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1 - ATA DA 314" SESSÃO DA AS
SEMBLÉIA NACIONAL CONSmUll"fTf:,
EM 9 DE AGOSTO DE 1988

1-Abertura da sessáo
n- Leitura da ata da sessão anterior

que é, sem observações, assinada.
11I - leitura do ExpedIente

OFÍCIO

N° 125/88 - Do Senhor Constituinte Nel
son Jobim, Líderdo Partidodo Movimento De
mocrático Brasileiro - PMDB, participando
o afastamento do Senhor ConstituinteAntonio
Britto do Colégio de Vice-Líderes daquela
agremiação partidária.

REOOERIMENTOS

Do Senhor ConstituinteAcival Gomes, justi
ficando sua ausência aos trabalhos da Assem
bléia Nacional Constituinte.

Do Senhor Constituinte (lldorico Pinto, ex
pondo o motivo pelo qual não lhe foipossível
comparecer à sessão da Assembléia Nacional
Constituinte realizadaem 8 do presente.

DoSenhor ConstituinteDionísio Hage,justi
ficando suas ausências aos trabalhos da As
sembléia Nacional Constituinte.

Do Senhor ConstituinteOctávioElísio, justi
ficando sua ausência à sessão da Assembléia
Nacional Constituinte realizada em 8 do cor
rente.

COMUNICAÇÃO

DoSenhor ConstituinteJoão Herrmann Ne
to, encaminhando expediente onde o Dr.José
Fernando Gobbo lhe concede alta médica.

W - Pequeno Expediente

NILSON GIBSON - Protesto contra a au
sência continuada de Constituintes das Ses
sões da Assembléia Nacional Constituintepa
ra votação do Projeto de Constituição em se
gundo turno. Solidariedade ao Ministro Oscar
Dias Corrêa, do Tribunal Superior Eleitoral,
em face de criticasrecebidas de Constituintes.

JOSÉ GENOfNO -- Repúdio a manobras
protelatórias dos trabalhos de elaboração
constitucionalpartidas do Governo Federal.

JOSÉ COSTA- Providência do ltamarati
e do Ministério da Justiça para apuração de
denúncia de tráficode crianças brasileiraspara
o Paraguai e outros países.

SÓLON BORGES DOS REIS - Apelo à
Assembléia Nacional Constituinte para apro
vação de emenda, de autoria do orador, que
dispõe sobre a convocação de suplentes no
Poder Legislativo.

VICTOR FACCIONI (Pela ordem) - Desa
gravo ao Constituinte Bernardo Cabral, Rela
tor-Geraldo Projetode Constituição,em razão
de matéria publicada no Jornal de Bra5illa.
Convocação automática de suplentes de
Constituintes ausentes às sessões da Assem
bléia Nacional Constituinte.

IRMA PASSONI - Sugestões para agiliza
ção dos trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte.

DORETOCAMPANARI-Políticaagrícola.
AMAURY MÜLLER - Sugestões para agili

zação dos trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte. Desatenção do Ministro Abreu
Sodré, das Relações Exteriores, para com o
direito de autodeterminação do povo nicara
güense.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
AmauryMillJer.

PAULO RAMOS - Tentativasde interferên
cia de diversos setores da vida pública nacio
nal nos trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte.

ADYLSON MOTIA - Repúdio à interfe
rência do Ministro Oscar Dias Corrêa, do Tri
bunal Superior Eleitoral, nos trabalhos da As
sembléia Nacional Constituinte.

FARABUUNIJÚNIOR -Adequação do dis
posto no Projeto de Constituição à realidade
da PrevidênciaSocial.

CUNHA BUENO (Pela ordem) - Neces
sidade de realização de verificação de quo
rum.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
Cunha Bueno.

VICTOR FACCIONI (Pelaordem) - Possibi
lidade de desistência da palavra pelos orado
res inscritos para imediata verificaçãode quo
rum.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
Victor Faccioni.

EDUARDO JORGE - Proibiçãodo comér
cio de sangue e de hemoderivados, no segun
do turno de votação do projetoda Cartaconsti
tucional.

PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Convocação dos Constituintesa plenário para
verificaçãode quorum.

PAULO PAIM-Realização de Encontro Na
cionalde Entidades Sindicais,Brasília, Distrito
Federal.

JORGE UEQUFD (Pela ordem) - Neces
sidade de convocação, pelas lideranças parti-
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dárias, dos Constituintes para votação de ma
térias constitucionais.

FRANCISCO KÜSTER- Existência de ma
nobras para protelação dos trabalhos de ela
boração constitucional. Convocação de su
plentes dos Constituintes ausentes dos traba
lhos da Assembléia Nacional Constituinte.

MAURfuo FERREIRA UMA - Desconfor
midade do posicionamento do MinistroJáder
Barbalho à frente do Ministérioda Previdência
e Assistência Social com o programa parti
dário do PMDB.

PRESIDENTE - Convocação dos Consti
tuintes ao plenário para posterior realização
de votação da matéria constante da Ordem
do Dia.

VICTOR FACCIONI - Ausência de defini
ção político-partidária e sócio-econômica do
Governo, Necessidade de agilização dos traba
lhos de elaboração constitucional.

JOSÉ YUNES- Repúdio a manobras pro
telatórias dos trabalhos de elaboração consti
tucional partidas do Governo Federal. Protesto
contra a interferência do Ministro Oscar Dias
Corrêa nos trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte.

JOÃO MENEZES (Pela ordem) - Razões
da ausência do orador na sessão antecedente
da Assembléia Nacional Constituinte.

JORGE UEQUED - Formação de frente
parlamentar garantidora de quorom para vo
tação de matérias constantes do Projeto de
Constituição.

PRESIDENTE- Reiteração da convocação
dos Constituintes ao plenário para posterior
votação.

ELJAS MURAD - Disposição do orador em
participar, por tempo integral, dos trabalhos
de elaboração do futuro texto constitucional.

BENEDITADASILVA-Independência po
lítico-religiosa dos integrantes do Partido dos
Trabalhadores.

CÉSAR MAIA (Pela ordem) - Reiteração
de necessidade de resposta a pedido de infor
mação dirigido ao Poder Executivo.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
César Maia.

ARNALDO FARIA DE SÁ- Desatenção do
INPS para com seus segurados paulistanos.

PAULODELGADO- Descrédito nacional
pelos trabalhos de elaboração do texto consti
tucional.

PRESIDENTE(Ulysses Guimarães) - Con
vocação dos Constituintes a plenário para iní
cio da verificação de quorum.

DIRCETUTUQUADROS- Repúdio à Con
federação Evangélica Brasileira, denunciada
pelo Jornal do BrasU pela prática de fisiolo
gismo, e à atuação da bancada evangélica
na Assembléia Nacional Constituinte.

MAX ROSENMANN - Registro da posse
da nova Diretoria da Abifer- Associação Bra
sileira da Indústria Ferroviária.

IVO LECH - Reencontro do Estado com
a Nação através da nova Carta Magna.

OSVALDO BENDER - Reivindicações do
Município de Tenente PorteJa no tocante à pa
vimentação de rodovias na região.

JÚUO COSTAMILAN - Solidariedade ao
Constituinte Bemardo Cabral em face de de
núncias de existência de manobras protela
tórias dos trabalhos de elaboração constitu
cional.

ULDURICO PINTO - Ineficiência do de
sempenho do IBDF - Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal, na fiscalização do
tráfico de animais e aves no território nacional.

CARLOS VINAGRE - Desempenho da Co
missão Executiva para o Desenvolvimento da
Navegação Interior e das Vias Navegáveis 
Cenav, para o desenvolvimento do transporte
hidroviário no Brasil.

MAURO MIRANDA - Fortalecimento da
autonomia política e financeira do município
brasileiro no futuro texto constitucional.

PAULOMACARINI - Mobilização dos Pre
feitos, Vereadores e entidades de classe do
Estado de Santa Catarina para evitar eventual
colapso no sistema nacional de assistência
técnica e extensão rural no País.

ABIGAIL FEITOSA-'Artigo "Chegamos a
1789,enfím", publicado no Jornal do BrasU.

PAULOZARZUR - Repercussões da visita
do Presidente José Samey à Bolívia,pela assi
natura de acordo comercial pelos dois países.
Implantação, pelo Governo Orestes Quércia,
no Estado de São Paulo, do Plano de Expan
são da Rede Física Escolar.

SAMIR ACHÓA- Extensão aos profissio
nais liberais do tratamento diferenciado no
campo tributário dado às microempresas.

SIGMARlNGA SEIXAS- Repúdio às retalia
ções comerciais e pressões econômicas exer
cidas pelo govemo norte-americano contra o
Brasil. .

EUNICEM1CHILES -Atuação da bancada
evangélica na Assembléia Nacional Consti
tuinte.

ADEMIR ANDRADE - Providências dos
Governos Federal e Estadual para melhoria
das condições de vida dos habitantes do Ga
rimpo da Cutia, Municípiode CurianópoJis,Es
tado do Pará.

MÁRIO MAIA - Fracasso da administração
peemedebista no Estado do Acre.

VICTOR BUAIZ - Causas e conseqüências
do desastre ecológico resultante do incêndio
no Parque Nacional das Emas, Estado de
Goiás.

MATHEUS IENSEN - Congratulações ao
Ministro Íris Rezende, da Agricuhura, pela su
gestão proposta para a política de crédito rural.

WILMA MAIA - Estréia do Ministro Jáder
Barbalho na Pasta da Previdência e Assistência
Social.

JUTAHY MAGALHÃES -Ineficácia da polí
tica econômica governamental.

JOÃO CALMON - Apuração dos respon
sáveis por violência policial contra menores
no Estado do Espírito Santo.

V- Apresentação de proposiçóes

cÉSARMAIA.
PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Rea

lização de verificação de quorum.
(Procede-se à verííicaçâo.)

BRANDÃO MONTEIRO(Pela ordem)-Ra
zões da ausência do orador na sessão antece
dente da Assembléia Nacional Constituinte.

