdade.

Os constituintes a serem eleitos, 88, terão 90 dias para redigir a pri-
meira Constituição de Timor-Leste.

Que sabor de novo no novo século!
O que sairá da vontade dos eleitos? Uma democracia? Regencial, 

republicana ou monárquica? Saberá um povo, submetido mas não sub-
misso, diferenciar o poder autoritário secular do poder democrático 
derivado? Que economia virá e com que fundamentos? Socialista, capi-
talista, de mercado? Que nomes terão liberdade e cidadania, com 80% 
vivendo abaixo da linha da pobreza? São muitas as perguntas e dúvidas. 
Aos amantes da democracia, a experiência primeira na crença de que 
um povo é capaz de construir seu destino.

Para o Brasil, também uma questão épica. Num mundo de gendar-
mes econômicos, o país que nasce quer ter a nossa língua e ser nosso 
parceiro do outro lado do mundo, qual um porta-aviões fundeado entre 
o Índico e o Pacífico. Não desejam o inglês da vizinha Austrália. Nem 
tampouco o malaio, que acabam de repudiar. Querem manter como 
herança cultural o seu dialeto hegemônico, mas também querem um 
idioma de trânsito internacional e um país amigo, com quem se confra-
ternizem em identidade no futuro.

Há um “sentimento brasileiro” no ar e no mar de Timor. As palavras 
poéticas e religiosas voltam-se ao português. Será que assim será? Quem 
viver verá, dizem. Estarei lá novamente, com o povo maubere, como o 
faço desde 1979, daqui, apoiando sua luta. Não sei se verei, mas o mun-
do verá que sob os céus não há eternidade que perenize a escravidão.

To loron seluk! (Até a volta!)
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Oriente Médio:  
Holocausto II13

Temos condenado duramente o terror. E o faremos seguidamente. 
Não podemos aceitar que, no relacionamento entre seres humanos, todos 
nós dotados de razão, prevaleça o irracionalismo, a demência. O terror, 
como instrumento de luta política, jamais conseguiu levar ao poder qual-
quer partido, qualquer facção política. IRA, ETA e, mais recentemente, a 
Al-Qaeda estão aí mesmo para comprovar essas nossas assertivas.

Mas isto é o terror de guerrilha e de fanáticos, aquele que ataca ale-
atoriamente, sem um objetivo definido. No Oriente Médio, no entan-
to, estamos assistindo à aplicação do terror de Estado, sistematizado, 
controlado dos quartéis por Estados-Maiores, com objetivos definidos, 
e bem definidos, que podem ser resumidos em um só: liquidar com a 
nação palestina.

O atual governo de Israel transforma-o em Estado terrorista. Faz tá-
bua rasa de todos os princípios humanitários, de tudo que existe de hu-
mano em nossa sociedade. Mais, ainda: fecha os olhos ao passado mes-
mo de seu povo e dá início a mais um genocídio, mais um holocausto.

Todos sabemos que Israel se transformou em cabeça de ponte dos 
norte-americanos dentro do mundo árabe, com o objetivo, a cada dia 
mais evidenciado, de manter esses mesmos povos árabes sob constante 
ameaça, agressão. Para enfrentar os molambentos guerrilheiros afegãos, 
deslocaram para aquela área enorme contingente militar, as armas mais 
apavorantes. Já liquidaram a resistência talibã. Agora preparam-se para 
invadir o Iraque. E mandam tropas para treinar soldados na Geórgia, 
uma república da ex-União Soviética, para o Iemen e as Filipinas. Nesses 
lugares, nada obstante as distâncias geográficas, buscam guerrilheiros 
islâmicos, enquanto os israelenses são deixados de lado, para que liqui-
dem com seus vizinhos árabes.

Até quando iremos assistir de braços cruzados a essa carnificina? 
Como admitir que a nação mais poderosa do mundo continue de braços 
dados com esse Estado terrorista que, agora, chega ao cúmulo de cercar 

13  João Herrmann Neto, quando deputado federal e líder do PPS, em 1º/4/2002. 
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Yasser Arafat, líder inconteste do povo palestino, dentro de sua própria 
sala de trabalho, depois de mantê-lo refém por mais de quatro meses 
em sua cidade?

São dias de amargura e pavor. A decisão da ONU, condenando 
Israel a abandonar as áreas invadidas não foi respeitada, não obstante 
os norte-americanos terem votado contra as ações terroristas de Ariel 
Sharon. Se a Organização das Nações Unidas se vê assim apequenada, 
desprovida de qualquer parcela de poder para dirimir questões que 
envolvem muitas nações naquela parte do mundo, que restará esperar 
além do caos? 

E o caos, os israelenses devem ter presentes, foi aquilo que Hitler 
quis lançar sobre o mundo, na esperança de aqui implantar o Reich de 
Mil Anos. Deu no que deu. Os judeus deixaram seus guetos, enfrenta-
ram o terror, morreram em câmaras de gás e, hoje, mundo afora, gozam 
daquela liberdade que a democracia, e somente a democracia, permite 
aos povos do mundo. Já o terror é um bumerangue. Mortal, irracional, 
demencial, mas, infelizmente, a única política de que se sabe valer o 
governo israelense. E isso é um tiro no próprio pé. 
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Mammuk hira,  
Ruanuelo maio, Tacitolu14

Crianças, meninas e meninos, com suas velas acesas, abaixaram-
se, e enquanto entravam os combatentes, viúvas e órfãos da Falintil, 
rolavam as primeiras lágrimas do embaixador da ONU, Sérgio Vieira 
de Mello, administrador da transição para a independência do Timor-
Leste, a primeira nação do novo milênio.

As dezessete etnias cantavam seus ritos tribais em meio a cavalos, 
lanças e sabres. A lua crescente, aqui do outro lado do mundo, ilumina-
va rostos e corpos dos que, vivos, comemoravam a liberdade conquista-
da por seus mortos. As crianças, sempre as crianças, ocupam o campo 
da cerimônia coloridas à luz dos holofotes, e a solista Barbara Hennings 
entoa Freedom, e não há como resistir. De mãos dadas, Mari Alkatiri, 
ministro-chefe do Conselho de Ministros, eu, Marcio Santilli e Flavio 
Bierrenbach, que começamos no Brasil a luta pelo povo maubere em 
1985, vamos ao pranto. O grito, parado na garganta desde 1975. Nestes 
25 anos, até o referendo de 1999, quando tudo parecia tão longe e im-
possível, 350 mil timorenses tombaram, e hoje explode de suas tumbas 
e cemitérios um silêncio que abafa e fala mais alto, deixando o grito dos 
agora livres aprisionado tal qual um sussurro.

A emoção toma conta do campo, à beira-mar, estrelado o céu, quando 
começa a falar o secretário-geral da ONU, Kofi Annan. Fala em inglês, 
traduzido ao tetum e nas telas que circundam o espetáculo, legendado em 
português. É reverenciado e aplaudido pelo papel que diplomatas, técni-
cos e soldados de todo o mundo, inclusive brasileiros, agregados ao or-
ganismo multilateral, prestaram à libertação do povo maubere. Termina 
empolgado : “Independência não é um nome, é um caminho!”.

O chanceler e prêmio Nobel Ramos Horta anuncia os convidados à 
multidão que ocupa Tacitolu, o enorme descampado onde ocorre a ce-
rimônia de independência da República Democrática do Timor-Leste. 
Nomeia Horta as ajudas recebidas e os mandatários presentes. O ministro  

14  João Herrmann Neto, deputado federal e líder do PPS, enviado da ONU ao Timor-Leste, em 

20/5/2002. Publicado na Folha de S.Paulo.
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Celso Lafer, cumpridor de sua missão, e também emocionado, não 
ouve, constrangido, qualquer palavra dirigida ao Brasil, nosso país qua-
se ausente em ações concretas de ajuda ao povo irmão de Timor. Se não 
fossem alguns educadores abnegados e principalmente nossos oficiais e 
tropa, a presença do Brasil, apesar dos esforços iniciais do embaixador 
em Jacarta, Jadiel de Oliveira, e depois do nosso chefe da Representação 
em Dili, ministro Kiwall de Oliveira, passaria despercebida nesses anos 
de luta, transição e libertação. Ainda assim, por outros compromissos, o 
ministro da Defesa, Quintão, não se fez presente.

Tremula no alto do madeiro a bandeira azul. Tocam os tambores e 
arreia-se a flâmula internacional que garantiu a transição para a inde-
pendência.

É meia-noite de 19 de maio. É zero hora de 20 de maio de 2002, dia 
da liberdade. Silêncio sepulcral enquanto três combatentes trazem o pano 
preto, amarelo e vermelho estrelado em branco. Recebem-no seis soldados 
do exército timorense. Ouvem-se seus passos fortes e veem-se suas luvas 
brancas. Minuto alongado enquanto se amarra o estandarte ao mastro.

Canta o coral o hino nacional do Timor e hasteia-se, pela primeira 
vez em pátria livre, o pavilhão do Timor-Leste. Pungem rostos e cora-
ções dos mandatários de 92 nações presentes. Recebe a aldeia mundial 
sua mais nova companheira, e a bandeira timorense tremula agora na 
altura igual das nações e povos livres e independentes. 

Move-se Kofi Annan e acerca-se do herói da libertação e primeiro 
presidente eleito do Timor, Xanana Gusmão.

Primeiro gesto. Temperado pela reconciliação. Coragem dos liber-
tos. Entra Xanana acompanhado da presidente da Indonésia, Megawati, 
a mesma Indonésia que reprimiu e matou o povo maubere. Tacitolu vai 
ao delírio. Aplausos, alegria, urros e assovios. É o povo livre do Timor 
aprovando o gesto e aplaudindo o estadista que anistia o passado e cons-
trói a amizade e colaboração para o futuro com o vizinho povo de 260 
milhões de indonésios espalhados em suas quase dezessete mil ilhas. 

Fala Xanana pela primeira vez como presidente eleito, empossado 
pelo presidente da Assembleia Constituinte, Francisco Guterres “Lú-
Olo”. Agradece inicialmente em inglês a solidariedade dos povos do 
mundo. Depois em português, novo idioma oficial do Timor. Dirige-
se às outras sete nações da CPLP (Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa), em especial a Portugal, por sua importante ajuda, e cujos 
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presidente da República, primeiro-ministro e chanceler se fazem pre-
sentes. Pronuncia-se em bahasa indonésio e se confraterniza com os ex-
opressores.

Quando Xanana começa a discursar em tetum, a língua veicular do 
Timor, treme o chão de Tacitolu. Lembra os combates, o sofrimento, 
as chacinas, o papel das mulheres. Pranteia os que deram a vida. Pede 
união, justiça e paz. Vira-se, então, para o mundo e fala em seu inglês 
carregado:

Tacitolu is now the garden of peace. Explodem os fogos da indepen-
dência.

Que a Terra seja um grande Tacitolu.
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Até que enfim, conforto.  
Oxalá alvíssaras!15 

Demorou, mas parece que Piracicaba tomou jeito. Depois de anos 
de prostração e fuga do cenário político-econômico, voltamos à possibi-
lidade de participarmos do eixo de desenvolvimento e poder do Brasil. 
É só ter juízo, o que as lideranças políticas locais estão exibindo. 

O raciocínio é simples. Elegemos, em seis de outubro último, três 
deputados com fortes vinculações locais, dois deles federais, tendo sido 
aqui prefeitos, e um estadual, que ainda não o foi, mas poderá sê-lo um 
dia, o alcaide desta cidade. O prefeito atual também já foi deputado es-
tadual e federal. 

Agora vem o segundo turno, em 27 de outubro próximo. Disputam 
a Presidência do Brasil Lula do PT, com seus apoiamentos, e Serra, do 
PSDB, com seus aliados. O torneio estadual se repete, com Geraldo e 
Genoíno, dos mesmos partidos litigantes em nível nacional, levando a 
eito a peleja em São Paulo. 

O primeiro turno paulista, tal qual brisa democrática, levou embora 
o que ainda havia de cinzas no cenário político estadual, com inegável 
higienização ética e moral do processo eleitoral. Para o futuro dos brasi-
leiros está posta a escolha. Para os paulistas, a decisão. Para Piracicaba, 
o conforto, repito, se houver juízo. 

Continuando a linha inicial, que persegue este raciocínio, esta é a 
situação atual que aqui vivemos. O prefeito Machado e eu apoiamos 
Genoíno para governador. Nosso prefeito é, inclusive, um de seus co-
ordenadores de campanha. Genoíno eleito, ponto para Piracicaba! Os 
deputados Thame e Roberto Morais apoiam Geraldo; o Roberto, inclu-
sive, goza de estreita amizade com o governador atual, que disputa a 
reeleição. Geraldo eleito, é só apresentar a fatura. 

Machado, Roberto e eu apoiamos Lula para presidente. Nós dois 
do PPS, por adesão, já que apoiamos Ciro Gomes no primeiro turno. 
Agora, no entanto, somos Lula “desde criancinhas”. Lula eleito, é Lula 

15  João Herrmann Neto, quando deputado federal e líder do PPS em 20/10/2002. Publicado no 

Jornal de Piracicaba.
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lá e cá! Thame e o ministro Barjas Negri, meu ex-secretário de governo 
municipal, apoiam José Serra, ao qual o último sucedeu no ministério 
como seu homem de confiança. Se der Serra, a continuidade e a recom-
pensa do possível futuro presidente recairá sobre Piracicaba. 

Terminando o raciocínio, cada um dos quatro, deputados e prefeito, 
a seu modo e com seu esforço, estará postulando votos para seu candi-
dato. É legítimo e estimulante que assim seja e que adversários se en-
frentem pelas ideias e defendam com unhas e dentes a candidatura que 
abraçaram. A campanha eleitoral é a missa da democracia. A fé nessa se 
acentua pela frequência daquela. 

Não vamos exigir que se poupem, os deputados e o prefeito, assim 
como seus correligionários e simpatizantes, de irem às ruas e até com 
fervor enfrentarem-se pela vitória de seus companheiros. Que não passe 
pela cabeça de ninguém que isto é um desserviço. Ao contrário, é dessa 
forma que se constroem conceitos, consciência e cidadania. Porém, na 
data final só se elegerão um governador de São Paulo e um presidente 
da República do Brasil. 

Aos quatro mandatários piracicabanos caberá o dia seguinte da 
construção. É evidente que haverá derrotados e vitoriosos nas urnas. 
Mas é exigível que só haja um beneficiário desse embate – o povo de 
Piracicaba e região. Que aqueles que defenderam Genoíno ou Geraldo, 
Lula ou Serra se unam em torno das nossas exigências futuras. O man-
dato principal, que saiu das urnas de Piracicaba e região em seis de ou-
tubro, é o de servir à sociedade, sem emasculação dos pensamentos que 
hajam distintos entre si, mas com o dever público de ser amplo e plural 
na defesa do nosso bem comum. 

Pelo que conheço, e respeito, do prefeito Machado, do deputado fe-
deral Thame, do deputado estadual Roberto Morais e pelo muito que 
deles eu gostaria de ser, e tento, tenho certeza de que haverá uma só 
Piracicaba vitoriosa, que, pela unidade dos seus homens públicos elei-
tos, que a adoram tanto, para cá trará a atenção dos futuros governador 
e presidente. 

Agora, o principal. Obrigado, Piracicaba, pelo quinto mandato que 
me concede este seu generoso povo. Servi-los-ei, piracicabanos e piraci-
cabanas, enquanto tiver energia e forças para fazer do meu mandato um 
bom e profícuo trabalho. 
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O sonho tem de continuar16 
Malo periculosam libertatem quam servitium quictum!

Entre as várias leituras que agora se fazem e, com certeza, se farão 
no futuro a respeito das eleições de 2002, as que mais abundam são so-
bre prognósticos para o futuro do país. Tendência que poderia até ser 
festejada se não fosse, no mínimo, aventureira.

O acontecimento da vitória de Lula só se assemelha, em proporções 
históricas, a 1889, quando se instalou a República no Brasil – logo após 
o tardio final da ignominiosa escravatura humana. Condes, viscondes e 
barões só entenderam seu papel – sem corte – décadas depois do início 
da nossa vida republicana. Agora, como num átimo, todos querem tudo 
entender e explicar.

Construir um país sob a nova ordem será uma tarefa árdua, sujeita 
a recuos e equívocos, a avanços e progressos, mas jamais teremos de 
volta o passado e o retrocesso. Se houver falhas na nova estruturação 
institucional que nosso povo está produzindo, com certeza a velha elite 
não terá o comportamento que tinha outrora.

Após o Império e um século republicano, trata-se do começo de 
uma nova era para o país. Sem supor qual será, devemos trabalhar para 
que ela tenha uma sociedade democrática, plural e justa, buscando um 
Brasil soberano e em paz, com igualdade social. A mesma velha socie-
dade – o mesmo país – jamais existirá novamente, embora tenhamos 
ainda um povo sem ampla cidadania e sem gozo de seus plenos direitos 
políticos. O que temos na nossa sociedade é uma enorme gana de trans-
formações soprada pelos ventos dos desejos sociais, que baforam hoje 
de um lado e, se pouco mudar, amanhã o farão em outra direção, sem al-
terar o sentido da mudança. Afinal, num país sem consciência política e 
repleto de frustrações, os que perdem a esperança são em maior número 
do que os que a mantêm. E minoria política sem ideologia é derrotada 
pela maioria eleitoral.

16  João Herrmann Neto, quando deputado federal e líder do PPS, artigo publicado na Folha de 

S.Paulo em 7/1/2003.
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Eis a virtude da democracia.
Seus ventos são lições que derrubam as barreiras da ignorância e 

os que não lutam pela igualdade. E, qual ressaca, vão continuar baten-
do para que, um dia, os governos sejam submetidos, como Estados de-
mocráticos, à vontade coletiva e soberana da sociedade. Serão vários 
embates, de duração indefinida, mas a vitória da democracia – como 
prática permanente da sociedade – é inexorável, sepultando o discurso 
“democratista” da sua prática como tática provisória.

Observemos o passado, o que sempre é mais confortável – embora, 
muitas vezes, a miopia se acentue –, e olhemos o recente ano de 2001, o 
primeiro de um novo milênio. Toda a mídia do país, com raras exceções, 
reportava diariamente que a candidatura de Lula só serviria para a dis-
puta do primeiro turno, que o segundo turno, no Brasil, tinha sido feito 
para derrotar Lula e Maluf, que toda a classe média, as elites produtivas 
rural e industrial-urbana e os setores financeiros abominavam o “PT e 
seus barbudos”. A mídia apregoava que o mundo tinha medo de uma 
sucessão que se fizesse pela esquerda, como se a alternância no poder 
fosse uma ultrapassagem de veículos em rodovias inglesas. Criou-se um 
Gulliver chamado mercado, a quem foram dadas a voz estrangeira dos 
credores internacionais e a cor verde de um real batido pelo dólar (no 
único país em que ele subia). O mercado dizia que a vitória da oposi-
ção soterraria a economia sob os escombros da inflação. Isso sem olhar 
os candidatos, suas cartas aos brasileiros ou nas mangas, mas vendo os 
eleitores. Mas estes varreram todos os dogmas midiáticos eleitorais que 
se apresentavam como fantasmas, e “a esperança venceu o medo”.

Lula presidente. Foi assim! Não sei se assim será! É difícil entender 
o povo, principalmente quando, “à mineira”, nos manda recados em que 
ele diz que está indo para um lugar, mas, na realidade, ele está cami-
nhando em outra direção.

Ouçamos o rumo do povo.
No primeiro e no segundo turnos, dos 115 milhões de eleitores, en-

tre 85 milhões e 86 milhões deram seu voto a algum candidato a presi-
dente. No primeiro turno, houve o primeiro aviso. Afinal, 76,8% vota-
ram na oposição – Lula (46,44%), Ciro (11,97%), Garotinho (17,87%), 
José Maria (0,47%) e Pimenta (0,05%). A diferença para o candidato 
situacionista – Serra (23,2%) – foi de 53,6 pontos percentuais. Vitória 
esmagadora da oposição!



6ª Parte – artigos304

No segundo turno, dois candidatos se enfrentaram como oposição e 
situação. Disputaram Lula (61,3%) e Serra (38,7%), e a diferença entre o 
“governo FHC” e a “vontade popular de mudança” foi para 22,6 pontos 
percentuais, uma diminuição de quase 60% em relação à diferença do 
primeiro turno, realizado apenas 21 dias antes. O candidato Serra dimi-
nuiu a diferença para 22,6 pontos percentuais. Recuperação esmagadora 
do governo?

O povo – oh! povo! indômito povo! – está mandando um recado. 
O que ele quer dizer? Aonde quer ir? Eis a percepção atroz que os líde-
res buscam ter, para que, por aleivosia ou petulância, não fiquem tão à 
frente da nossa gente que não possam por ela ser vistos. Ou ainda para 
que não fiquem tão atrás que possam ser por ela atropelados na marcha 
inextinguível do futuro.

O Brasil começou a mudar. Governos são transitórios e passam. A 
nação e seu povo são parceiros indeléveis e indissociáveis do seu desti-
no. O amanhã será!

Traçar o destino de um país não compete às vozes vãs e distantes, 
como o rufar de tambores. Construí-lo é uma tarefa difícil, lenta e soli-
dária que não pertence aos predestinados ou heróis, mas ao talento pa-
ciencioso de quem ouve a história não como um murmúrio de opressão, 
mas como o clamor da liberdade.

Aos libertos, dirijo a reflexão. Aos que lutam por ela, deixo a lição 
dos que se dedicaram a derrubar todos os tipos de escravidão. 
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Habemus theatru!17

Faz vinte e cinco anos! Lembro-me como eu via aquele esqueleto 
sujo, mal cheiroso, abrigo fétido da escória, inundado às vezes pelo 
Itapeva, que apesar das águas turvas mais o limpava que o enlameava, 
tal era seu estado pestilento, assombrada inacabada estrutura do que 
deveria ter sido um prédio que abrigaria um teatro.

Foi assim que eu recebi essa obra quando assumi a prefeitura de 
Piracicaba, em 1º de fevereiro de 1977. Seguiam-me inúmeros desafios, 
do regime autoritário da época a buscar o bem-estar dos meus concida-
dãos. Mas as obras inacabadas, muitas erguidas por Luciano Guidotti há 
décadas, eu teria o desafio de as terminar. Desde uma Ponte do Caixão 
solta no ar, que eu liguei depois, do Matadouro ao Jupiá, até o Teatro 
Municipal, projeto do Bergamin, prêmio internacional de Praga, que 
sarcofagamente abrigava a expectativa cultural de Piracicaba, já desilu-
dida por ter perdido o Santo Estevão e o São José.

Não tínhamos recursos financeiros. Os cofres do Blaawn e do 
Florivaldo eram uma penúria só. Mas chorar não podíamos, porque o 
povo me havia eleito prefeito e não carpideira. Mãos à obra!

Resolvemos (não é plural majestático, é que havia um Conselho de 
Governo que se reunia todo dia às sete horas da manhã e propunha as 
ações político-administrativas) retomar as obras do teatro. Na prefeitura 
não havia um órgão que tomasse conta da cultura. Criamos por decreto 
uma Coordenadoria da Ação Cultural. Por pura ousadia resolvemos en-
tregar a feitura da obra do prédio ao coordenador e não à Secretaria de 
Obras. Ele é que deveria alavancar recursos e com administração direta 
(pessoal próprio da prefeitura) nos entregar pronto o Teatro Municipal. 
Foi assim que surgiu o feitor cultural Alceu Marozi Righetto, que, das 
aulas a professorar, passou a tocar a obra, contratar pedreiro, saber con-
corrência de tijolo, areia e cimento e prestar contas. Foi um herói.