AMAURY MÜLLER (Pela ordem) - Razões
da ausência da Constituinte Raquel Cândido
da presente sessão.

JOAQUIM BEVlLACQUA (Pela ordem) 
Presença do orador nas sessões da Assem
bléia Nacional Constituinte.

GASTONE RIGHI (Pela ordem) - Invera
cidade de noticia publicada no jomal O Esta·
do de S. Paulo sobre apoiamento do orador
à candídatura João Leíva a Prefeito de São
Paulo, Estado de São Paulo.

OCTÁVIO EÚSIO (Pela ordem) - Nota do
PSDB sobre necessidade de punição dos
Constituintes ausentes às sessões da Assem
bléia Nacional Constituinte.

JESUS TAJRA(Pela ordem) - Inveracida
de de declarações atribuídas ao Constituinte
AdolfoOliveira,publicadas no Jornal do Bra
.U, sobre manobras protelatórias do PFL para
promulgação da Constituição.

PRESIDENTE - Apelo aos Constituintes
para brevidade no encaminhamento das vota
ções.

NELSON CARNEIRO (Pela ordem) -Reali
zação de esforço concentrado a partir do dia
16 até 31 do corrente.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
Nelson Carneiro. Anúncio do resultado da veri
ficação de quorum.

CARDOSO ALVES, OSWALDO COELHO
(Pela ordem) - Registro de presença na ses
são.

V1- Ordem do Dia

Votação das emendas destacadas, ofereci
das ao Projeto de Constituição em segundo
tumo. (Art. 29, § 4° do Regimento Intemo.)

PRESIDENTE - Votação da fusão das
Emendas rrs 1.741, 498, 1.688, 1.495, 802,
1.254,1.473,432,1.620,331,421,328,1.004,
1.739,247, 1.323, 1.427, 1.776, 1.219, 1.537,
1.777, 1.426,459, 1.197, 1.697 e 59.

THEODORO MENDES (Pela ordem) 
Existência de ressalvas para destaques dos
Constituintes José Genoíno e Amaral Netto.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
Theodoro Mendes. Parecer do Relator favorá
vel a matéria em votação.

AMARAL NETTO (PDS), ROBERTO FREI
RE (PCB), VIVALDO BARBOSA (PDT), EUAS
MURAD (PTB), HAROLDO UMA (PC do B),
PAULODELGADO(PT), ARTUR DATÁVOLA
(PSDB), NELSON JOBIM (PMDB), ADEMIR
ANDRADE (PSB), JOSÉ LOURENÇO (PFL)
- (Pela ordem) - Declaração de voto das
respectivas bancadas.

NELSONJOBIM (Pela ordem) - Estranhe
za do PMDB quanto aos termos do voto do
Líder do PFL, em desconformidade com ma
nifestação tomada em reunião das Lideranças
partidárias.

PAES LANDIM (Pela ordem) - Esclareci
mentos sobre conteúdo do voto manifestado
pelo Líder do PFL.
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PUNIO DE ARRUDA SAMPAIO (Pela or
dem) - Objeto das questões de ordem levan
tadas.

ERALDOTINOCO (Pela ordem) - Protesto
contra o processo de fusão de emendas ado
tado pela Mesa para as votações em segundo
tumo.

JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) - Contra
dita à questão de ordem levantada pelo Consti
tuinte Eraldo Tinoco.

CARLOSSANT'ANNA (Pela ordem) - Ne
cessidade de coleta, pela Mesa, da assinatura
dos Constituintes para a formalização de fu
sões de emendas.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
Carlos Sant'Anna. Apelo aos Constituintes pa
ra permanência em plenário após as 20h.
Aprovação da fusão das Emendas rrs 1.741,
498, 1.688, 1.495, 802, 1.254, 1.473, 432,
1.620,331,421,328,1.004,1.739,247,1.323,
1.427, 1.776, 1.219, 1.537, 1.777, 1.426,459,
1.197, 1.697 e 59. Votação da Emenda n°
1.748, do Constituinte Álvaro Pacheco, refe
rente ao Destaque n° 396.

PAES LANDIM - Retirada da Emenda n°
1.748.

PRESIDENTE - Anúncio da retirada da
Emenda n° 1.354, do Constitiunte Edison Lo
bão. Votação da Emenda n° 1.116, da Consti
tuinte Dirce Tutu Quadros, referente ao Desta
que n° 806.

DIRCE TUTU QUADROS - Retirada da
Emenda rr 1.116.

PRESIDENTE - Declaração de prejudicia
lidade de emenda do Constituinte Carlos Mos
coni. Votação da Emenda n° 981, da Consti
tuinte Lídice da Mata.

ÚDICE DA MATA - Retirada da Emenda
n° 981.

PRESIDENTE - Anúncio da retirada de
emendas dos Constitiuntes Rodrigues Palma
e AlfredoCampos. Votação da Emenda n°421,
do Constituinte Theodoro Mendes.

THEODORO MENDES,MENDES RIBEIRO
- Encaminhamento da votação.

BERNARDO CABRAL (Relator) - Parecer
contrário à matéria em votação.

MYRIAN PORTELLA (Pela ordem) - Voto
que proferiria na votação anterior.

ELIAS MURAD (PTB), ROBERTO FREIRE
(PCB), PUNIO DE ARRUDA SAMPAIO (PT),
ARTUR DA TÁVOLA (PSDB), INOCÊNCIO
OLIVEIRA (PFL), V1VALDO BARBOSA (PDT),
AMARAL NETTO (PDS), ADEMIR ANDRADE
(PSB), HAROLDO UMA(PC do B), NELSON
JOBIM (PMDB),ADOLFO OLIVEIRA (PL)
(Pela ordem) - Declaração de voto das res
pectivas bancadas.

PRESIDENTE - Anúncio de retirada da
Emenda rr 421. Votação da Emenda n° 331,
do Constituinte Antonio Mariz.

ANTONIO MARIZ - Encaminhamento da
votação.

GASTONE RIGHI (Pela ordem) - Esclare
cimentos sobre a matéria em votação.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
Gastone Righi.

AMARAL" NETTO - Encaminhamento da
votação.

BERNARDO CABRAL (Relator) - Parecer
favorável à matéria em votação.

ROBERTO FREIRE (PCB), GASTONE RI
GHI (PTB), INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL),
AMARAL NETTO (PDS), ADEMIR ANDRADE
(PSB), AROLDO UMA(PC do B), pLiNIOAR
RUDA SAMPAIO (PT), VIVALDO BARBOSA
(PDT), MESSIAS SOARES (PTR), ARTUR DA
TÁVOLA (PSDB) - (Pela ordem) - Decla
ração de voto das respectivas bancadas.

BONIFÁCIO DE ANDRADA (Pela ordem)
- Esclarecimentos sobre a matéria em vota
ção.

NELSON JOBIM (Pela ordem) - Decla
ração de voto da bancada do PMDB.

(procede-se à votação.)
PRESIDENTE - Rejeição da Emenda n

331. Votação da Emenda n- 1.322, referente
ao Destaque n° 131, do Constituinte José Ge
noino.

FLÁVIO PALMIER DA VEIGA (Pela ordem)
- Omissão do voto do orador à matéria em
votação anterior no painel de votação.

SOTERO CUNHA (Pela ordem) - Decla
ração de voto à matéria em votação anterior.

JOSÉ GENOíNO - Encaminhamento da
votação.

MANSUETODE LAVOR, MARIA DE LOUR
DES ABADIA (Pela ordem) - Registro do voto
dos oradores à matéria em votação anterior.

SANDRA CAVALCANTI- Encaminhamen
to da votação.

BERNARDO CABRAL (Relator) - Parecer
contrário à matéria em votação.

AMARAL NETTO (PDS), ROBERTO FREI
RE (PCB), ADOLFO OLIVEIRA (PL), GASTO
NE RIGHI (PTB), HAROLDO UMA(PC do Bl,
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL), ADEMIR AN
DRADE (PSB), ARTUR DA TÁVOLA (PSDB),
NELSON JOBIM (PMDB), CÉSAR MAIA
(PDT),JOSÉ GENOÍNO (PT) - (Pela ordem)
- Declaração de voto das respectivas ban
cadas.

(Procede-se à votação.)
PRESIDENTE - Comunicação da criação

de cinco comissões na Assembléia Nacional
Constituinte para agilizar as votações, em se
gundo turno, do Projeto de Constituição. Rejei
ção da Emenda no 1.322.

ABIGAIL FEITOSA (Pela ordem) - Omis
são do voto da oradora à matéria em votação
anterior no painel de votação.

ALUIZIO BEZERRA(pela ordem) - Regis
tro do voto do orador à matéria em votação
anterior.

PRESIDENTE - Votação do Destaque rr
445, do Constituinte Carlos Sant'Anna.

CARLOSSANT'ANNA (Pela ordem) - Reti
rada do Destaque n° 445 à Emenda n° 1.739,
do orador.

PRESIDENTE - Votação da Emenda n'
187 referente ao Destaque n° 1.204 do Consti
tuinte Amaral Netto.

AMARAL NETTO, JOSÉ GENOíNO - En
caminhamento da votação.

PRESIDENTE - Parecer do Relator con
trário à matéria em votação.

ELIAS MURAD (Pela ordem) - Omissão
do voto do orador à matéria em votação ante
rior no painel de votação.

MESSIAS SOARES (PTR), ADOLFO OLI
VEIRA (PL), ROBERTO FREIRE (PCB), INO
CÊNCIO OLIVEIRA (PFL), NELSON JOBIM
(PMDB),AMARAL NETTO (PDS), DIRCETU
TU QUADROS (PSDB), GASTONE RIGHI
(PTB), ADEMIR ANDRADE (PSB), LÍDICE DA
MATA (PC do B), BOCAYUVA CUNHA(PDT)
e PAULO DELGADO (PT) - (pela ordem)
- Declaração de votos das respectivas ban
cadas.