Precisávamos de tudo. Do projeto ao dinheiro. Eu me lembro que 
o Sr. Max Pfeffer, secretário da Cultura do governo Paulo Egydio, veio 
fazer uma visita de negócios em Piracicaba. Sua família é proprietária da 
Companhia Suzano de Papel e Celulose. Eu era do ramo também, como 

17  João Herrmann Neto, quando deputado federal pelo PPS/SP, em 19/8/2003.
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empresário. Não tive dúvidas. Lá na Esalq garfei o secretário, e o “Seu” 
Max me deu mais de um milhão de dinheiros da época, que era um ter-
ço do valor estimado da obra. Dá-lhe farturão! Já havia como começar, 
e agora era cobrar do Alceu. 

Todo mundo ajudava. O secretário de obras era o Joaquim Lazari. 
Nada de ciúme porque outro tocava. Ele estava lá toda manhã a ajudar. 
O Waldemar Gimenez era da Rural. Mas como era passagem para a ga-
ragem, onde soltava serviço, pretexto bom para estar lá também dando 
todo apoio. E vira e mexe o padrinho do Alceu lá chegava. Não tinha 
nada com dinheiro nem com obra. Era secretário de Administração. 
Mas não havia um dia em que o Newman Ribeiro Simões não punha os 
pés lá para incentivar o pessoal – não sei se era porque o Itapeva passa-
va embaixo e as águas eram sua obrigação. Ao lado do professor Alceu 
estava o engenheiro Ricardo Bortolai, então presidente do Semae. Ou 
seja, era uma obra de todos da administração, de engenheiro, mestre de 
obras, contadores, administradores – como tudo que fazíamos, todos 
por um, todos por Piracicaba.

Eu queria ritmo. Cobrava rapidez. Queria entregar a fatura cul-
tural logo para a cidade. Dei prazo de entrega para o próximo Salão 
Internacional de Humor, em 1978. Mandei fazer cartaz de inauguração 
– lindo por sinal –, que eu tenho todo autografado até hoje em meu es-
critório, e coloquei na frente da sala do Alceu com a data 19 de Agosto 
bem na sua fuça. De gênio difícil, até hoje não sei se isto o estimulava 
ou o irritava, mas que o Alceu entregou na data aprazada, isto ele fez.

Noite de gala. Programamos o Ivan Lins. Tínhamos comprado um 
piano de cauda. Toca o gongo. Apagam-se em parte as luzes. Começam 
os operários e suas famílias a saírem das coxias para o palco, a ocuparem 
as primeiras fileiras vazias e reservadas de uma sala lotada enquanto 
Ivan Lins tocava Somos todos iguais nesta noite. Se houve incômodo, eu 
não sei, mas trabalhadores e a elite cultural da cidade descerravam jun-
tos a placa de inauguração do Teatro Municipal de Piracicaba. Lembro-
me de que o Luis Fernando Veríssimo escrevia para O Globo, na época, 
e escreveu abrindo com o título “Isto não é Brasil”, maravilhado com 
o que havia assistido naquela noite em que estava ao lado de Angeli, 
Jaguar, os Caruso, Borjalo, Glauco, Julio César, Carlito Maia, Henfil, 
Jayme Leão, Sebastião Nery, Ciça e tantos outros como jurados do Salão 
de Humor, que o Fausto e o Adolfo dele fizeram a maior representação 



307Perfis Parlamentares João Herrmann neto

cultural da luta contra o arbítrio e a censura no Brasil. Na minha cabeça, 
a boca calada começou a ser decerzida em Piracicaba, nos salões. 

Entregamos em 1978 o que era necessário para o funcionamento 
da sala de espetáculos. Depois vieram a “sala dois”, como chamávamos 
um redondo pequeno circense no andar de baixo, o foyer, o mezanino, o 
anfiteatro externo, o cenáculo e a sala de projeções.

Mas faltava um pouco mais. Faltava um cinema de arte. E lá vem o 
Chagas, também professor e meu coordenador cultural, que recebe a 
ordem, projeta, luta e entrega, com a presença ao vivo do Grande Otelo, 
a sala de cinema com seu nome. Em cima ficou a sede física da Cultura 
de Piracicaba, com nosso pessoal do teatro, com a Maria Preta e tantos 
e tantas outras, gente a quem o Teatro Municipal de Piracicaba deve a 
vida que entregou à arte piracicabana nos últimos 25 anos. 

Outros continuaram a aprimorar a obra. O Adilson Maluf deu-lhe o 
nome de Losso Neto. O Thame, o ar condicionado. O Humberto, uma 
reforma. O Machado retomou a vida cultural. Outros nos seguirão na 
saga da cultura de nossa terra. Mas não posso me esquecer dos operá-
rios no escurinho do teatro a presentear Piracicaba. Somos todos iguais 
nesta noite. Parabéns a você, Piracicaba que eu adoro tanto, cheia de 
flores, cheia de encanto. Canto um, cantos mil, todos cantando no seu 
teatro nosso amor por você.
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Amercosul18 
As nações signatárias do Tratado de Assunção, de 26 de março de 

1991, República Argentina, República Federativa do Brasil, República 
do Paraguai e República Oriental do Uruguai, deram um passo concreto 
para a integração das Américas, com a criação do Mercado Comum do 
Sul. O Tratado de Ouro Preto, em 31 de dezembro de 1994, aprofundou 
as relações dos quatro países-membros.

A assinatura do Consenso de Buenos Aires, em 17 de outubro des-
te ano, no contexto de um novo quadro político-econômico no conti-
nente, pode levar à integração de toda a comunidade sul-americana de 
nações. Os presidentes Kirchner e Lula são cabeças diferentes de seus 
antecessores, vindos das geleiras e do agreste, respectivamente, e são 
acompanhados por uma renovação quase que consentânea entre todos 
os 12 Estados-membros, se não no exercício do mando do Estado, segu-
ramente nos movimentos políticos do nosso subcontinente.

Para tornar possível a criação desse novo bloco regional, faz-se mis-
ter o uso e a implementação de uma série de medidas como as aqui 
propostas, como se fora um decálogo da integração:

•	A integração dos 12 países os levaria, entre si, a acessar três saí-
das marítimas com seus portos de escoamento no Atlântico Sul, 
Caribe e Pacífico, tornando-os trioceânicos;

•	Com a fusão de Pacto Amazônico, Pacto Andino e Mercosul, 
criar-se-ia a região com a maior riqueza biosférica do planeta, 
com a presença de recursos hídricos, animais e uma biodiversida-
de incomensuráveis;

•	Os países a leste e a oeste não se comunicam fisicamente entre si. 
Há uma artificialidade na nossa relação regional. Temos que per-
furar as fronteiras hidroviárias, rodoviárias, ferroviárias e aerovi-
árias para que se integrem definitivamente os países, permitindo 
dessa forma uma comunhão territorial;

18  João Herrmann Neto, quando deputado federal, PPS/SP, e membro da Comissão Parlamen-

tar Conjunta do Mercosul, em 13/11/2003.
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•	O bloco sul-americano seria constituído por uma comunidade de 
360 milhões de pessoas falando português e espanhol, a maior do 
mundo em extensão territorial continuada, com um só linguajar 
oficial. A troca comercial, hoje estimada em US$ 30 bilhões – de 
bens e serviços –, seria servida por um único lastro monetário na 
livre circulação financeira e de pessoas, com uma moeda do bloco;

•	 Seria criada uma força sul-americana de defesa, com comando 
único, que garantiria a integridade territorial e as fronteiras marí-
timas, aéreas e terrestres ao norte e ao sul;

•	A criação de um bloco sul-americano de livre comércio não impe-
diria a criação do grande mercado americano (Alca), mas exigiria 
o fatiamento de suas negociações entre “Amercosul”, a comunida-
de do Caribe e centro-americana e o Nafta;

•	 Seria eleito um Parlamento Sul-Americano, pelo voto universal 
de todos os nacionais, nos moldes do já proposto pela Comissão 
Parlamentar Conjunta do Mercosul, respeitadas as representações 
mínimas dos Estados-membros, cabendo a essa Câmara a repre-
sentação plural e cidadã dos homens e mulheres sul-americanos, 
com sede física em um dos países;

•	A cláusula-mãe da integração seria a democracia, indispensável 
e necessária para a permanência dos Estados-membros, que só 
poderiam gozar do acordo se a prática democrática e de respeito 
aos direitos humanos existissem internamente em cada um deles;

•	Os 12 países da América do Sul – Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 
Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e 
Venezuela – constituiriam a Cosan (Comunidade Sul-Americana 
de Nações), bloco territorial pleno e comercial único, indo ao en-
contro dos sonhos libertários de San Martin, Bolívar e Rio Branco 
na formação da unidade do continente sul-americano, território 
partido ao meio aos seus nativos pela colonização, e juntando-se 
agora pelos seus descendentes e imigrantes numa única nação irmã;

•	Essa agenda tem ambiência política para prosperar. Dificilmente 
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as condições objetivas e subjetivas da humanidade, que hoje exis-
tem, vão se repetir. Há uma remodelação do mundo em que vive-
mos. A unidade da América do Sul pode interferir no formato da 
nova ordem mundial. Três bilhões de homens e mulheres contem-
plam a nova história. Mais de 10% vivem por aqui;

•	As grandes navegações se repetem cinco séculos depois, com ou-
tro engenho e arte. Chamam-nas de globalização. São distintas as 
armas e os barões. Chamam-nos de alta tecnologia e capital finan-
ceiro. Porém são os mesmos sóis e mares. A mesma terra assina-
lada. Nela se ouve a prosa de Jorge Luis Borges pranteando justiça 
e igualdade, num mundo em paz, sem fome e sem medo. Nosso 
mundo, nossa América do Sul.

A construção do “Amercosul” é possível.
À frente! À luta, governantes da América do Sul, navegantes deste 

milênio! Nossa gente espera que cumpram com seu dever.
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Yes, we have bananas!  
E muito mais...19

Numa breve e fresca pausa noturna brincávamos, o ministro Ciro 
Gomes e eu, no Solidaire, em Beirute, chutando bola com um garoto 
libanês de uns 11 anos. Seu pai, que nos observava, e reparando-nos 
brasileiros, apressou-se em elogiar o menino – C’est un petit Ronaldo!

Pelé e, quase metade de um século depois, Ronaldo, dão ao Brasil 
este recall instantâneo – futebol. Ótimo que tenhamos craques que re-
vitalizam o país em busca do hexa. Maravilha ainda maior exibir nossas 
praias alvas recheadas de pequenos trapos cobrindo morenos e esbeltos 
corpos. E o que dizer da maior festa profana do planeta que por três dias 
e três noites escurece os céus com pecados veniais, capitais e, na ausên-
cia de adjetivação, no mínimo, originais?

Brasil, país do carnaval, do futebol e das mulatas. Se é para se con-
tentar com isso posso dar-lhe mais – travestis no Bois de Boulogne, 
ilegais nos Estados Unidos e semiescravos no Japão. Querem mais de 
consumo interno ou é suficiente para que nos sintamos a nação mais 
envergonhada do mundo?

Basta! O brasileiro não é isto, uma vergonha, e não quer isto. Que elite 
pervertida é esta que nos enxovalha, nos execra e sem piedade nos acaipi-
ra, nos exibe folcloricamente no estrangeiro? Justo nós, com 26% da água 
doce do planeta, a maior reserva florestal, a maior biodiversidade, territó-
rio plurissistêmico, província mineral inesgotável e agora autossuficiente 
em petróleo, sem cataclismas naturais, um povo etnicamente multiface-
tado e miscigenado em harmônica brasilidade, com língua, costumes e 
cultura toda sua, de larga diversidade e invejável riqueza!

Há orgulho de sermos brasileiros e exibirmo-nos perante o mundo, 
que nos respeita, sim, desde que nos façamos exigentes em sermos res-
peitados. Se queremos ser respeitados, comecemos por quem é como 
nós, que faz parte de nós.