(Procede-se à votação.)
FURTADOLEITE (Pela ordem) - Retifica

ção de voto registrado no painel de votação.
OSCAR CORRÊA (Pela ordem) - Retifica

ção de voto registrado no painel de votação.
PRESIDENTE - Rejeição da Emenda n°

187. Apelo para a permanência dos Consti
tuintes em plenário. Prejudicialidade de emen
da do Constituinte Antônio Salim Curiati, por
ausência do autor no plenário. Anúncio da
retirada da Emenda n° 1.492, do Constituinte
Rosa Prata. Votação da Emenda n" 1.703, do
Constituinte João de Deus.

ROBERTO FREIRE- Existência de acordo
de lideranças para a matéria em votação.

PAES LANDIM (Pela ordem) - Omissão
do voto do orador no painel de votação.

PRESIDENTE - Anúncio da retirada da
Emenda n° 1.703, do Constituinte João de
Deus.

LUIZ ROBERTO PONTE (Pela ordem) 
Omissão de voto do orador no painel de vota
ção.

PRESIDENTE- Prejudicialidade da Emen
da n° 1.386, do Constituinte Enoc Vieira, por
ausência do autor no plenário. Anúncio da
retirada da Emenda n- 202, do Constituinte
José Tavares, e da Emenda n° 1.173, do Cons
tituinte Cássio Cunha Lima

PRESIDENTE - Votação da Emenda n
403, do Constituinte Cardoso Alves, referente
ao Destaque n° 526.

CARDOSOALVES, NELSON JOBIM-En
caminhamento da votação.

BERNARDO CABRAL (Relator) - Parecer
contrário à matéria em votação.

CARDOSOALVES (Pela ordem)- Retirada
da Emenda rr 403.

ROBERTO FREIRE (Pela ordem) - Vota
ção simbólica do restabelecimento de texto
aprovado em primeiro tumo.

PRESIDENTE - Inexistência de oposição
do Relator.Aprovação simbólica das Emendas
rrs 1.623 e 1.728, de restabelecimento do tex
to aprovado em pnmeíro tumo.

V1VALDO BARBOSA(Pela ordem) -Identi
dade de destaque do Constituinte Femando
Henrique Cardoso, a ser votado, com destaque
já aprovado.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
VivaldoBarbosa Anúncio do Destaque n°324
do Constituinte Geovani Borges.
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JOÃOMENEZES (Pelaordem)- Ocorrên
cia, ao arrepio da norma regimental, de vota
ção simbólica nos trabalhos de elaboração
constitucional.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
João Menezes. Votação da Emenda rr 444,
do Constituinte José Egreja,referenteao Des
taque rr 1.550.

JOSE EGREJA, NELSON JOBIM - Enca
minhamento da Votação.

BERNARDO CABRAL (Relator) - Apeloao
Constituinte José Egreja para retirada da
Emenda n°444.

ROBERTO FREIRE (Pela ordem) - Apelo
das Liderançaspartidáriasao Constituinte Jo
sé Egreja para retirada da Emenda n9 444.

GASTONE RIGHI (PTB), ROBERTO FREI
RE (PCB) - (Pela ordem) - Declaração de
voto das respectivasbancadas.

JOSÉ EGREJA (Pela ordem) - Retirada
da Emenda n9 444.

PRESIDENTE - Anúncio da retirada de
emendas dos Constituintes Anníbal Barcellos
e Lavoisier Maia. Votaçãoda Emenda rr 752,
do Constituinte Chagas Rodrigues, referente
ao Destaque n°486.

JOSE GENOÍNO (Pelaordem) - Perda de
sentido da alínea, com a retirada do termo
"cidadão".

CHAGAS RODRIGUES, NELSON CARNEI
RO- Encaminhamento da votação.

BERNARDO CABRAL (Relator) - Parecer
contrário à matéria em votação.

ADEMIR ANDRADE (PSB), INOCÊNCIO
OUVElRA (PFL), ARTUR DATÁVOLA (PSDB)
(Pela ordem) - Declaração de voto das res
pectivas bancadas.

CHAGAS RODRIGUES (Pelaordem) - Re
tirada da Emenda n° 752:

PRESIDENTE- Prejudicialidade da Emen
da rr 317, do Constituinte FelipeCheidde, por
ausência do autor no plenário. Anúncio da
retirada da Emenda rr 340, do Constituinte
Mello Reis. Prejudicialidade de emendas dos
Constituintes Saldanha Derzi e Etevaldo No
gueira, por ausência dos autores no plenário.
Votaçãoda Emenda n° 1.736,da Constituinte
Beth Azize, referenteao Destaque n9 1.359.

BETH AZIZE - Retirada da Emenda rr
1.736.

INOCÊNCIO OUVElRA (Pelaordem)- Ne
cessidade do cumprimentode acordo de lide
ranças para adiamento da votação dos §§ 1°
e 2° do art. 5°

ROBERTO FREIRE (Pelaordem) - Inexis
tência de acordo de lideranças para adiamen
to da votação dos §§ 1° e 2° do art. 5°

NELSON JOBIM (Pela ordem) - Concor
dânciado PMDB com o adiamentoda votação
dos §§ 1°e 2"do art. 5°

PRESIDENTE - Consulta às lideranças
partidárias sobre adiamento da votação dos
§§ 19 e 2° do art. 5°

ROBERTO FREIRE, VIVALDO BARBOSA,
AMARAL NETIO (Pelaordem)-Concordân
cía das lideranças do PCB, PDTe PDS com
o adiamento da votação dos §§ 1° e 2° do
art. 5°

PRESIDENTE - Votaçãodo Capítulo11 do
Título li. Votação da Emenda n° 1.331, do
Constituinte Luiz InácioLulada Silva, referente
ao Destaque n° 127.

JOSÉ GENOÍNO (Pelaordem) - Clarade
finição das Liderançasno processo de votação
da matériaadiada,sem ocorrênciade concen
tração em um só dia.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
José Genoíno.

ARTUR DA TÁVOLA (Pela ordem) - Sus
pensão dos trabalhospara possibilitar às lide
ranças a orientaçãodas respectivasbancadas.

ROBERTO JEFFERSON (Pela ordem) 
Registro da presença do orador na sessão.

MAURÍLIO FERREIRA UMA (Pela ordem)
- Imediatarealizaçãode votação, sem inter
rupção dos trabalhos.

PRESIDENTE - Conveniência de compa
tibilizar o trabalho das lideranças com o de
plenário.

NELSON JOBIM (Pela ordem) - Exame
das questões pendentes pelas Lideranças,
com a votação das mesmas na sessão de
amanhã.

BONIFÁCIO DE ANDRADA (Pela ordem)
- Prosseguimento normal do processo de
votação, com suspensão das questões consi
deradas polêmicas pelas Lideranças.

PRESIDENTE - Esclarecimento sobre
processo a ser adotado pela Presidênciapara
as votações. Votação da Emenda n- 1.331,
do ÇonstítuínteLuiz InácioLulada Silva, refe
rente ao Destaque rr 127.

LUIZ INÁCIO LULA DASILVA, GERSON PE
RES- Encaminhamento da votação.

BERNARDO CABRAL (Relator) - Parecer
contrário à matéria em votação.

ROBERTO FREIRE (PeB), GASTONE RI
GHI (PTB), ADOLFO OLIVEIRA (PL), INO
CÊNCIO OLIVEIRA (PFL), EDMILSON VA
LENTIM (PCdo B),ADEMIR ANDRADE (PSB),
VIVALDO BARBOSA (PDT), LUIZ INÁCIO LU
LA DA SILVA (PT), GERSON PERES (PDS),
NELSON JOBIM (PMDB), JOSÉ MARIA EY
MAEL (PDC). ARTUR DA TÁVOLA (PSDB)
(Pela ordem) - Declaração de voto das res
pectivasbancadas.

(Procede-se à votação.)
PRESIDENTE - Rejeição da Emenda n°

1.331. Votação da fusão das Emendas nos
1.651,433, 1.198 e 1.078, dos Constituintes
AmauryMüller, Mário Lima, Pompeu de Sousa
e HaroldoSabóia, respectivamente, referente
aos Destaques nos 204, 654, 856 e 1.642.

JOSÉ AGRIPINO, NYDER BARBOSA (Pela
ordem) - Retificação dos votos dos oradores
à matéria em votaçao anterior.

JUAREZ ANTUNES - Encaminhamento
da votação.

PRESIDENTE - Parecer do Relator con
trárioà matéria em votação.

GASTONE RIGHI (Pela ordem) - Esclare
cimento sobre a matéria em votação. Decla
ração de voto da bancada do PTB.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
Gastone Righi.

ELIEL RODRIGUES (Pelaordem) - Escla
recimento sobre o parecer do Relator à maté
ria em votação.

PRESIDEt'ITE - Resposta ao Constituinte
Eliel Rodrigues.

INOCÊNCIO OUVEIRA (PFL), BONIFÁCIO
DEANDRADA (PDS), EDMlLSON VALENTIM
(PCdo B),JOSÉ MARIA EYMAEL (pDC). ADE
MIR ANDRADE (PSB), PAULO PAIM (PT), AR
TUR DA TÁVOLA (PSDB), NELSON JOBIM
(PMDB) (Pela ordem) - Declaração de voto
das respectivasbancadas.

(Procede-se à votação.)
PRESIDENTE-Rejeiçãodas Emendas rr's

1.651,433, 1.198e 1.078.Votaçãodas Emen
das rr's 13, 953 e 1.820, referenteaos Desta
ques rrs 360, 187 e 1.675.

FERNANDO SANTANA, NELSON CAR
NEIRO (Pela ordem) - Omissão dos votos
dos oradores à matéria em votação anterior,
no painel de votação.

ROBERTO FREIRE, GERSON PERES 
Encaminhamento da votação.

BERNARDO CABRAL (Relator) - Parecer
contrárioà matéria em votação.

GASTONE RIGHI (PTB), NELSON JOBIM
(PMDB), JOSE MARIA EYMAEL (PDC) (Pela
ordem) - Declaraçãode votodas respectivas
bancadas.

LUIZ ROBERTO PONTE (Pela ordem) 
Testemunho do Constituinte Mário Covas da
existência de acordo de Lideranças sobre a
matéria em votação.

EDMILSON VALENTIM (PC do B), INO
CÊNCIO OLIVEIRA (PFL), BONIFÁCIO DE
ANDRADA (PDS), ADEMIR ANDRADE (PSB),
PAULO PAIM (PT)- (Pela ordem) - Decla
ração de voto das respectivasbancadas.

MÁRIo COVAS (Pela ordem) - Testemu
nho da existênciade acordo parcial de lide
ranças sobre a matéria em votação.

ROBERTO FREIRE (PCB), VIVALDO BAR·
BOSA(PDT), ARTUR DATÁVOLA (PSDB)
(Pela ordem) - Declaração de voto das res
pectívasbancadas.

JOSE COSTA (Pela ordem) - Retificação
do voto do orador à matéria em votação ante
rior.

PRESIDENTE-Rejeição das Emendas n05
13,953 e 1.820.

HÉLIO ROSAS (Pelaordem) - Retificação
do voto do orador à matéria em votação ante
rior.

AÉCIO NEVES (Pela ordem) - Omissão
do votodo orador à matéria em votação ante
riorno painel de votação.

PRESIDENTE - Votação da Emenda n9

1.216,referenteao Destaque n° 119, do Cons
tituinteJorge Hage.

JORGE HAGE - Encaminhamento da vo
tação.

MICHEL TEMER (Pela ordem) - Retifica
ção do voto do orador à matéria em votação
anterior.

JOSE FOGAÇA - Encaminhamento da
votação.

BERNARDO CABRAL (Relator) - Parecer
contrárioà Matéria em votação.
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BONIFÁCIO DE ANDRÃDA (PDS), INO
C~NCIO OUVElRA (PFL), ARTUR DATÁVO
LA (PSDB), VIVALDO BARBOSA (PDT), RO
BERTO FREIRE (PCB), NELSON JOBIM
(PMDB) - (Pela ordem) - Declaração de
voto das respectivasbancadas.

PAULO PAIM (Pela ordem) - Apelo ao
Constituinte Jorge Hage para a retirada da
emenda de sua autoria.

JORGE HAGE (Pelaordem) - Retirada da
Emenda rr 1.216.

PRESIDENTE - Prejudicialidade das
Emendas rrs 272 e 1.630, dos Constituintes
CarrelBenevideseAntônioCarlosFranco, res
pectivamente,pela ausência dos autores.

PRESIDENTE - Votação da Emenda n°
278, referenteao Destaque n°664, do Consti
tuinte Cid Sabóia de Carvalho.

CID SABÓIA DE CARVALHO - Em:ami
nhamento da votação.

BERNARDO CABRAL (Relator) - Parecer
contrárioà matéria em votação.

CID SABÓIA DE CARVALHO (Pela ordem)
- Retirada da Emenda rr 278.

ROBERTO BALESTRA (Pelaordem) - Re
tirada da Emenda rr 877.

NELTON FRIEDRICH (Pelaordem)-Reti
rada da Emenda rr 1.824.

PRESIDENTE - Votaçãodas Emendas rrs
1.668 e 436, fundidas,dos Constituintes Lysâ
neas Maciel e Mário Uma, referenteaos Desta
ques rrs 211 e 651.

LYSÂNEAS MACIEL - Encaminhamento
da votação.

BERNARDO CABRAL (Relator) - Parecer
contrárioà matéria em votação.

BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS), INO
casoo OUVEIRA (PFL), PAULO PAIM (Pf),
ADEMIR ANDRADE (PSB), NELSON JOBIM
(PMOB), EDMlLSON VALENTIM (PC do B),
ROBERTO FREIRE (PCB), BRANDÃO MON
TEIRO (PDT), ARTUR DATÁVOLA (PSDB),
JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC) - (Pelaordem)
- Declaração de voto das respectivas ban
cadas.

(Procede-se à votação.)
PRESIDENTE- Rejeição das Emendas rrs

1.668 e 436, fundidas. Anúncio de retirada
da Emenda n° 1.430, do Constituinte Geovani
Borges. Votação das Emendas rrs 1.645 e
997, fundidasdos Constituintes BrandãoMon
teiroe EdmílsonValentim, referentesaos Des
taques rr's,225 e 1.029.

LUIZ INACIO LULA DASILVA - Encami
nhamento da votação.

PRESIDENTE - Parecer do Relator con
trárioà matéria em votação.

EDMILSON VALENTIM (PC do B), GER
SON PERES (PDS), ADEMIR ANDRADE
(PSB), PAULO PAIM (PT), MESSIAS SOARES
(PTR), GASTONE RIGHI (PTB), CARLOS AL
BERTO CAó (PDT), INOC~NCIO OUVEIRA
(PFL), ROBERTO FREIRE (PCB), JOSÉ MA
RIA EYMAEL (PDC), NELSON JOBI~
(PMOB), ARTUR DATAVOLA (PSDB) - (Pela
ordem)- Declaraçãode voto das respectivas
bancadas.

(Procede-se à votação.)

ANTÓNIO PEROSA (Pelaordem) - Retifi
cação do voto proferidona votação em curso.

PRESIDENTE-Rejeição das Emendas n-s
1.645 e 997, fundidas. Anúncio da retirada
das Emendas dos Constituintes Álvaro Pache
co, Roberto Balestra e Afonso Sancho. Vota
ção da Emenda n° 796, do Constituinte Luiz
Soyer.

ROBERTO FREIRE (Pela ordem) - Exis
tência de acordo de liderança para rejeição
da matéria.

LUIZ SOYER (Pela ordem) - Retirada da
Emenda n° 796.

PRESIDENTE - Votação da fusão das
Emendas rrs434, 1.716, 1.658,984 e 1.600,
dos Constituintes Mário Lima,Jovani Massini,
Juarez Antunes, Lídíce da Mata e Márcio la
cerda.

EliEL RODRIGUES (Pelaordem) - Escla
recimento sobre oportunidade de votação do
incisoXIX do art. 7°

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
Eliel Rodrigues.

ROBERTO FREIRE (Pela c "dem) - Exis
tênciade acordo de Uderanças para a matéria
em votação.

PRESIDENTE - Parecer favorável a maté
ria em votação.

BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS), INO
CÊNCIO OUVEIRA (PFL), GASTONE RIGHI
(PTB), NELSON JOBIM (PMDB), PAULO
PAIM (PT) - (Pela ordem) - Declaração de
voto das respectivasbancadas.

JESUS TAJRA (Pela ordem) - Natureza
Modificativa da emenda em votação.

NELSON JOBIM (Pela ordem) - Contra
ditaà questão de ordem do Constituinte Jesus
Tajra.

ROBERTO FREIRE (Pela ordem) - Possi
bilidadede votação simbólicapara a matéria

(Procede-se à votação.)
PRESIDENTE - Aprovaçãodas Emendas

rrs 434, 1.716, 1.658,984 e 1.600, fundidas.
PRESIDENTE - Retirada da Emenda n°

1.238,do Constituinte EtevaldoNogueira, pelo
autor.

JOSÉ YUNES (Pela ordem) - Retificação
do voto do orador à matéria em votação ante
rior.

PRESIDENTE - Prejudicialidade das
Emendas rr's 846, 1.235,917 e 285, dos Cons
tituintes Artenir Werner, Rita Furtado, Maluly
Neto, Leopoldo Peres, respectivamente, pela
ausência dos autores.

VALTER PEREIRA (Pelaordem) - Retirada
da Emenda rr 1.229, referente ao Destaque
n° 1.332, do orador.

AUGUSTO CARVALHO (Pelaordem) - Re
tirada da Emenda n° 951. referente ao Desta
que n° 189, do orador.

DENISAR ARNEIRO (Pela ordem) - Reti
rada de emenda do orador.

JOÃO PAULO (Pela ordem) - Esclareci
mento sobre a matéria em votação.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
João Paulo.

LUIZ GUSHIKEN (Pela ordem) - Esclare
cimento sobre a matéria em votação.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
Luiz Gushiken.

ROBERTO FREIRE (Pela ordem) - Pen
dência da matéria em votação de acordo de
Lideranças.

NELSON JOBIM (Pela ordem) - Confir
mação de pendência da matéria em votação
de acordo de Lideranças.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
NelsonJobim.

PRESIDENTE - Votação da Emenda n9

1.310,do Constituinte Luiz Gushiken, referen
te aos Destaques rrs 147, 760, 914, 1.337
e 1.540.

LUIZ GUSHIKEN, ROBERTO FREIRE 
Encaminhamento da votação.

EGfDlO FERREIRA LIMA (Pela ordem) 
Respeitoàordem de inscrição,com a conces
são da palavra ao orador.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
EgídioFerreira Uma.

BERNARDO CABRAL (Relator) - Parecer
contrário ~ matéria em votação.

BONIFACIO DEANDRADA (PDS), HAROL
DO LIMA (PC do B), ADEMIR ANDRADE
(PSB), AFIF DOMINGOS (PL), CARLOS AL
BERTO CAó (PDT), NELSON CARNEIRO
(PMOB), It'!OCÊNCIO OUVEIRA (PFL), AR
TUR DATAVOLA (PSDB), GASTONE RIGHI
(PTB), ROBERTO FREIRE (PCB), LUIZ INÁ
CIO LULA DASILVA (PT), JOSÉ MARIA EY
MAEL (PDC) - (Pela ordem) - Declaração
de voto das respectivasbancadas.

(Procede-se à votação.)
FERNANDO SANTANA (Pela ordem)

Retificação do voto proferido na votação em
curso.

PRESIDENTE - Rejeição da Emenda n9

1.310.VotaçãodasEmendasnos1217,1.052,
1.629 e910.

BRANDÃO MONTEIRO (Pelaordemj-s-Re
gistro do voto que proferiria na votação ante
rior.

JOSÉ GENOÍNO (Pela ordem) - Conse
qüências da introduçãono textoconstitucional
da expressão "organizaçãosindical".

CARLOS SANT'ANNA (Pelaordem) - Exi
gência de votação nominal para alteração do
texto constitucionalem votação, já aprovado
globalmente.