19  João Herrmann Neto, quando deputado federal (PPS/SP) e integrante da comitiva do presi-

dente Lula ao Oriente Médio, em 19/12/2003.
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Estamos imersos na parte meridional da América, com doze vizi-
nhos com identidade muito próxima a nós. Aqui residem e abundam 
bolivianos, paraguaios, colombianos, argentinos, venezuelanos e, me-
nos numerosos, outros irmãos sul-americanos. Aqui existem, entre 
imigrantes e descendentes, dez milhões de árabes. Refugiados, de longe 
vieram e aqui ficaram, construindo a mais sensual e profícua amálgama 
de raça com o que havia no Brasil do começo do século. Somos metade 
de negros e mulatos vindos da África. Da escuridão. Da escravidão. Da 
vergonha. De apenas 115 anos de alforria. De muitos poucos anos de 
integração, mas de quatrocentos anos entregando sua alma e trabalho à 
formação deste país.

O presidente Lula já visitou e foi visitado por todos os presidentes 
da América do Sul. Que nos têm respeito e nos admiram. Com os quais 
temos excelentes relações e, de nossa parte, nenhuma vocação imperia-
lista. Essa gente sul-americana é nossa gente.

O presidente Lula visitou a África. De nossos antepassados. O Gil 
dançou, cantou e depois foi, ministro, tocar com Kofi Annan. O povo 
negro nas ruas, negro nos palácios, porque lá são nativos negros que nos 
emprestaram na história sua cultura e sua força e que tiveram que retirar 
o opressor branco que outrora o escravizara e que recente o colonizara 
em sua própria terra. Essa gente é como a gente.

O presidente Lula visitou as Arábias. Os “brimos” da gente. Com 
passaportes de Istambul viraram os turcos, que não são árabes, brasilei-
ros. Mascatearam, voltaram para buscar suas mulheres, formaram famí-
lias de muitos filhos; ao invés de aculturarem, se aculturaram; humildes 
e românticos introduziram a fraternidade no Brasil. Esses árabes são 
gente como a gente.

A linguagem utilizada aqui poderia ser de outra natureza. Poderia 
ser aquela que em números de comércio, geopolítica e mundialização, 
se ufanasse do Brasil. Propagandeasse-o. Prefiro falar de respeito. É isto 
que se impõe ao Brasil de hoje, de todos nós.

É verdade que há um mundo muito desenvolvido. E rico. Mas que 
não nos respeita. Andamos em suas carruagens como os circos anun-
ciam, nas nossas cidades, suas atrações. São importantes para nossa ba-
lança comercial, são geradores de emprego. Trazem investimentos em 
moeda forte. Usamos seus sobrenomes em nossas identidades. Mas não 
adianta identificarmo-nos com eles. Eles não são como nós.
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É assim que sucede com cada um de nós na sua comunida-
de. Entramos num clube onde temos amigos e nos damos bem. 
Frequentamos uma associação que nos iguala. Visitamos parentes e 
gente que é como a gente. E depois vamos trabalhar e fazer negócios em 
qualquer lugar em que haja demanda para isso.

Mas só entramos onde somos convidados e respeitados. Assim fez o 
presidente Lula em nome de nós brasileiros. Estamos entrando no Clube 
do Respeito Internacional, onde nos sentimos em casa, onde brincamos, 
palramos e jogamos conversa fora, onde cada um de nós, brasileiro, é 
sócio remido de um seleto e altivo clube mundial, que reúne nações e 
povos autônomos e independentes e que se afirmaram como tais.

Nada impede que saiamos por aí afora fazendo negócios, acordos, 
comprando, vendendo, visitando e sendo visitados. Mas não como ani-
mais exóticos, exibidos como a fauna da modernidade. Civilização não é 
progresso, dizia Paulo Duarte. Somos civilizados. Como brasileiros, exi-
gimos respeito. Para exigi-lo, vamos impô-lo. Com altivez e autoestima.

Os negócios vêm depois da honra.
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Um novo ato institucional20

A decisão de diminuir o número de vereadores às câmaras muni-
cipais é um retrocesso no processo democrático. O que está por trás 
da fórmula jurídica é uma enorme antipatia, senão repulsa cultural, da 
sociedade brasileira à representação parlamentar. Culpa do Legislativo? 
Alguma, porém pequena, afinal o índice é muito menor de casos de 
estripulia moral ou ética por parte de vereadores, deputados provinciais 
ou nacionais e senadores do que em seus assemelhados nos outros po-
deres ou nos diversos extratos corporativos.

O que se deduz da intenção na diminuição da representação pro-
porcional do pensamento político é uma tentativa de aprofundamento 
do autoritarismo que emerge do Poder Executivo com seu coadjuvante, 
o sistema presidencialista.

As eleições majoritárias levam a um resultado onde apenas, a partir 
do próprio nome, um pensamento se coletiva em torno de uma única 
pessoa para a plural gama de interesses sociais que chega ao poder. O 
presidente, o governador e o prefeito galvanizam em torno de si, por este 
espetáculo do inconsciente coletivo, uma vontade de expressar, através 
do poder individual, o desejo múltiplo das mudanças. 

Com o mandato fixo e arbitrado em um determinado número de 
anos (no Brasil, em quatro), aquela manifestação eleitoral, focada num 
só instante de aferição das vontades, é entregue imutável ao governante, 
que baliza mais sua atuação pela votação obtida do que pelos compro-
missos assumidos. As mudanças, durante o mandato, de suas atitudes, 
da trajetória, dos rumos e até dos mesmos compromissos, numa palavra 
dura, significam traição aos votos obtidos, que, de resto, tornam-se irre-
levantes, pois a vontade do eleitor foi deixada para trás, lá, no momento 
da diplomação do eleito. 

Uma correção deste procedimento, e que não existe entre nós, seria 
o recall, que é chamar às urnas os eleitores para medir o exato cumpri-
mento dos eleitos às suas plataformas. O mais conhecido levou Arnold 
Schwarzenegger a governador da Califórnia; e há outro, mais delicado, 
que são as “listas eleitorais” na Venezuela de Chavez. Na imensa maioria 

20  João Herrmann Neto, quando deputado federal – PPS/SP, em 14/4/2004.
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dos casos, os governantes permanecem no exercício dos seus mandatos, 
mesmo fazendo verdadeiros esbulhos eleitorais. O Brasil presidencialista 
contemporâneo é recheado de exemplos de estelionatos dessa natureza. 

Então por que o Legislativo?
Porque ele afere, capta as mais variadas expressões sociais pelo voto, 

desde as minorias num instante caladas até as mais expressivas maiorias 
conservadoras. E tudo dentro de partidos políticos, estes sim, a expressão 
dos desejos coletivos que se extraem da cidadania. Fala-se que são eleitas 
pessoas despreparadas, incapazes, energúmenas, que homens e mulheres 
muito mais qualificados não têm mandatos, mas prevalece o aforismo – 
os que não gostam de política são governados pelos que dela gostam.

O voto no Legislativo é proporcional, não expresso numa única von-
tade. Mesclam-se camadas sociais, pensamentos filosóficos e até reli-
giosos e compromissos de classe. É uma vitamina política que sai do 
liquidificador eleitoral que é a urna.

As vontades dos vereadores são permanentemente postas em che-
que pelos seus eleitores. Pertencem ao seu cotidiano desde as mais pro-
míscuas trocas de interesses até as mais legítimas vozes de mudança. 
Um vereador o é na casa onde habita, na rua que lhe dá endereço, na 
loja onde trabalha, no clube que frequenta, na roda de amigos, no bati-
zado, no enterro, no casamento ou na sessão legislativa. Os humores da 
sociedade o contaminam. Não há vacina contra povo no exercício do 
Legislativo municipal.

Fala-se em economia, em gastar menos dinheiro, em contratar me-
nos gente, em menos veículos, em menos corrupção. No orçamento 
brasileiro do Poder Público, o de menor valor é o do Legislativo, até 
porque eles são fixos em percentual de transferências do Executivo, que 
o alimenta em duodécimos, independentemente do número de parla-
mentares ou atuação da Casa de Leis. Somente a vigilância social é que 
pode avaliar o custo-benefício de uma câmara de vereadores, submeten-
do seus membros ao filtro eleitoral.

Por que o Legislativo é incômodo? Porque ele é livre. E o que mais 
incomoda na democracia é a liberdade. Ser democrata é uma das mais 
árduas tarefas da cidadania. 

Reduzir o número de representantes proporcionais mira o autori-
tarismo. De duas mãos. Numa, uma câmara de vereadores pequena é 
fácil para o prefeito manuseá-la. Na outra, aos opositores, caçá-lo. Uma 
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representação numerosa inibe a manipulação, de quem quer que seja, e 
deixa a corrupção de valores tão cara que não é vantajosa para qualquer 
poder que a queira utilizar.

Nós já fomos governados por coroa, por ditaduras, por caudilhos. 
Não deixemos caçarem a democracia.

Sugar da sociedade o Legislativo plural e expressivo é amesquinhar 
o poder do povo, é apunhalar a sua vontade. Começam tirando os vere-
adores como os que apanharam as flores do jardim da nossa casa e nada 
fizemos para detê-los. Um dia chegam ao Congresso Nacional, como o 
dia em que nos levaram a liberdade.

Ter medo da representação popular, numerosa e proporcional, 
acusá-la de gastos e equívocos, eivá-la de adjetivos indecorosos é uma 
agressão ao processo democrático. Pregar contra a vereança é um ato de 
insurreição, um golpe que começa pequeno como se fosse um anseio e 
termina sepultando os vagidos dos futuros líderes da nação.

A democracia não nasce nos salões, nos quartéis, nas elites. As tre-
vas do autoritarismo a combatem. A chama da liberdade se incendeia 
na alma de cada um de nós. Uma elite não reproduz um povo, mas um 
povo forma sua elite. A democracia não é uma vontade efêmera, uma 
tática provisória; é uma prática permanente. Uma sentença, qual um ato 
institucional, pode ferir o seu futuro. 

O Legislativo é o berço republicano do Brasil democrático de todos 
os brasileiros. 
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Brasil 6 x 0 Haiti21

O locutor no Estádio Sylvio Cator, em Port-au-Prince, dizia que no 
gramado, grama artificial recém-importada de Miami, vencia a paz. As 
cabeças eram negras, as vestes coloridas, os gritos crioulos, as bandeiras 
brasileiras.

Os gols surgiam, obras futebolísticas de Roger, Ronaldinho, 
Fenômeno – jogadores brasileiros aplaudidos de pé, em terreno do ad-
versário. Roberto Carlos foi avisado que o campo poderia ser de terra, 
mal acabado e afirmou – “Foi em campo assim que comecei meu futebol”.

Em Urutus, carros armados da Força de Paz da ONU, com os corpos 
exibidos pela metade, os jogadores da seleção brasileira desfilavam pe-
las ruas intransitáveis da capital haitiana; eles, acostumados ao sucesso, 
mas emocionados com aquela multidão que os aplaudia e gritava seus 
nomes. Em clima de maratona as pessoas corriam mais de dez quilôme-
tros, do aeroporto ao estádio, seus pés quase sob as lagartas e as rodas 
de combate, mas seus fôlegos e alma os alimentavam na disparada de 
acompanhar seus ídolos brasileiros.

O estádio, frágil e forte, repleto, mandando gente pra fora, assistia os 
que o assistiam de fora. As árvores que o rodeiam apinhadas de gente 
como frutos, encarapitados nas suas copas e suas vestes refletindo a ale-
gria da natureza sorrindo. Eram árvores de natal, os enfeites vivos, um 
calor tropical; o mês não é dezembro, é agosto, mas o presente era a bola 
de futebol rolando, a mesma bola de menino, sob a árvores, com os olhos 
lacrimejados do pai e da mãe. Bola de presente para um futuro de paz.

O medo tinha sido conselheiro para não se realizar o jogo. A segu-
rança, invocada num país sob enorme tensão e recentes combates de rua, 
assassinatos. Fogueiras onde não raro os pneus enfeixavam humanos, sem 
polícia e com governo provisório. As condições físicas as mais inóspitas 
num país destroçado na sua infraestrutura. A confiabilidade não havia 
entre as instituições, todas com seus cargos diretivos recém-preenchidos, 
desde o governo de transição até as forças de manutenção da paz.