BERNARDO CABRAL (Relator) - (Pelaor
dem) - Contradita à questão de ordem do
Constituinte CarlosSant'Anna.

ROBERTO FREIRE (Pelaordem) - Escla
recimento sobre abrangência da expressão
"organizaçãosindical".

WlZ GUSHIKEN. (Pelaardem) - Improce
dência dos esclarecimentos prestados pelo
Constituinte Roberto Freire.

BONIFÁCIO DE ANDRADA (Pela ordem)
- Sistema de votação a ser aplicadono caso
em curso.

PRESIDENTE - Adoção do sistema nomi
nal para votação da questão em deliberação.

JOSÉ GENOÍNO (Pela ordem) - Esclare
cimento sobre a matéria em votação.

JORGE HAGE, LUIZ GUSHIKEN - Enca
minhamento da votação.
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BERNARDO CABRAL (Relator) - Parecer
favorável à matéria em votação.

HAROLDO LIMA (Pela ordem) - Adoção
do sistema de votação simbólica nos casos
de retomo ao textoaprovado em primeirotur
no.

ANTONIOCARLOS MENDES THAME (Pela
ordem) - Reintroduçãodo DVS na sistemá
tica de votação, com a colocação a votos da
presente emenda.

BONIFÁCIO DE ANDRADA (Pela ordem)
- Declaração de voto da bancada do PDS.

HAROLDO UMA (Pelaordem) - Manuten
ção do acordo de lideranças.

INOCENCIO OLIVEIRA (PFL), ROBERTO
FREIRE (PCB), GASTONE RIGHI (PTB) (Pela
ordem) - Declaraçãode votodas respectivas
bancadas.

OCTÁVIO EÚSIO (Pela ordem) - Adoção
do sistema de votação simbólica nos casos
de retomo ao textoaprovadoem primeirotur
no.

MÁRIO COVAS (Pelaordem) - Adoção do
sistema de votação simbólica nos casos de
retomo ao texto aprovado em primeirotumo.

CARLOS SANT'ANNA (Pelaordem) - Exi
gência constitucional de votação em dois tur
nos, com o mínimo de 280 votos nas duas
vezes para aprovação.

HAROLDO UMA (Pelaordem)- Não-parti
cipação do Constituinte Carlos Sant'Anna na
reunião de líderes na Assembléia Nacional
Constituinte sobre o assunto. Inocorrência de
matéria constitucional na questão posta a vo
tos.

PRESIDENTE - Retirada da matéria em
votação da pauta, para posterior deliberação
da Presidência. Anúncioda retiradada Emen
da rr 1.171, do Constituinte José UIísses de
Oliveira.

LUIZ ROBERTO PONTE (Pela ordem) 
Suspensão da sessão para entendimentos das
liderançassobre a próximamatéria a ser colo
cada em votação.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
Luiz RobertoPonte.Votaçãodas Emendas rr's
1.390e 1.270,fundidas, dos Constituintes Ny
der Barbosa e Vinicius Cansanção, referentes
aos Destaques rr's 699, 1.417 e 178.

ADEMIR ANDRADE (Pelaordem) - Ocor
rênciade votaçõessimbólicasna presente ses
são.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
AdemirAndrade.

NYDER BARBOSA - Manutenção da
emenda em votação.

BONIFÁCIO DE ANDRADA (Pela ordem)
- Possibilidade de adiamento da votação da
matéria.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
Bonifácio de Andrada.

ROBERTO FREIRE (Pela ordem) - Impli
cações do adiamento da votação, para enten
dimentos entre as lideranças sobre a matéria.

PRESIDENTE-Adiamento da votaçãodas
Emendas rrs 1.390 e 1.270.

VIVALDO BARBOSA (Pela ordem) 
Abrangênciado adiamento da votação.

PRESIDENTE - Votaçãode destaques dos
Constituintes Aloysio Chaves, Adhemar de
Barros Filho,João Menezes, Telmo Kirst, Ézio
Ferreira, Jarbas Passarinho,Max Rosenmann
e Eliel Rodriguesao art. 9°

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) 
Existência de acordo de liderança para vota
ção do art. 9"na próximasessão.

PRESIDENTE - Necessidade de formali
zação,perante a Mesa,dos acordos de lideran
ça, com a seqüência da votação. Manutenção
da matéria em votação.

JARBAS PASSARiNHO (Pelaordem) - Re
tirada de requerimento de destaque para o
arl9"

DEL BOSCO AMARAL (Pela ordem) 
Condução, pela Presidência, dos acordos, pa
ra orientação dos constituintesem plenário.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
Del Bosco Amaral.

ADHEMAR DE BARROS FILHO (Pela or
dem) - Retiradada Emenda rr 635.

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) 
Existência de acordo de liderança para vota
ção do art, 9"na próximasessão.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
InocêncioOliveira.

INOCÊNCIO OUVEIRA (Pelaordem) - Re
tirada da bancada do PFL do plenário.

PRESIDENTE - Manutenção da decisão
de colocar a matéria a votos.

LUIZ INÁCIO LULA DASILVA (Pelaordem)
- Assunção,pelos líderespartidários, da res
ponsabilidade de não-votação do art. 9° na
presente sessão.

ROBERTO FREIRE (Pela ordem) - Con
cordância do PCB com o adiamento, assu
mido o compromisso de impreterível votação
na próximasessão.

PRESIDENTE - Decisão de encerramento
da sessão. Convocaçãoda Câmara dos Depu
tados e'da Assembléia Nacional Constituinte
para o dia 10, às 9h e 13h30min, respecti
vamente.

2 - MESA (Relação dos membros)

3 - LíDERES E VICE-LíDERES DE
PARTIDOS (Relação dos membros)

4 - COMISSÃO DE SISTEMATIZA
ÇÃO (Relaçãodos membros)

5-ATODAMESA

Ata da 314~ Sessão, em 9 de agosto de 1988
Presidência dos Srs.: Ulysses Guimarães, Presidente; Mauro Benevides, Primeiro-Vice-Presidente;

Jorge Arbage, Segundo-Vice-Presidente; Mário Maia, Segundo-Secretário;

e Arnaldo Faria de Sá, Terceiro-Secretário.

ÀS13:30HORAS COMPARECEM OSSENHO
RES:

Abigail Feitosa-PSB; Acival Gomes- PMDB;
AdautoPereira- PDS;AdemirAndrade- PSB;
Adhemarde Barros Filho- PDT; Adolfo Oliveira
_ PL; Adroaldo Streck - PDT; Adylson Motta
_ PDS; Aécio de Borba - PDS; Aécio Neves
_ PMDB; Affonso Camargo - PTB; AfIf Domin
gos - PL; AfonsoArinos - PSDB; AfO·.lSO San
cho - PDS;Agassiz Almeida - PMDB' Agripino
de Oliveira Lima- PFL; Airton Cordeiro- PFL;
Airton Sandoval - PMDB; Albano Frar.co 
PMDB; Albérico Cordeiro- PFL; Albérico Filho
_ PMDB; Alceni Guerra - PFL; Aldo Arantes

- PC do B;Alexandre Costa - PFL; Alexandre Ueno- PFL; AmaldoFaria de Sá - PJ; Amaldo
Puzyna- PMDB;Alfredo Campos-PMDB; Aloy- Martins - PMDB; Amaldo Moraes- PMDB; Ar
sio Chaves - PFL; Aloysio Teixeira - PMDB; naldo Prieto - PFL; ArnoldFioravante - PDS;
Aluizio Bezerra- PMDB; Álvaro Pacheco - PFL: Artenir Wemer- PDS;Arturda Távola- PSDB;
Álvaro Valle - PL; Alysson Paulinelli - PFL; Ama- AsdrubalBentes - PMDB; Assis Canuto - PFL;
ral Netto- PDS;AmauryMüller - PDT; Amilcar Átila Lira - PFL; AugustoCarvalho - PCB; Áureo
Moreira - PMDB; Ângelo Magalhães - PFL; Mello - PMDB; Basílio Vdlani - PTB; Benedicto
Anna Maria Rattes - PSDB; Annibal Barcellos Monteiro :...- PTB; Beneditada Silva- PT;Benito
_ PFL; Anterode Barros- PMDB; Antônio Britto Gama - PFL; Bemardo Cabral - PMDB; Beth
-PMDB;AntônioCâmara-PMDB;AntônioCar- Azize - PSDB; Bezerra de Melo - PMDB; B0
los Franco - PMDB; AntônioCarlosKonderReis cayuva Cunha - PDT; Bonifácio de Andrada 
_ PDS; Antoniocarlos Mendes Thame - PFL; PDS;Bosco França - PMDB; Brandão Monteiro
Antônio de Jesus - PMDB; Antonio Gaspar - - PDT; Caio Pompeu - PSDB; Cardoso Alves
PMDB; AntonioMariz - PMDB; Antonio Perosa - PMDB; Carlos Alberto - PTB; CarlosAlberto
- PSDB; Antonio Salim Curiati - PDS;Antonio Caó- PDT; Carlos Benevides- PMDB; Carlos



Agosto de 1988 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE Qucm.a-f;:;ira 10 12361

Cardinal - PDT; Carlos Chiarelli - PFL; Carlos
Cotta - PSDB; Carlos De'Carli - PTB; Carlos
Mosconi - PSDB; Carlos Sant'Anna - PMDB;
Carlos Vinagre - PMDB; Carrel Benevides 
PTB; CássioCunha Uma - PMDB; Céliode Cas
tro - PSDB; Celso Dourado - PMDB; César
Cals Neto - PSD; César Maia - PDT; Chagas
Duarte - PFL;Chagas Neto - PMDB; Chagas
Rodrigues - PSDB; Christóvam Chiaradia 
PFL; CidCarvalho - PMDB; CidSabóia de Carva
lho - PMDB; CláudioÁvila - PFL; Cleonâncio
Fonseca - PFL; Cunha Bueno - PDS; Dálton
Canabrava- PMDB; DarcyDeitos- PMDB; Dar
cy Pozza- PDS; Daso Coimbra - PMDB; Del
Bosco Amaral - PMDB; Delfim Netto - PDS;
Délio Braz- PMDB; Denisar Ameiro- PMDB;
Dionisio Dal Prá - PFL; Dionísio Hage - PFL;
Dirce Tutu Quadros - PSDB; Dirceu Carneiro
- PMDB; Divaldo Suruagy - PFL; DjenalGon
çalves - PMDB; Domingos Juvenil - PMDB;
Domingos Leonelli - PMDB; Doreto Campanari
- PMDB; Edésio Frias - PDT; Edison Lobão
- PFL; Edivaldo Motta- PMDB; Edme Tavares
- PFL; EdmilsonValentim - PC do B;Eduardo
Bonfim- PCdo B;Eduardo Jorge - PT; Eduar
do Moreira - PMDB; Egídio Ferreira Lima 
PMDB; Elias Murad - PTB; Eliel Rodrigues 
PMDB; Eliézer Moreira - PFL; Enoc Vieira 
PFL; Eraldo Tinoco - PFL; Eraldo Trindade 
PFL; Erico Pegoraro - PFL; ErvinBonkoski
PTB; EtevaldoNogueira- PFL; EuclidesScalco J

- PSDB; Eunice Michiles - PFL; Evaldo Gon
çalves- PFL; ExpeditoMachado- PMDB; Ézio
Ferreira- PFL; FábioFeldmann - PSDB; Fábio
Raunheitti - PTB; Farabulini Júnior - PTB;
Fausto Fernandes - PMDB; Fausto Rocha 
PFL; FelipeMendes- PDS;Feres Nader- PTB;
Fernando Bezerra Coelho - PMDB; Fernando
Gasparian- PMDB; Fernando Gomes - PMDB;
Fernando Henrique Cardoso - PSDB; Fernando
Lyra - ; Fernando Santana - PCB; Fernando
Velasco - PMDB; Firmo de Castro - PMDB;
Flavio Palmier da Veiga - PMDB; Flávio Rocha
- PL; Florestan Fernandes - PT;F1oriceno Pai
xão - PDT; França Teixeira - PMDB; Francisco
Amaral - PMDB; Francisco Benjamim - PFL;
Francisco Carneiro- PMDB; Francisco Coelho
- PFL; Francisco Diógenes - PDS; Francisco
Dornelles - PFL; Francisco Küster - PSDB;
Francisco Pinto- PMDB; Francisco Rollemberg
- PMDB; Francisco Rossi- PTB; Francisco Sa
les - PMDB; Furtado Leite- PFL; Gabriel Guer
reiro - PMDB; Gandi Jamil - PFL; Gastone
Righi - PTB; GenebaldoCorreia- PMDB; Gené
sioBernardino- PMDB; Geovani Borges- PFL;
GeraldoAlckmin Filho- PSDB; GeraldoBulhões
- PMDB; Geraldo Campos - PSDB; Geraldo
Fleming- PMDB; GeraldoMelo- PMDB; Ger
son Camata - PMDB; Gerson Marcondes 
PMDB; Gerson Peres - PDS; Gidel Dantas 
PDC; Gil César- PMDB; GilsonMachado- PFL;
Guilherme Palmeira- PFL; Gumercindo Milho
mem - PT; Gustavo de Faria - PMDB; Harlan
Gadelha - PMDB; Haroldo Lima - PC do B;
Haroldo Sabóia - PMDB; Hélio Costa - PMDB;
Hélio Duque - PMDB; Hélio Manhães- PMDB;
Hélio Rosas- PMDB; HenriqueCórdova- PDS;
HenriqueEduardo Alves - PMDB; Heráclito For
tes - PMDB; Hermes Zaneti - PSDB; Hiláno
Braun - PMDB; Homero Santos - PFL; Hum
berto Lucena- PMDB; HumbertoSouto - PFL;

Iberê Ferreira - PFL; Ibsen Pinheiro - PMDB;
InocêncioOliveira - PFL; IramSaraiva- PMDB;
Irapuan Costa Júnior - PMDB; Irma Passoni 
PT; Ismael Wanderley - PMDB; Israel Pinheiro
- PMDB; ItamarFranco- ;Iturival Nascimento
- PMDB; Ivo Cersósimo - PMDB; Ivo Lech -
PMDB; Ivo Mainardi - PMDB; Ivo Vanderlinde
- PMDB; Jacy Scanagatta - PFL; Jairo Azi 
PDC; Jairo Carneiro- PDC; Jalles Fontoura 
PFL; Jamil Haddad - PSB; Jarbas Passarinho
- PDS;Jayme Paliarin - PTB; Jayme Santana
- PSDB; Jesualdo Cavalcanti - PFL; Jesus Tajra
- PFL; João Agripino - PMDB; João Alves -
PFL; João Calmon- PMDB; João CarlosBacelar
- PMDB; João Castelo- PDS;João Cunha 
PMDB; João da Mata- PDC; João de DeusAntu
nes - PTB; João Herrmann Neto - PSB;João
Lobo- PFL; João MachadoRollemberg - PFL;
João Menezes - PFL; João Natal-PMDB; João
Paulo- PT;João Rezek - PMDB; Joaquim Bevi
lacqua - PTB; Joaquim Hayckel - PMDB; Joa
quim Sucena - PTB; Jofran Frejat- PFL; Jonas
Pinheiro - PFL; Jonival Lucas - PDC; Jorge
Arbage- PDS;Jorge Bornhausen - PFL; Jorge
PMDB; Jorge Medauar - PMDB; Jorge Uequed
- PMDB; Jorge Vianna - PMDB; José Agripino
- PFL; José Camargo- PFL; José CarlosCouti-
nho - PL; José Carlos Grecco - PSDB; José
CarlosMartinez - PMDB; José CarlosSabóia 
PSB; José Carlos Vasconcelos - PMDB; José
Costa - PSDB; José da Conceição - PMDB;
José Egreja - PTB; José Elias- PTB; José Fo
gaça -PMDB;José Genoíno-PT;José Geraldo
- PMDB; José Guedes - PSDB; José Ignácio
Ferreíra- PMDB; José Jorge - PFL; José Uns
- PFL; José Lourenço - PFL; José Luiz de Sá
- PL; José Luiz Maia- PDS;José Maria Eymael
- PDC; José Maurício - PDT; José Melo -
PMDB; José Mendonça Bezerra - PFL; José
Moura - PFL; José Paulo Bisol- PSDB; José
Queiroz- PFL; José Richa- PSDB; José San
tana de Vasconcellos - PFL; José Tavares 
PMDB; José Teixeira - PFL; José Thomaz Nonô
- PFL; José Tinoco- PFL; José Ulisses de Oli
veira- PMDB; José Viana - PMDB; José Yunes
- PMDB; Jovanni Masini - PMDB; Juarez Antu
nes - PDT; Júlio Campos - PFL; Júlio Costa
milan - PMDB; Jutahy Magalhães - PMDB;
Koyu lha - PSDB; LaelVarella - PFL; Lavoisier
Maia - PDS;LeiteChaves- PMDB; Lélio Souza
- PMDB; LeopoldoBessone - PMDB; Leopoldo
Peres - PMDB; LeurLomanto- PFL; Levy Dias
- PFL; Lezío Sathler - PMDB; Liclice da Mata
- PC do B; Louremberg Nunes Rocha - PTB;
Lourival Baptista- PFL; Lúcia Vânia - PMDB;
Lúcio Alcântara - PFL; Luís Eduardo - PFL;
LuísRoberto Ponte - PMDB; Luiz Alberto Rodri
gues - PMDB; Luíz Freire- PMDB; Luiz Gushi
ken - PT; Luiz Henrique- PMDB; Luiz Inácio
Lula da Silva- PT; Luiz Marques - PFL; Luiz
Soyer - PMDB; Luiz Viana - PMDB; Luiz Viana
Neto- PMDB; LysâneasMaciel- PDT; Maguito
Vilela - PMDB; Maluly Neto- PFL; Manoel Cas
tro - PFL; Manoel Moreira - PMDB; Manuel
Ribeiro - PMDB; Mansueto de Lavor- PMDB;
Manuel Viana - PMDB; Marcelo Cordeiro 
PMDB; MárciaKubitschek- PMDB; Márcio Braga
- PMDB; Márcio Lacerda- PMDB; MarcoMaciel
- PFL; MarcondesGadelha- PFL; MarcosUma
- PMDB; Marcos Queiroz - PMDB; Maria de
LourdesAbadia- PSDB; Maria Lúcia- PMDB;