21  João Herrmann Neto, quando deputado federal – PPS/SP e representante do Brasil no Match 

pour la Paix, no Haiti, em 20/8/2004.
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Como levar a um estádio de capacidade para 12 mil pessoas uma 
cidade inteira onde a flâmula da miséria sobre ela tremula? Que de-
safio fazer um jogo pela paz em plena guerra! Serão ali, no Haiti, as 
Olimpíadas, fenecendo a luta, interrompendo o cataclismo, angariando 
a esperança...

18 de agosto de 2004. Hora: 14h30. Brasil e Haiti começam a partida 
de futebol, e é pra valer. Brasileiros com a equipe máxima.18 de agosto 
de 2004, 16h30 no Haiti, 18h30 no Brasil. O presidente Lula, o coman-
dante general Heleno, a Fifa e a CBF estão em campo, terminado o jogo 
com o placar avolumado de seis gols contra nenhum, nenhunzinho, do 
bravo Haiti.

Fim de jogo, mas a torcida não sai do estádio. Não se mexe dos seus 
lugares, como se estivesse com receio que lhos fossem tomados por 
quem não entrou. Há um silêncio mudo; o ar pouco se move. De repen-
te, um grito. Um só, no começo. Outros o seguiram. Em pouco eram 
todos. Mas era como no começo. Era um só, em creole, gritando paz.

O Haiti é um corpo enfermo, chagásico. Devastado, em chamas. O 
vírus da miséria o consome.

Foi um gesto, uma perseverança. Foi um jogo, não de jogo que se 
jogam probabilidades; foi um jogo de fé camarada. A felicidade jogou 
sua manta sobre o país. E o Haiti sorriu, alegria contagiante e vencedora.

O Brasil venceu. Não o jogo de futebol. Nós provamos que não são 
aeronaves, guerrilhas, espaçonaves ou império que vencem. Nem bom-
bas, nem mísseis, nem canhões nem porta-aviões. Foi uma milionária 
singela seleção de futebol. Foi com muita crença que se fez o jogo. Foi 
o desafio ao impossível. Foi a vitória mostrando que é possível. Mas, ao 
contrário de outras iniciativas no mundo, um gesto de solidariedade se 
mostrou mais forte que as armas.

A seleção do Brasil jogou com a boina azul da ONU e com seu en-
genho e arte começou a derrotar a ignorância da guerra.

O povo nas ruas de camisetas. Traziam impressas em seu branco as 
variações poligráficas de paz. Do creole ao alemão. No peito do haitia-
no, ela vestida, dizia num murmúrio o seu desejo.

Bendito país Brasil. Com seu gesto no Haiti inicia-se a celebração 
da paz entre os homens e mulheres de boa vontade – num sussurro, a 
princípio, num hurra ao final.
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Celso Furtado e  
a América Latina22 

A morte de um intelectual da grandeza de Celso Furtado, como não 
poderia deixar de ser, nos fez mais pobres. Temos, diante de nós, um 
acervo de obras as mais brilhantes, reconhecidas internacionalmente, 
que o economista nos legou e que, hoje, ainda são lastro e respaldo para 
estudos acadêmicos, Brasil e mundo afora. 

Os obituários foram feitos a partir dos mais diversos pontos de vis-
ta. Um colunista chegou a lembrar a figura de Roberto Campos como a 
contrapartida conservadora para o pensamento de Celso Furtado. Outros 
consideraram ultrapassados muitos de seus conceitos desenvolvimentis-
tas e nacionalistas, o que, evidentemente, retira um tanto da atualidade de 
sua ação econômica e social, seja como escritor, seja como político. 

Mas, se a questão é a atualidade da obra de Celso Furtado, então va-
mos nos deter num aspecto que não apenas é atual, mas, uma vez mais, 
pode servir de guia a muitas de nossas atuais lideranças políticas, se é 
que isso já não ocorre. 

O Brasil busca, com urgente necessidade, reduzir sua dependência 
externa. Reduzir, porque acabar com ela é impossível num mundo glo-
balizado. E sai em busca de novos parceiros, daqueles parceiros que, so-
frendo da mesma dependência, precisam de novos ares, novos mercados, 
novas alianças. E o Brasil, para tomar tais e tantas iniciativas, toma por 
base os negócios e os tratados que podem ser feitos não apenas com os 
parceiros do Mercosul, mas com esse mercado inteiro e o resto do mundo. 

Ora, a Comissão Econômica para a América Latina, a Cepal, foi o 
núcleo de gestação dessa política que buscava, antes de mais nada, re-
duzir nossa dependência – nossa, da América Latina – frente aos des-
mandos de uma Doutrina Monroe que os ianques tomavam ao pé da 
letra: a América para os americanos. E foi na Cepal, juntamente com 
Raúl Prebisch, que Celso Furtado colocou a nu a situação calamitosa 
que viviam os povos latinos, impedidos de chegar à industrialização, de 

22  João Herrmann Neto, quando deputado federal pelo PDT/SP e membro da Comissão de 

Relações Exteriores, em 2005.
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buscar novos mercados, de importar bens daqui ou dali, segundo não os 
ditames de Washington, mas, sim, seus interesses nacionais. 

E isso, pode-se perguntar, não é atual? Claro, há diferenças. Os jo-
vens não vão mais às ruas pichar os muros com o clássico “ianques go 
home”, porque a sociedade brasileira consegue distinguir, com clareza, o 
que é soberania e o que é xenofobia, esta gerando exclusões descabidas e 
estéreis e fazendo mais agudo o já excêntrico conceito de estrangeiro; e 
aquela permitindo ao governo uma ação decisiva, seja no campo nacio-
nal, seja no internacional, visando apenas os interesses do país. 

Juscelino entendeu isso como ninguém, assessorado, aliás, por Celso 
Furtado. E, buscando uma solidariedade mais efetiva entre os povos das 
Américas, lançou sua Operação Pan-Americana, de grande repercussão 
naquela época. A Casa Branca, já sob Kennedy, reagiu de pronto e criou 
a Aliança para o Progresso, que seguia com a velha política assistencia-
lista – distribuir trigo de graça entre os países mais pobres e, com isso, 
matar a concorrência, por exemplo, do Canadá e da Argentina. 

Esta, a lição, plenamente atual – o Itamaraty que o diga – de Celso 
Furtado.
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Porque só dizer “não”  
não basta23

Desde 1968, quando o rio Piracicaba foi sangrado de morte em suas 
artérias uterinas do Atibaia, venho ao lado de poucas pessoas, mas mui-
to sinceras, lutando pela vida do rio que nos empresta o nome.

Quando da visita do engenheiro Yassuda a Piracicaba nos salões do 
coronel Barbosa vendendo-nos o “peixe” da Cantareira, eu era presi-
dente do Calq. A cidade e suas elites de então, ao invés de se vestirem 
de luto, engalanaram o visitante e deslustraram os defensores do nosso 
rio. Lá se foram irrecuperavelmente 31 mil litros de água pura por se-
gundo revertidos da bacia do Piracicaba para abastecerem São Paulo. 
Apresentamos várias outras alternativas de captação, inclusive mais ba-
ratas, mas nós, que éramos contra, não passávamos de um “bando de 
comunistas e baderneiros” que assanhavam o regime da época.

Transformei-me, pelo voto dos piracicabanos, em prefeito municipal. 
Criei o Programa de Desenvolvimento da Bacia do Piracicaba (Prodebap), 
congregando os municípios que conosco compartilham o vale.

Paulo Maluf se tornou governador, nomeado, e demoliu numa pe-
nada a organização, cooptando e ameaçando os prefeitos e demais auto-
ridades. De novo nós éramos “um bando”, um pouco mais velhos, mas 
continuávamos “comunistas e baderneiros”, e os lacaios de plantão con-
tinuavam a homenagear os usurpadores.

Criamos a “Festa do Peixe” para despertar a consciência ecológica 
e fundamos juntos com experts o primeiro código municipal do meio 
ambiente do Brasil, aqui em Piracicaba, que teve no Dr. Paulo Afonso 
nosso criador e exportador do modelo quando todo o regime dizia em 
Helsinck que “nós importaríamos poluição, porque queríamos crescer”. 
Isto em 1980, duas décadas atrás. Não é uma eternidade.

Na Praça Ecológica, com o Elias, em frente ao Beira-Rio; nos protes-
tos da tarja negra do XV de Novembro, consentida pelo Rípoli no Parque 
Antárctica; com a Igreja Católica apoiando a retomada da Festa do Divino 
e com a renovação da luta com a consigna “Não deixe morrer o Piracicaba”, 

23  João Herrmann Neto, quando deputado federal pelo PSDT/SP, em 26/4/2005.
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que os jovens da Zap, da Zoon-Zoon e outras galeras abraçaram, vimos 
chegar, esperançosos, os dias de Montoro no governo de São Paulo, sem 
antes brindar Piracicaba com o champagne das águas do Corumbataí. 

O Piracicaba que nos banhava não tinha mais condições de saú-
de pública para nos abastecer. Com recursos próprios e com o pessoal 
heroico do Semae, do qual a ninguém posso nomear senão a todos in-
justiçaria, trouxemos a “Água Nova” para Piracicaba – do Corumbataí! 
A cidade festejava. Eu chorava por dentro, na inauguração, às suas mar-
gens, ao lado dos meus pais, por ver que aos meus filhos lhes havia sido 
tirado um bem divino que a natureza nos deu. Naquele dia, na frente de 
D. Eduardo Koaik, que abençoou a nova captação, jurei tudo fazer, que 
as minhas posses me facultassem, para devolver a vida ao meu rio.

Hoje, passados vinte anos daqueles memoráveis dias, passeio com 
meu filho Rodrigo, de menos de três anos, pelas margens do rio que ele 
chama de “Pissicaba”. Escuro, geme entre as pedras. Espuma de raiva nas 
corredeiras. Agarra os galhos e os detritos e os arremessa às margens 
com a força que lhe resta.

Tenho um outro filho, que é vereador. Deve estar lutando na Câmara 
com o amor que aprendeu a ter às coisas da vida.

Aqui no hospital, operado, de leve, acalmem-se os ansiosos, rece-
bo o telefonema do Egidinho. Suas palavras são uma oração: “João, e 
Carioba24?” Chama-me do JP a Simone, que Jussara não me permite res-
ponder porque não quer que eu fale de política: “João, você é a favor ou 
contra Carioba?” Eu me pergunto: preciso responder? Minha história não 
basta? Não, não basta. Até o fim há que se lutar, para que não exista fim.

Façam como os peixes na piracema. Lutem contra a correnteza. Não 
se apequenem como fizeram-no alguns no passado. Agigantem-se, pi-
racicabanos. Abracem-se à causa que o Jornal de Piracicaba alevanta e 
nossos cidadãos ombreiam.

Talvez desta vez, e daqui mais para a frente, vamos dizer “basta!” à 
morte do nosso rio e “viva a vida do Piracicaba!”.

Não a Carioba! Já!

24  No final da década de 1990 houve grande manifestação popular em Americana (SP) contra 

a instalação, na cidade, de uma usina termelétrica, chamada Carioba. As cidades da região 

também se mobilizaram, e o deputado João Herrmann foi um dos interlocutores do proces-

so que impediu a instalação. 
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A verdade da bomba25 

Se a Bíblia fosse escrita hoje, no século XX, a maçã seria a bomba,  
o pecado que retira o homem das humanidades.

Em 6 de agosto de 1945, o bombardeiro americano Enola Gay des-
pejava sobre a cidade japonesa de Hiroshima, nas primeiras horas da 
manhã, a bomba de urânio Little Boy, de quatro toneladas. Três dias 
depois, foi a vez de Nagasaki, ao oeste de Hiroshima, ser arrasada por 
outra bomba atômica, batizada de Fat Boy. Daquele dia até hoje, sessen-
ta anos depois, mais de 240 mil pessoas morreram em consequência da 
maior atrocidade cometida contra a raça humana.

No mundo inteiro acontecem manifestações para não permitir que 
a data passe em branco, relembrando o sofrimento daquelas pessoas que 
foram cruelmente assassinadas. Os Estados Unidos, padrastos do mun-
do, optaram por testar seu experimento mais devastador, uma “droga” 
poderosa contra a humanidade, sem nenhum precedente semelhante, 
contaminando todo o mundo. A justificativa sórdida que utilizaram 
deve mover até os dias atuais reflexões necessárias para que se compre-
enda a posição imutável da dominação dos Estados Unidos perante os 
demais países do mundo: para Hiroshima e Nagazaki, afirmaram tratar 
de uma ação que visava salvar vidas ao encurtar a guerra, e esta passou, 
então, a ser a grande verdade americana.

Grande verdade, contudo, e que somente deve ser aceita, é que a 
bomba atômica nada mais foi que um ato repugnante e arrogante dos 
Estados Unidos, como tantos outros que continuam a cometer. Cidadãos 
americanos ainda hoje afirmam, seguros, que o assassinato coletivo co-
metido contra os japoneses teve razões justificadas: a defesa das cente-
nas de milhares de vidas dos soldados americanos, e, para isso, incorpo-
raram em sua história os heroicos atos de 6 e 9 de agosto de 1945. Afinal, 
em 15 de agosto daquele ano, o Japão curvava-se aos Estados Unidos e 
se rendia. Estava concluída a farsa que perduraria ao longo de décadas.

25  João Herrmann Neto, quando deputado federal e membro da Comissão de Relações Exte-

riores, em coautoria com o vereador campineiro Paulo Oya, em 8/8/2005. 
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Hoje, com o cruzamento das histórias, sabe-se que, como a corrida 
à Lua, o lançamento da bomba atômica foi também uma disputa pela 
“autoria” das pesquisas realizadas para sua criação. Era preciso sair à 
frente dos alemães e provar a capacidade americana naquela que seria a 
grande descoberta da época. 

Os japoneses foram então as cobaias perfeitas e, propositalmente, 
viram a paz ser adiada para que o experimento fosse finalmente testado. 
Para isso, a justificativa da defesa das almas americanas caía como uma 
luva, e optou-se por acabar com milhares de almas para supostamente 
defender outras milhares. E quem teria dúvidas de que as autoridades 
definiriam que as vidas dos japoneses valiam muito menos do que a dos 
americanos? Como se fosse possível mensurar a importância que tinha 
cada alma sacrificada!

Se os Estados Unidos ainda hoje insistem em comemorar a data 
apresentando ao mundo suas lágrimas de lamento do que seria inevi-
tável, é importante construir a verdadeira história. A história real de 
uma nação que se sobrepõe a qualquer outra para cumprir objetivos que 
garantam a manutenção de sua dominação.
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Uma missão pela paz  
da humanidade26 

O século XX seria outro sem a presença de Karol Wojtyla, o papa 
João Paulo II, como líder pacifista no mundo. Ele, o primeiro polonês 
indicado à função maior no Vaticano, mostrou que determinação, fé e 
diálogo são capazes de romper fronteiras em prol de um antídoto para a 
sociedade contemporânea: a paz.

Quando recebi a notícia de sua morte, passei a refletir sobre o que 
uma perda como essa representa para a humanidade. Uma criança de 
seis anos, no entanto, foi capaz de condensar tantos pensamentos con-
tínuos. “Que pena!”, disse meu filho Rodrigo, o caçula, na inocência da 
infância, ainda com pouca ideia da influência de uma entidade religiosa, 
mas com idade suficiente para compreender o luto que os seres huma-
nos guardam por João Paulo II. Não há palavras que justifiquem sua au-
sência, mas chegamos a 2005 cientes de que a sociedade mudou depois 
que esse nobre e vocacionado sacerdote mostrou sua humildade.

É impossível lembrar de uma figura tão representativa na ordem 
mundial sem antes lembrar da missão que perseguiu ao longo de sua 
vivência. Era ele quem sabia levar a importância de Deus aos homens 
cristãos. Sua compreensão de mundo ia além de qualquer líder político 
ou religioso. Percorrendo mais de 120 países, aproximou os católicos 
dos muçulmanos. Foi ecumênico. Chamou os judeus de irmãos mais 
velhos. E foi o primeiro católico a fazer uma oração em uma mesquita. 
Esses méritos são únicos e exclusivos de João Paulo II e já fazem parte 
da história da civilização. 

Lembro ainda hoje da nomeação de Karol Wojtyla como papa, em 
16 de outubro de 1978. Nessa época eu iniciava o mandato como pre-
feito de Piracicaba. Pude, com felicidade e honra, enviar um telegrama 
como forma de saudação pela nova missão. Do Vaticano, recebemos a 
notificação de recebimento e agradecimento número um.

Com a morte do papa João Paulo II, os homens de fé devem guar-
dar na memória suas sábias palavras e adotá-las como postura de vida. 

26 João Herrmann Neto, quando deputado federal pelo PDT/SP, em 4/4/2005.
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Todos precisam lembrar que o mundo pode ser muito melhor se os ensina-
mentos de paz vierem como meta. Meus votos são para que essa ausência 
provoque na sociedade a reflexão sobre o significado desse sábio homem. 

Sua luta, até o último dia de vida, era para estabelecer a ordem mun-
dial. Ao fazer isso, obedeceu aos ensinamentos bíblicos e seguiu a frase 
que Cristo disse ao apóstolo Pedro, o fundador da igreja: “Tudo que li-
gares na Terra será ligado no céu, e tudo que desligares na Terra também 
será desligado no céu”.
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A terceira guerra mundial27 
“Grandes almas pregando grandes mentiras.” 

Assim falava Zaratustra 
Friedrich Nietzsche

Assassinato do arquiduque na Bósnia em 1914. O nazi-fascismo em 
1939. WTC em 11 de setembro de 2001.

A primeira guerra foi ainda de trincheiras, baionetas, gases tóxicos 
e luta em que se olhavam os inimigos nos olhos nos campos de bata-
lha como Verdun. Terminou num precário equilíbrio do Tratado de 
Versalhes.

A segunda guerra trouxe os encouraçados, porta-aviões, bombas 
V-2 de Von Braun, combates aéreos, levou pela primeira vez brasileiros 
a combater fora do continente americano, teve o acordo irrealista de 
Malta dividindo os mundos socialista e capitalista. Terminou no peca-
minoso bombardeio atômico de Hiroshima e Nagasaki.

A terceira guerra começou não se sabe onde e não tem horizon-
te para findar, mas já tem materializado seu ícone – o ataque às tor-
res gêmeas em Nova York. Pela primeira vez na humanidade a guerra 
não é territorial, predominantemente entre potências hegemônicas, e 
nem envolve exércitos convencionais. Ela pode estar numa discoteca de 
Bali, paraíso mercadológico funk-religioso, ou nos corpos tutsis no lago 
Victória, africana nascente do Nilo, cuja beleza indescritível foi dedica-
da à rainha da Inglaterra e que hoje armazena meio milhão de cadáveres 
negros hostilizados pelos hutus. 

Pode estar ali numa aldeia da Odessa do Norte, onde centenas de 
crianças são assassinadas pelos tiros sofisticados e estilhaços de grana-
das vindos do fim da Cortina de Ferro, atirados pela Chechênia, es-
poliada desde o século XIII. Beslam chora há um ano em meio à dor 
dos sonhos dos pais atravessados pelos gritos dos filhinhos que insistem 
em chorar, porque o sonho não se enterra. Pode espocar num tiro de 

27  João Herrmann Neto, quando deputado Federal (PDT/SP) e membro da Comissão de Rela-

ções Exteriores da Câmara dos Deputados, em 9/9/2005.
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um soldado israelense matando no colo do pai o palestino Jesus, ironia 
homilética em Jerusalém no terceiro milênio contado do nascimento 
d’aquele com igual nome, a quem um pai dedica a morte de seu filho 
para dar de aprender a amar a seus filhos.

Pode estar ali, no ar envenenado pelo consumismo desvairado das 
metrópoles. Consumismo que se ocorresse em igual medida no resto 
do mundo não daria ao planeta capacidade para sustentá-lo. Ou ali, no 
abatimento dos glaciares de milhares de anos, derretendo o azul indes-
critível, alimentando os oceanos cada vez mais quentes pela ausência 
de ozônio, pela quantidade de CO² e pelo enrijecimento das mãos dos 
dirigentes norte-americanos que se recusam a assinar Kyoto. 

Pode a guerra estar ali no desmatamento indiscriminado, nas nas-
centes ressequidas, nas encostas desprotegidas, nos dejetos não tratados, 
nos mercúrios e afins despejados. Pode o meio ambiente transformar-se 
na mortalha do planeta.

As grandes navegações e a globalização, os grandes eventos comer-
ciais da humanidade sucumbem às duas maiores transações negociais 
do mundo – armas e drogas, ambas pasmadamente na ilegalidade. Que 
podem estar ali na Colômbia, mas começam e terminam nas elites fi-
nanceiras e nos bancos que circulam e esquentam esses dinheiros.

Pode-se ver a guerra ali, nos governos de Brasília, de Roma, 
Assunção, Lagos, Berlim, São Paulo ou Washington. Tem sempre a mes-
ma cara com vestes diferentes. Envolve o mesmo tráfico de influências, 
dinheiro, sexo, poder e sacanagens. Pode ter vários nomes em vários 
idiomas, mas sua ação inviabiliza a vida, a igualdade social. A corrupção 
é desta guerra a arma mais letal, porque atinge a dignidade humana, 
fulmina nações e sepulta gerações.

Este é o cenário da III Guerra Mundial. São corpos tombados, almas 
vagantes, sonhos em frangalhos e esperanças que se vão. Em nome de 
Deus se a faz, e os povos se afastam da paz.

Num mundo nonsense, nunca o ser humano esteve tão possibilita-
do, pelos conhecimentos que possui, a viver com dignidade e igualdade 
entre todos. Células-tronco, física quântica, química fina, naturobiolo-
gia – nunca a ciência foi tão longe e, graças à internet, ao alcance de 
tantos. Nasce-se menos nesta terra de cinco bilhões e morre-se cada vez 
mais tarde. Os que nasceram no século XX poderão assistir à passagem 
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de dois séculos. Após as vacinas e os antibióticos, hoje se combatem os 
males da velhice. Pode-se viver mais e melhor. Por que a guerra?

O homem não cogita problemas para os quais não tenha solução. 
Este é nosso enorme e final desafio – o armistício final, o grande tratado 
da paz.

Contra as ideologias do terrorismo, da poluição, dos tráficos e da 
corrupção, há que se erguer uma bandeira universal entre todos os go-
vernantes. Não basta corrigir uma nação; há que existir uma correção 
planetária.

Esta é a tarefa que se impõe ao novo papel da ONU no momento em 
que se discute seu futuro formato. Vimos, ao findar a I Guerra, nascer 
a utopia da igualdade, hoje tão longe! O final da II Guerra nos trouxe a 
fundação da unidade entre os povos do mundo, hoje tão díspar! O que 
nos leva ao ideal de buscar o final da III Guerra é a preservação da espé-
cie humana. Celebremos o tratado da vida!
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Terror28 
“A cobiça envenenou a alma dos homens, levantou no mundo  

as muralhas do ódio e tem-nos feito marchar a passo  
de ganso para a miséria e os morticínios.”

Charles Chaplin

Europa urgente! Imagens terríveis! G-8 ou Olimpíadas?
As explosões ocorridas nesta manhã em Londres forçam mais uma 

vez que o mundo volte-se à reflexão sobre quão tênue é a linha sobre a 
qual se constrói a nova ordem mundial e a nova geografia econômica 
traçada pós-globalização. 

Que tipo de estabilidade acreditamos estar vivendo?
Hoje, nos chamados países desenvolvidos, em qualquer canto do ci-

nema, em um supermercado ou estação do metrô, restaurante ou boteco 
do café, no teatro não há quem esteja ou sinta-se seguro pois, mais uma 
vez, comprova-se que não há potência mundial que esteja imune à ame-
aça contra sua segurança. 

Enquanto eram apenas muçulmanos caindo desfalecidos ou mortos, 
a sociedade não se bestificava. Agora, são londrinos. Já foram também 
os nova-iorquinos de residência e das dezenas de nações que tinham 
seus filhos trabalhando no World Trade Center. A comunidade mun-
dial, curando-se do trauma de 11 de setembro de 2001, acorda trau-
matizada em 11 de março de 2004 com trens madrilenos abrindo-se 
como latas, explodindo operários da vida. Agora pela TV o mundo vê 
novamente a sua ferida aberta.