Mário Assad- PFL; Mário Covas- PSDB; Mário
de Oliveira - PMDB; Mário Lima- PMDB; Mário
Maia - PDT; Marluce Pinto- PTB; MatheusIen
sen - PMDB; Maurício Campos - PFL; Maurício
Correa- PDT; Maurício Fruet- PMDB; Maurício
Nasser- PMDB; Maurício Pádua - PMDB; Mau
rílio Ferreira Lima - PMDB; Mauro Benevides
- PMDB; MauroBorges- PDC; MauroCampos
- PSDB; MauroMiranda - PMDB; MauroSam-
paio - PMDB; Max Rosenmann - PMDB; Meira
Filho- PMDB; MeloFreire- PMDB; Mello Reis
- PDS; MendesBotelho- PTB; MendesCanale
- PMDB; MendesRibeiro - PMDB; MessiasGóis
- PFL; Messias Soares - ?IR; Michel Temer
- PMDB; Milton Barbosa - PDC; Milton Reis
- PMDB; Miraldo Gomes - PDC; Miro Teixeira
- PMDB; Moema São Thiago - PSDB; Moysés
Pimentel- PMDB; Mozarildo Cavalcanti - PFL;
Mussa Demes - PFL; Nabor Júnior - PMDB;
NaphtaIi Alves de Souza - PMDB; NarcisoMen
des - PFL; Nelson Aguiar- PDT: Nelson Car
neiro - PMDB; NelsonJobim - PMDB; Nelson
Wedekin - PMDB; Nelton Friedrich - PSDB;
NeyMaranhão- PMB; Nilso Sguarezi- PMDB;
Nilson Gibson- PMDB; NionAlbernaz - PMDB;
Noel de Carvalho - PDT; Norberto Schwantes
-PMDB; NyderBarbosa-PMDB; OctávioElísio
- PSDB; Odacir Soares - PFL; Onofre Corrêa
- PMDB; Orlando Bezerra- PFL; Orlando Pa-
checo- PFL; Oscar Corrêa- PFL; Osmar Leitão
- PFL; Osmir Uma - PMDB; Osmundo Rebou
ças - PMDB; Osvaldo Bender - PDS;Osvaldo
Coelho- PFL; OsvaldoSobrinho- PTB; Oswal
do Almeida - PL; Oswaldo Trevisan- PMDB;
Ottomar Pinto - PMDB; Paes de Andrade 
PMDB; Paes Landim - PFL; Paulo Delgado 
PT; Paulo Macarini - PMDB; Paulo Mincarone
- PMDB; Paulo Paim - PT; Paulo Pimentel
PFL; Paulo Ramos - PMN; Paulo Roberto 
PMDB; PauloRobertoCunha - PDC; PauloSilva
- PSDB; Paulo Zarzur- PMDB; Pedro Canedo
- PFL; Pedro Ceolin- PFL; Pimenta da Veiga
- PSDB; Plínio ArrudaSampaio - PT; Pompeu
de Sousa - PSDB; Rachid Saldanha Derzi 
PMDB; Raimundo Bezerra- PMDB; Raimundo
Lira - PMDB; RaimundoRezende- PMDB; Raul
Ferraz- PMDB; RenanCalheiros- PSDB; Rena
to Bernardi- PMDB; RenatoJohnsson - PMDB;
Renato Vianna - PMDB; Ricardo Fiuza- PFL;
RicardoIzar- PFL; RitaCamata - PMDB; Rita
Furtado- PFL; RobertoAugusto- PTB; Roberto
Balestra - PDC; Roberto Brant - ; Roberto
Campos - PDS;RobertoFreire- PCB; Roberto
Jefferson- PTS;RobertoTorres- PTB; Roberto
Vital - PMDB; Robson Marinho - PSDB; Rodri
gues Palma - PTB; Ronaldo Aragão - PMDB;
RonaldoCarvalho - PMDB; RonaldoCezarCoe
lho-PSDB; RonanTito-PMDB; RonaroCorrêa
- PFL; Rosa Prata - PMDB; Rospide Netto 
PMDB; RubemBranquinho- PMDB; RubemMe
dina - PFL; Ruben Figueiró- PMDB; Ruberval
Pilotto - POS; RuyBacelar- PMDB; Sadie Haua
che- PFL; SalatielCarvalho- PFL; SamirAchôa
- PMDB; Sandra Cavalcanti - PFL; Sérgio Brito
- PFL; Sérgio Spada - PMDB; Sérgio Werneck
- PMDB; Severo Gomes - PMDB; Sigmaringa
Seixas - PSDB; Sílvio Abreu - PSDB; Simão
Sessim - PFL; Siqueira Campos - PDC; Sólon
Borges dos Reis- PTB; Sotero Cunha - PDC;
StélioDias- PFL; Tadeu França - PDT; Telmo
Kirst - PDS; Teotônio Vilela Filho - PMD~;
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Theodoro Mendes-PMDB;Tito Costa-PMDB'
Ubiratan Aguiar - PMDB; Ubiratan Spinelli .....:
PDS; (Jjdurico Pinto - PMDB; (Jjysses Guimarães
- PMDB; Valmir Campelo - PFL; Valter Pereira'
- PMDB; Vasco Alves - PSDB; Vicente Bo9o
- PSDB; Victor Faccioni - PDS; Victor Fontana
- PFL; Vieira da Silva - PDS; V~son Souza -
PSDB; Vrrgildásio de Senna - PSDB; Virgílio Ga
lassi - PDS; Vitor Buaiz - PT; VIValdo Barbosa
- PDT; Vladimir Palmeira - PT; Wagner Lago
-PMDB; Waldec Ornélas -PFL; WaldyrPugliesi
- PMDB;Walmor de Luca - PMDB; Wilma Maia
-PDS; Wilson Campos - PMDB;Wilson Martins
- PMDB;Ziza Valadares - PSDB.

1-ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - A
lista de presença registra o comparecimento de
282 Senhores Constituintes.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

brasileiro, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da

sessão anterior.

11- LEITURA DE ATA

o SR. MÁRIo MAIA, 2°-Secretáric, procede
à leitura da ata da sessão antecedente, a qual
é, sem observações, assinada.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - Pas
sa-seà leitura do expediente.

O SR. ARNALDO FARIA DE sÁ, 3°-Secre
tárío,servindo como lo-Secretário, procede à lei
tura do seguinte.

111- EXPEDIENTE

OFÍCIO

Do Sr. Nelson Jobim, nes seguintes ter·
mos:

Brasília, 9 de agosto de 1988
Cf. n" 125/88

Senhor Presidente
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos

do art. 12, § 2° do Regimento Interno da Assem
bléia Nacional Constituinte, o Deputado Antônio
Britto deixa de exercer, a pedido, a partir desta
data, o cargo de Vice-Uder do PMDB na Assem
bléia Nacional Constituinte.

Sem outro particular, colho a feita para reiterar
a Vossa Excelência protestos de estima e elevado
apreço. - Deputado Nelson Jobim, Uder do
PMDB na Assembléia Nacional Constituinte.

REQUERIMENTOS

Do Sr. Adval Gomes, nos seguintes ter
mos:

Brasília, 9 de agosto de 1988
Senhor Presidente
Encaminho a Vossa Excelência, em anexo,

atestado médico comprovando a minha impossi-

bilidade decomparecer aos trabalhos da Assem
bléia Nacional Constituinte num período de 8 (oi
to) dias, a partir de 1-8-88.

Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa Ex
celência os meus protestos de consideração e
apreço. - Constituinte Acival Gomes. ,

Do Sr. Wdorico PInto, nos aeguintes ter·
mos:

Brasília, 9 de agosto de 1988.
Sr. Presidente.

Justificação
ADtempo que o cumprimento, venho por meio

desta esclarecer o motivo do não comparecimen
to meu à Sessão do dia 8-8-88, da Assembléia
Nacional Constituinte: Por ter passado o final de
semana no interior do meu estado (Bahia), tive
problemas inerentes ao deslocamento para a nos
sa Capital e conseqüentemente para Brasília, pois
não conseguia lugares nos poucos e lotados vôos.

Outrossim, cliente da necessidade de compa
recer às votações a que se seguirão, registro hoje
minha presença, podendo Vossa Excelência con
tar com o meu incondicional apoio no sentido
de concretizarmos as votações deste segundo tur
no.

Atenciosamente, Constituinte Uldurico PInto.

Do Sr. Dionísio HaJe, nos seguintes ter
mos:

Senhor Presidente,
Solicito de Vossa Excelência a justificativa de

faltas por motivo de doença conforme Atestado
Médico, anexo.

Brasília, 9 de agosto de 1988. Constituinte Dto
nisloHage.

Do Sr. Octávio EIiaJo, nos aeguintes ter
mos:

Justifico minha ausência a sessão de hoje dia
8 na Assembléia Nacional Constituinte devido ao
falecimento de pessoa ligada a família. Sauda
ções, - Deputado Octávio Elisio.

COMUNICAÇÃO
C1inica Dr. José Fernando Gobbo
ADExmo Sr.
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte
Deputado (Jjysses Guimarães

Prezado Senhor,
Vimos Comunicar a V.Ex'. que nesta data nosso

paciente Deputado Federal João Hermann Neto
encontra-se de alta médica estando apto a retor
nar às suas atividades parlamentares, com restri
ções a freqüência a locais c1imatizados artificial
mente.

Sem mais, firmo-me.
Campinas, 1"-8-88. - José Fernando Gob

bo
O SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - Está

finda a leitura do expediente.
Passa-se ao

IV- PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Constituinte Nilson Gibson.

O SR. NILSON GIBSON (PMDB- PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr"'. e Srs. Constituintes, a ausência dos Consti-

tuintes do Plenário, com a conseqüente falta de
quOlUm , preocupa o eminente e ilustre Presi
dente (Jjysses Guimarães, que fezveemente apelo:
"Pelo amor de Deus, os Constituintes estejam pre

. sentes!"
O esforço do Presidente (Jjysses Guimarães pa

ra reunir com número suficiente a Assembléia
Nacional Constituinte que preside, a desconfiança
que começa a pairar nas camadas sociais, é de
que a tarefa de deslocar Constituintes para os
trabalhos fínaís da aprovação da Nova Carta Políti·
ca, bem assim da Reconstitucionalização do Pais
não é das mais fáceis, sobretudo neste instante
do processo de registro de chapas para prefeitos,
vice-prefeitos e vereadores.

Os motivos consideram-se, em certas áreas,
absolutamente justificáveis. Alega-se que, no mo
mento, para os Constituintes é preciso não se
afastarem das bases, pois o dia 17 de agosto
é o prazo fínal do registro de candidaturas, sobre
tudo deputados e senadores interessados nas elei
ções.

Em virtude disso, afigura-se difícil contar com
o comparecimento ideal de Constituintes para a
votação que se acha em pauta: discussão e vota
ção em 2° turno do Projeto de Constituição.

Há quem pressinta em alguns setores políticos
o desejo mal revelado de não andar depressa
como querem certos círculos, como é o nosso
caso, autor do maior número de Emendas apro
vadas no decorrer da elaboração da Nova Carta,
com a finalização da tarefa de reconstituciorut
lizaçâo. Há quem chegue a imaginar que interes
ses existem até mesmo em vista da promulgação
da Constituição só depois da realização do pleito
municipal que se avizinha.

Da mesma forma, como há quem reservada
mente aspire a um alongamento maior para a
vigência da Constituição que vai ser substituída.
Porque nela se inserem ainda vantagens que pos
sam ser desfrutadas, e aí, quanto mais tempo
durarem, melhor.