A estabilidade geopolítica e econômica, com as notícias desta ma-
nhã, está novamente colocada à prova. O divisor de águas de 2001 afe-
tou o mundo. A miséria se espalha. O petróleo já se prevê a U$ 100,00 o 
barril. E não adianta armar exércitos. 

Cidadãos e empresários continuam com a pulga atrás da orelha em 
seus respectivos governos, e, antes que se imagine, não estou falando de 

28  João Herrmann Neto, quando deputado federal e presidente da Liga Parlamentar Árabe-

Brasileira, em 7/7/2005.
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Brasil somente, mas do mundo pós-2001 e durante W. Bush, que vive 
um dia a dia de incertezas. Situações que obrigam a sociedade a abando-
nar o campo da reflexão e buscar caminhos para que o tordesilhas entre 
as razões mundiais não continue a ser ultrapassado, avançando sobre os 
valores humanos conceituados por características culturais e religiosas 
da diversidade mundial.

As análises sobre construção, e muitas vezes imposição, da nova 
ordem mundial e suas consequências sobre as comunidades menos fa-
vorecidas economicamente não pode ignorar a fratura eternizada em 
números apocalípticos como o 11/9, como o 11/3 e agora o 7/7. O terro-
rismo leva o mundo a refletir se “seriam os Estados Unidos da América 
os únicos capazes de agir como guardiões do mundo”. 

Contudo, neste sete de julho, mais uma análise se faz urgente: a 
primazia americana e a continuidade das ações terroristas mantêm os 
dois únicos, distintos e opostos lados desta nova ordem, porque, se ela 
um dia veio sob a égide do apaziguamento das desigualdades, até en-
tão nada mais se viu do que uma sequência desastrosa, interesseira e 
corrupta da hegemonia de uma potência econômica sobre o “resto” do 
mundo. A democracia que, até então, era a quimera de o mundo con-
viver mantendo certo laço cordial, transforma-se, pelo vírus do terror, 
em lodo incompatível com o amálgama necessário para a humanidade 
construir um mundo de paz. 

Ao término da Guerra Fria dizia-se que era o fim do conflito ide-
ológico. Sobre os restos do Muro de Berlim sepultou-se o socialismo. 
Venceu a ordem do capitalismo. Pelo menos até agora o que se vê é a 
derrota da espécie humana.
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Hong Kong29

Ao desavisado leitor, o título pode sugerir a repaginação do velho 
King Kong pelo genial Peter Jackson. Não se trata do filme, mas o que 
este artigo sugere, sem o talento do cineasta, é revisitar A bela e a fera, os 
ricos e os pobres, os desenvolvidos e os subjugados. Aos leitores desme-
moriados pode ele levar a Hong Kong, antigo belo enclave e colônia bri-
tânica, onde o no trespassing valia como ponto além do qual os nativos 
chineses não podiam adentrar, segregados pelos exóticos ingleses em 
seu próprio território. O que a faltosa memória pode lembrar por estas 
linhas é que as colônias não acabaram e travestidas existem por aí afora 
a dar a nativos livres a subordinação nacional da sua própria soberania.

O título, na verdade, encaminha para a VI Rodada de Doha, reu-
nião ministerial da Organização Mundial do Comércio, agora, de 13 a 
18 de dezembro, em Hong Kong, China, corolário da reunião de Qatar, 
realizada em novembro de 2001 e com mandato até dezembro de 2006. 
Estarão lá 150 países representados por seus ministros. É verdade que 
não estarão os ministros da Guerra e sim os de Economia, Finanças, 
Relações Exteriores, Desenvolvimento, Comércio Exterior. Mudaram os 
fardões, pois a guerra é outra.

Findos os blocos ideológicos, morta a Guerra-Fria, restou ao capi-
talismo escrever o novo Tratado de Potsdam, dividindo o mundo não 
mais no tordesilhas territorial, mas na partição de mercados. São pró-
ximos esses anos, cerca de três lustros, mas o fracasso da construção de 
um novo mapa-múndi geocomercial é flagrante. Os Estados Unidos da 
América, inseridos em seu neocolonianismo e ações guerreiras preven-
tivas ao terrorismo, não recebem a espetacular guarida que lhes dava o 
mundo ocidental por seu combate ao comunismo. O antiamericanismo 
hoje já é uma doutrina e suas ações violentas cada vez mais relembram 
o Vietnã. Suas fronteiras mercadológicas congelaram-se num Nafta, já 
velho como se prefixo fosse. Seu tamanho e potência ainda são incon-
testáveis, mas seu futuro já desperta dúvidas. Falaremos mandarim?

29  João Herrmann Neto, quando deputado federal PDT-SP, membro da Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados e da Liga Parlamentar Árabe-Brasi-

leira; como enviado oficial à VI Reunião Ministerial da OMC, em 14/12/2005.



333Perfis Parlamentares João Herrmann neto

A União Europeia de Maastricht transformou-se na segunda potên-
cia, mas revolve-se no seu euro supervalorizado e nos “riots” de Paris. 
Suas fronteiras saem do Atlântico e chegam ao Bósforo, mas admitem 
no seu interior uma crescente onda de conservadorismo, fortes discri-
minações, violência racial e religiosa. Os árabes dos ontem atraentes 
petrodólares são hoje os homens-mochilas dos trens, ônibus, metrôs e 
lugares da moda.

O Japão, estigmatizado pelo cracking financeiro, guarda nos col-
chões sua poupança, revisita sua economia, recusa-se a crescer e perde 
violentamente para uma nova China, portal do século XXI.

Enquanto vigeu este proposto modelo, espraiou-se a distância entre 
os países mais ricos e os mais pobres, pagando estes com uma crescente 
miserabilização de suas gentes e exibindo a mais cruel corrente migra-
tória entre povos e nações, mesmo levando-se em conta os tempos de 
guerra. Dialeticamente os muros que se erguem para deter os ilegais 
fazem deles os demolidores de fronteiras.

E um novo mundo está surgindo. Em Hong Kong não estarão bri-
lhando apenas as duas estrelas de UE e EUA. O escudo tem mais astros. 
Exibe, além do Japão, sempre forte, uma China exuberante. E o recente 
G-20, idealizado pelo Brasil e compartilhado por tantos parceiros asse-
melhados, que juntos chegam a mais de um bilhão de pessoas, envol-
vendo a Índia, África do Sul, Argentina, Tanzânia, Egito e outros.

A briga é boa. O carro-chefe será a agricultura. Segurança alimentar. 
Fome, fantasma da humanidade. Meio ambiente, preservação do plane-
ta. Energia limpa e renovável. Os nossos etanol e biodiesel. A idade da 
pedra não acabou por falta de pedra. A era do carvão não acabou por 
falta dele. A era do petróleo não precisa esperar seu fim para acabar. 
Começa um novo mundo que a nossa geração exige recomeçar para não 
escrever seu obituário.

E Hong Kong é um Brasil revisitado. Pode-se lá chegar a qualquer 
acordo ou a nenhum. Mas sem o Brasil nada acontecerá! Não se tra-
ta de petulância esquerdista ou arrogância nacionalista. Nosso país 
hoje, me desculpem os profetas do caos, frequenta a liga dos pesos pe-
sados da economia mundial. Na liderança do G-20, na formatação da 
Comunidade Sul-Americana de Nações, na nossa presença africana e 
sediando a cúpula do mundo árabe, o Brasil firmou-se como parceiro 
global – global player, se preferirem os mercados.
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Pode-se duvidar ou ser cético em relação a Doha, como pode-se 
duvidar do amor do gorila ou da capacidade dos nativos, mas a história 
já nos ensinou que o amor à liberdade é invencível, é questão de tempo.

A VI Rodada da OMC pode não ser o fim da guerra mercadológica, 
mas já não é temido o urro dos opressores, e já se vai longe o medo dos 
oprimidos.

Um novo mundo é possível!
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Um tiro no Haiti30 
“O Brasil o tirou de mim.” 

Maria Ignez Bacellar

A morte do general Urano é uma tragédia pessoal e familiar. Mas 
também é uma tragédia política. O que fazer da nossa presença militar 
no Haiti?

Controversa desde a sua autorização, em 1º de julho de 2004, para 
integrar e chefiar a Minustah após a deposição do presidente Aristides, 
foi desde então acusada de fazer o jogo da ruptura institucional a serviço 
do grande Irmão do Norte e até de servir de base para nossas pretensões 
catedráticas à ONU, passando pelo número de cestas básicas que o custo 
da missão poderia comprar e distribuir aos pobres (sic) brasileiros.

Como observador da questão haitiana por razões de minha ativida-
de e especialidade política (já participei de várias missões no Haiti, ago-
ra e antes) e até por questões de ordem familiar (meu sogro era haitiano, 
e tenho um primo, Maurice Prosper, prefeito de Pétion-Ville, grande 
Port-au-Prince), venho me dedicando com afinco à agenda de soluções 
para um país que foi a primeira nação negra liberta das Américas, teve 
seu primeiro governo, monárquico é certo, mas independente e exibiu 
no seu tempo a mais próspera economia do Caribe.

Hoje o Haiti vive nos EUA. A maior fração de seus habitantes au-
toexilou-se no continente; uma parte menor deslocou-se insularmente 
para a República Dominicana. Os recursos enviados pelos nativos do 
estrangeiro constituem receita fundamental para grande porção da so-
ciedade miserável da Ilha. Em contrapartida, muito do ilícito nacional é 
permitido pela conexão haitiana em solo americano. A burguesia local é 
asfixiante, nada diferindo das outras em regiões autoritárias do mundo. 
É gritante o Everest social que ela ocupa num abismo de miséria, e esta 
provém, além da regular exploração de seu próprio povo, de interesses 

30  João Herrmann Neto, quando deputado federal, PDT/SP e membro da Comissão de Rela-

ções Exteriores e Defesa Nacional, em 15/1/2006.
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estrangeiros secularmente instalados no país sustentando por décadas 
regimes títeres, golpes escusos, assassinatos em massa. 

O panorama social é escatológico, e trafegar entre sua gente nos 
mostra a inumanidade do nosso tempo. O panorama econômico é de-
sértico e tem como moldura uma atividade laboral escravista. O pano-
rama político é convulso e zerado institucionalmente.

É aqui que nós estamos. É ali que o general Heleno, o general Urano 
e seu substituto laboram e chefiam a presença militar estrangeira no seio 
seco de uma nação desnutrida de povo. Nas diversas regiões do Haiti, a 
única certeza é a ausência do Estado. A dissolução das Forças Armadas 
semeou militares armados e destituídos de comando. A polícia civil é 
escassa, esparsa e servil à corrupção. O Judiciário entregou o chefe da 
Suprema Corte à autoridade presidencial nomeada do país e vive à ban-
carrota. O Executivo, implodido no seu intestino, busca soluções do tipo 
como fazer parceria com o Brasil para promover a industrialização da 
abóbora, na ausência de recursos estratégicos para um desenvolvimento 
a largo prazo. A infraestrutura é colapsada, e, para se ter exemplo, não 
se coleta lixo urbano ou se dá combate ao fogo. A habitação popular 
é um cortiço. Para não se corar, é de bom alvitre não se abordar o bi-
nômio saúde/educação. O Legislativo aguarda eleições, sempre adiadas 
pela morosidade do monitoramento, pela incúria dos organismos es-
trangeiros, pela ausência completa de processo democrático e ameaça 
permanente de corrupção eleitoral. Agora cogita-se realizá-las no pró-
ximo 7 de fevereiro.

Não há como se fazer de uma presença militar uma força política 
de estabilização na ausência de meios para tanto. É evidente que nossa 
participação como estado-membro da ONU não nos faz somente ob-
servadores mundiais. Neste estágio de Brasil potência emergente, pre-
cisamos assumir também nossas obrigações. Nossa inclusão organiza-
cional não é apenas para presidente da República discursar na abertura 
dos trabalhos na esteira de Osvaldo Aranha, diplomatas exercerem com 
correção seus trabalhos nas atividades em que o Brasil se relaciona com 
seus parceiros ou parlamentares serem vistos em missões duvidosas de 
observadores em Nova York.

Missões espinhosas também devem ser exercidas por um país como 
o nosso. Mesmo que envolvam risco material. Mesmo ao custo de vidas. 
A paz é axioma do nosso sentido de vida. A democracia, nosso único 
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ponto cardeal. As missões de paz e a busca da democracia justificam 
nossa presença em qualquer canto do planeta. Mas não participaremos 
jamais de missões de guerra, de intervenção militar ou de ocupação na-
cional, a qualquer pretexto e em qualquer tempo.

Este é justamente o momento em que nossa missão militar se en-
contra no Haiti, com 1.200 brasileiros e um general morto.

Fomos em missão de paz. Eu mesmo, pelo meu voto, autorizei a ta-
refa. Sabia da sua complexidade mas também da sua importância. Havia 
uma série de compromissos corolários à decisão autorizatória. Além do 
tempo de permanência outorgado pela ONU, era previsto um aporte 
internacional vultoso de recursos vindos das nações desenvolvidas. 
Estes eram para prover o Estado haitiano de compromissos reais com 
a cidadania. De prover seu crescimento e nivelar as disparidades. Para 
construir um modelo institucional que funcionasse minimamente. Que 
desse condições imediatas de vida a seu povo e que lhe mostrasse com 
esperança o caminho da dignidade.

Tsunamis e Katrinas – depois, nada disto aportou ao Haiti, a não ser 
marés de desolação e furacões de turbulência social. O estado de coisas 
político no Haiti é hecatômbico e próspero cadinho para um cataclis-
ma social insurrecional. É previsível assistir a um futuro sombrio com 
repressões, mortes, vandalismo e autoritarismo. Nossos militares não 
se podem prestar a esse serviço. Não podemos assistir apáticos a essa 
omissão mundial. Os países-membros da ONU não cumpriram com 
sua palavra de ajuda humanitária ao Haiti. Sem esses recursos é impos-
sível promover a paz. Com essa palavra quebrada a presença brasilei-
ra se transformará indelevelmente numa intervenção militar. Já que o 
mundo desenvolvido voltou as costas para o Haiti em nome de “outras 
grandes causas”, o Brasil não pode ser conivente com essa injúria.

Nossa herança diplomática defende a não intervenção e a autodeter-
minação dos povos. Continuar com nossa presença militar naquele país 
ameaça-nos que se transformem em verdadeiras as acusações de a es-
tarmos fazendo a serviço de alguém ou da cátedra. Jamais a estaríamos 
fazendo a serviço da democracia e da paz mundial.

Que o general Urbano tombe por uma nobre causa. Assim quiseram 
as palavras de sua viúva dizer. Que o Brasil o tire de nós para o colocar 
na história. Nunca na tirania! 
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Kramer x Kramer31

São centenas de anos de subjugação e submissão. Aqui.
Foi o desembarque dos portugueses, franceses e holandeses em ter-

ras cabralinas. Ofereceu-se o primeiro madeiro jesuítico aos aborígines. 
Deu-se a vergonhosa e insana escravatura aos africanos trazidos a fer-
ro de além-mar. Concursaram sua chegança à nova terra degredados, 
aventureiros, huguenotes, judeus e forasteiros. Refugiou-se a coroa lusi-
tana com sua deserção europeia e as loucuras de Maria.

Com muitas raças no cadinho territorial, amalgamaram-se nossos 
cafuzos, caboclos, caborés e mestiços. Sob a benção de Deus criou-se 
o povo brasileiro. Este povo, tão tristemente chamado de manso e in-
dolente, garantiu, quando não havia outra forma de comunicação que 
não a escrita, uma unidade territorial de 8.532.000 km², uma só língua 
nacional absorvendo a dos colonizadores, a de seus nativos e africa-
nos; com a predominância da lusíada, rechaçou invasores, desobedeceu 
Tordesilhas, sufocou revoltas, revoluções, secessões e deportou o vice-
reino, abraçando sua independência.

Há uma cultura que desdenha essa nossa gente, mas somos os úni-
cos na história moderna que, sem nenhuma força estrangeira, tornou-se 
nação com território livre através de seu povo, o povo brasileiro. Temos 
heróis com nomes nossos. Caramuru, Tamandaré, Tiradentes e Zumbi 
dos Palmares não vieram das realezas que fundiam seus interesses e aca-
salavam seus futuros. Vieram do ventre livre do povo brasileiro.

Por que se temer então o povo? Por que subtrair-lhe o pão? Por que 
furtar-lhe os meios de libertação? Por que negar-lhe a esperança? Por 
que o povo brasileiro não pode ser senhor do seu destino? Desde que 
luto pela democracia e pela igualdade de oportunidades a todos, e já 
se vão longínquos quarenta anos, ouço que o povo brasileiro não está 
preparado para gerir a sua nação, esta mesma que pela sua luta o nosso 
povo a fez livre.

Formatou-se como moldura à nossa gente, secularmente, um anel 
de interesses que sempre deixou no seu interior uma enorme massa de 

31  João Herrmann Neto, quando deputado federal pelo PDT, em 20/10/2006.
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brasileiros de maneira ignara e subalterna. Quanto mais crescia o núme-
ro de brasileiros, mais se espessava este círculo de opressão, chegando 
ao século XXI com não mais de dez mil famílias e seus interesses, nacio-
nais ou não, governando o destino de 180 milhões dos nossos irmãos. 
E um destino cruel, debaixo da mais sórdida distribuição de renda do 
continente, do mais absoluto desterro dos instrumentos da educação, a 
uma forma vil de manter milhões na miséria, esta que é a mais profunda 
degradação social, criando um Brasil de desumanidades.

O Brasil é um país desigual! Não sou do Partido dos Trabalhadores. 
Votei em Lula contra Collor em 1989, quando, com 43 anos, ex-prefeito 
e deputado federal reeleito, pude votar pela primeira vez para presiden-
te. Vou votar em Lula aos 29 de outubro de 2006, agora com 60 anos e ao 
final da minha vida política. Ética e moral? Falta ao passado brasileiro e 
principalmente a seus recentes governantes moral e ética para aborda-
rem estes assuntos. Talvez Arariboia lhes fosse melhor espelho!

Vou votar em Lula porque me orgulho do povo brasileiro. Porque 
creio que, após uma eternidade, o brasileiro está superando o garrotilho 
que o asfixia. Não porque Lula seja o melhor dos brasileiros, mas porque 
Lula é igual aos brasileiros. Talvez assim a nossa história de libertação 
territorial se confunda com a liberdade de seu povo.

O Brasil não pode aceitar para sempre um guantánamo para seu 
povo. Há que se repudiar que através de uma cartilha nacional, qual 
catequese, pseudodirigentes determinem há eras qual deva ser o grau de 
servidão a que se preste o nosso povo.

Uma pequena réstia de gente deste país que se pendura na ganân-
cia e na sofreguidão da riqueza não pode aniquilar a oportunidade de 
igualdades nesta terra dadivosa a todos os brasileiros. Lula, meu amigo 
desde 1979, não é melhor que Geraldo. Meu companheiro desde 1976, 
Geraldo é muito boa gente. Mas Fausto vendeu sua alma...

A vida tem muitas saídas. A história, uma só! Voto Lula porque a 
história tem que ser construída pelo seu povo e não pelos que falam 
em seu nome. E o povo brasileiro, como outros povos do mundo que 
obtiveram a liberdade, falará pelas urnas, pela via democrática, e se fizer 
Lula presidente será construtor de seu destino e sujeito da sua vida.

Lula x Lula-2006 é o julgamento da história do Brasil. 
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A experiência democrática dos últimos anos levou à crescente presença popular nas 
instituições públicas, tendência que já se pronunciava desde a elaboração da Cons-
tituição Federal de 1988, que contou com expressiva participação social. Politica-
mente atuante, o cidadão brasileiro está a cada dia mais interessado em conhecer 
os fatos e personagens que se destacaram na formação da nossa história política. A 
Câmara dos Deputados, que foi e continua a ser – ao lado do povo – protagonista 
dessas mudanças, não poderia deixar de corresponder a essa louvável manifestação 
de exercício da cidadania.

Criada em 1977 com o objetivo de enaltecer grandes nomes do Legislativo, a série Perfis 
Parlamentares resgata a atuação marcante de representantes de toda a história de nosso 
Parlamento, do período imperial e dos anos de República. Nos últimos anos, a série pas-
sou por profundas mudanças, na forma e no conteúdo, a fim de dotar os volumes oficiais 
de uma feição mais atual e tornar a leitura mais atraente. A Câmara dos Deputados bus-
ca, assim, homenagear a figura de eminentes tribunos por suas contribuições históricas 
à democracia e ao mesmo tempo atender aos anseios do crescente público leitor, que vem 
demonstrando interesse inédito pela história parlamentar brasileira. 

Valéria Rodrigues, jornalista formada 
pela Universidade Metodista de Pira-

cicaba, MBA em Marketing, Administra-
ção Pública e Gestão de Cidades, passou 
a residir na cidade de Piracicaba em 1989. 
Um ano depois, já atuava no jornalismo 
impresso, sempre na editoria de política, 
quando teve os primeiros contatos com o 
já deputado federal João Herrmann Neto, 
cuja assessoria integrou em 2005. Atuou 
em várias passagens pelo Diário de Pi-
racicaba de 1990 a 2003, A Tribuna, de 
Piracicaba, Gazeta Regional e Jornal de 
Limeira. Em 1999 assumiu o jornal comu-
nitário Semanário Vila Rezende, onde 
permaneceu até 2005. Como empresária, 
dirigiu a PiraMídia – Empresa Jornalística 
Ltda., desenvolveu assessorias de impren-
sa corporativa, sindical, pública e social. 

Câmara dos Deputados

Conheça outros títulos da Edições Câmara no portal da Câmara dos Deputados: 

www2.camara.gov.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/edicoes

João Herrmann Neto era um político re-
pleto de convicções, pelas quais cruza-

va o país, se preciso fosse, para defendê-
las. Foi assim na jornada pela aprovação 
da Proposta de Emenda Constitucional 
Dante de Oliveira, que pretendia reins-
taurar as eleições diretas para presidente 
da República. Mesmo rejeitada pelo ple-
nário, a proposta de emenda foi um dos 
marcos da redemocratização do país e 
contribuiu para que João Herrmann con-
quistasse o respeito de seus pares e fosse 
considerado um congressista dinâmico e 
visionário, principalmente em seus dois 
primeiros mandatos.

Antes, porém, fez história na cidade de Pi-
racicaba (SP) como um prefeito popular. 
Promoveu grandes revoluções nas áreas 
de educação, saúde, cultura e, principal-
mente, estimulou a participação popular 
na política. Construiu diversos centros 
comunitários nos quais as comunidades 
dos bairros decidiam o destino dos recur-
sos públicos a serem aplicados na cidade. 
Esvaziou os consultórios particulares da 
cidade ao oferecer atendimento de quali-
dade na rede pública. Promoveu reformas 
tributárias segundo as quais os pobres de-
veriam pagar menos impostos. Colocou 
todas as crianças na escola, com um pro-
jeto que tratava globalmente a questão  
da educação.

O apoio popular o levou ao Congresso, 
em 1982, com uma das maiores votações 
daquela eleição, mais de 113 mil votos, 
número maior que o da população de sua 
cidade base, Piracicaba, que tinha cerca 
de 80 mil eleitores. No Congresso escolheu 
Relações Internacionais como campo de 
atuação, mantendo-se firme na defesa da 
essência da democracia no Brasil e em vá-
rios países do mundo, como Timor-Leste e 
Angola. Foi classificado como Constituinte 
Nota 10 pelo Departamento Intersindical 
de Assessoria Parlamentar (Diap). Estra-
tegista e articulador, exposto na mídia ou 
trabalhando nos bastidores da política 
brasileira, João Herrmann esteve envol-
vido nos principais acontecimentos dos 
últimos 30 anos da história da democracia 
no Brasil.
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