A Nova Carta Política é, realmente, a cara do
PMDB.Propositadamente, tal retardamento impli
ca numa imperdoável atitude, sobretudo para a
classe política, já de si tão afetada no seu conceito
por parte do povo.

O Ministro Oscar Corrêa disse: "É dever nosso
apresentar, antes que se vote em segundo turno,
críticas construtivas". E, aludindo às críticas ao
projeto da Nova Carta Magna, que fez no domin
go, em reunião dos advogados de Minas Gerais,
afirma: "Cumpri meu dever de Ministro do Supre
mo Tribunal Federal, de jurista e de cidadão".

As lideranças dos Partidos da ANC, encabe
çadas pelos Constituintes Nelson Jobim, José Ge
noíno, Roberto Freire, Plínio Sampaio, Paulo Ra
mos, Ademir Andrade, Egydio Ferreira Uma, Vi
valdo Barbosa, entre outros, através de expediente
por escrito encaminhado ao Presidente Ulysses
Guimarães, acusam que as "declarações imperti
nentes que visam criar na opinião pública perple
xidade prejudicial à consolidação da nossa vida
democrática", do Ministro Oscar Corrêa, pedem
um posicionamento vigoroso e claro do Presi
dente Ulysses Guimarães, "Jamais omisso na de
fesa da Constituinte".

As críticas do Ministro Oscar Corrêa não me
atingem. Defendo tese de que, os magistrados
têm responsabilidade de se pronunciar a respeito
de problemas nacionais; portanto, não podem fi-
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car ausentes da díscussão dos assuntos de inte
,resse do País.

Ora, em Pernambuco os magistrados fízeram
uma rápida greve para obtenção de reivindicações
junto ao Governador MiguelArraes, fato registrado
desta Tribuna pelo orador.

A tese do silêncio dos magistrados está supe
rada. Considero que o Ministro Oscar Corrêa tem
todo o direito de criticar o Projeto Constitucional;
é salutar e democrático. As críticas realmente aju
darão a que nós, Constituintes, façamos corre
ções nessa fase do segundo turno.

Não concordo com as acusações de alguns
Constituintes de que o Ministro Oscar Corrêa é,
candídato ao Ministério do Presidente José Sar
ney. É S. Ex' Presidente do Tribunal Superior Eleí
'toral, e não é verdadeira a acusação que fez o
'Deputado José Genoíno, considerando a palestra
.do Ministro do STF "como o discurso que Sarney
fez em cadeia nacional de rádio e TV",e concluiu
afirmando "estava aconselhando os empresários

,a desobedecerem a Constituição".
São absurdas e injustas as censuras formali

zadas por lideranças partidárias, sem qualquer
aprovação das suas bancadas, como é o caso
do Líderdo PMDB,Deputado Nelson Jobim, con
tra o Ministro Oscar Corrêa, eminente Presidente
do TSE. Considero pertinentes as declarações do
magistrado, que tem direito de falar como qual-

, quer cidadão, professor e jurista. Considero nor
mal a preocupação do juiz.

DOCUMENTO REFERIDO PELO ORA
DOR:

OsConstituintes presentes à Mesa de negocia
çõesdas Lideranças manifestaram sua estranheza
diante das declarações do Sr. Ministro Oscar Cor
rêa, a respeito do conteúdo do texto constitu
cional.

Contrariando louvável discrição que o Supremo
Tribunal Federal manteve até hoje, o Sr. Ministro

,investe contra a Constituinte, exatamente na hora'
'em que pesam sérias suspeitas de que.setores
,antidemocráticos estejam procurando um con
fronto para esvaziar o processo de reconstitucio

:nalização do País.
, A Constituinte, que tem repudiado, com vee
,mência, esse tipo de investidas, todas as vezes
em que Ministros de Estado, autoridades militares
e inclusive o Presidente da República tentaram
diminuir o espaço de sua soberania, não deve
silenciar diante de declarações impertinentes que

,visam a criar na opinião pública perplexidade pre
judicial à consolidação da nossa vida democrá
.tíca,
, Encaminhando esse manifesto a V.Ex', ficamos
no aguardo de seu posicionamento, sempre vigo
roso e claro, e jamais omisso na defesa da Consti
tuinte.

(Seguem-se as assinaturas.)

O SR. JOSÉ: GENOfl"lO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI'"' e Srs,
Constituintes, o tema que está em debate hoje
- e acho que é importante, pois vamos tentar
retomar a votação sobre os Direitos Individuais
- é a nova ofensiva palaciana em tomo do texto
constitucional. Temos aqui no plenário um ilustre
defensor das hostes palacianas, um funcionário

. ~, subserviente ao Palácio do Planalto. Quanto

lmais de direita forem as ordens, melhor ele as
'cumpre, com amor e entusiamo.

Mas, Sr. Presidente, certamente os porta-vozes
que fazem coro com o Palácio do Planalto estão
disputando uma vaga na nova corte ministerial.

O Ministro Jáder Barbalho, mal tomou posse
dos dados da Previdência e já hoje prestou infor
mações, no "Bom Dia, Brasil", sobre a Consti
tuinte e a Previdência, cumprindo recado ou con
dições para que ele fale como Ministro da Previ
dência.

E surgem outros pronunciamentos em que se
coloca um problema politico: é necessário que
alguns pontos sejam suprimidos, exatamente o
que há de bom no texto constitucional. Ninguém
vem a público para suprimir o que é ruim, o que
há de conservador, e sim para suprimir os avan
ços, inviabilizando o País com aquela lógica das
elites brasileiras.

Chamo a atenção da Casa para o pensamento
conservador que vem da libertação dos escravos.
Quando a libertação dos escravos era um fato
normal no mundo, no Brasil senadores como Jo
sé de Alencar diziam ser um ato subversivo; quan
do a Inglaterra perseguia o tráfico negreiro, José
de Alencar dizia que a Lei dos Sexagenários era
uma subversão da ordem. Sabemos que se deu
um "jeitinho". Quando vem a mudança já existe
o conservadorismo que a antecipa. Foi assim na
República, na libertação dos escravos e na inde
pendência. Inclusive o Brasil abriu uma exceção
na História:foio único país que se tomou indepen
dente e pagou à Coroa portuguesa pela sua inde
pendência. Aliás,a primeira dívida externa do Bra
sil foi exatamente o pagamento à Coroa portu
guesa pela sua independência. As elites brasileiras
formaram-se com a mentalidade truculenta e sel
vagem de não darem nada ao povo, ao trabalha

, dor. Aqueles que vivem do seu trabalho, que não
têm a posse do capital, da terra, da propriedade,
devem ser encarados como cidadãos de segunda
categoria. Aliás, um ex-Presidente da República
- e esse mérito deve ser dado a S. Ex' - foi
sincero quando disse que preferia o cheiro dos
cavalos ao cheiro do povo. Os outros também
pensam assim, mas não dizem; S. Ex' pelo menos

, foi sincero.
Sr. Presidente, estamos elaborando um texto

constitucional, e cria-se uma onda, articula-se no
Planalto uma ofensiva - e eu disse hoje de manhã
na sessão da Câmara - como se estivéssemos
diante de um socialismo, que viabilizao País, com
direitos, alguns dos quais já são normas na nego
ciação coletiva de qualquer categoria trabalhista
em relação aos direitos sociais, outros são apenas
um reordenamento geral na vida econômica e
política do País, sem afetar os interesses das elites.

Quero entender que o Ministro Oscar Corrêa
não falou em nome do STF nem do Poder Judi
ciário, mas em seu nome pessoal, quando fez
declarações e afirmações, sobre a Assembléia Na
cional Constituinte, que não procedem; em se
gundo lugar, não era de sua competência; em
terceiro, isso vem somar-se com esse quadro de
esvaziamento da Constituinte para que algumas
emendas sejam supressivas.

Ora, Sr. Presidente, nós estamos aqui - e falo
particularmente em nome do Partido dos Traba
lhadores - desde as Subcomissões, participa
mos da Comissio de Sistematização, nunca falta-

mos. Vêm, agora, usar a falta de quolUm para
uma espécie de negociação: ou se suprimem al
guns dispositivos, ou não há quOlUm para vota
ção. Isso é inaceitável. Cria-se uma situação que
aprofunda a própria crise de credibilidade que
enfrentamos.

Chamamos a atenção, portanto, para o fato
de que os Constituintes têm de tomar uma deci
são política, de vir aqui, de dar quorum, nem
que para isso tenha de haver uma espécie de
pacto: compareceremos aqui durante duas ou
três semanas, nos sábados e domingos, de ma
nhã, de tarde e de noite, para terminarmos o texto.
A população brasileira não aceita que não se vote
a Constituição porque não há Constituinte aqui.
Com o salário que recebe e com a situação que
o País atravessa, o Constituinte não vem aqui para
votar? Este é o problema.

E somam-se a isso, Sr. Presidente, dois movi
mentos: a obstrução govemamental, para que não
se aprove nada antes de se negociarem algumas
emendas, e a obstrução negligenciai, dos pregui
çosos, daqueles que preferem ficar nos seus Esta
dos, conforme os interesses do Planalto. E o resul
tado é essa situação inaceitável de falta de quo
IUm para se votar a Constituição.

O povo brasileiro precisa da nova Constituição,
e os seus representantes na Assembléia Nacional
Constituinte não dão C(UolUm para que se vote
o texto constitucional. E brincadeira! Viraqui de-

, fender uma emenda, um ponto de vista, tudo bem;
mas obstruir para não votar o texto constitucio
nal... Isso agrava profundamente a crise política,
principalmente porque estabelece uma relação
de valor para a população, que não entende esse
tipo de coisa.

Temos de vir aqui votar, mesmo que sejamos
derrotados. O que não podemos fazer é usar a
falta de quOlUm para barganhar, para pressionar
politicamente, para que algumas emendas sejam
supressivas.

O SR. JOSÉ: COSTA ( - AL. Sem revi-
são do orador.)-Sr. Presidente, SI""e Srs. Constí-,
tuintes, a edição de O GIobQ de ontem trouxe
uma noticia que realmente estarreceu o País: be
bês brasileiros estariam sendo vendidos por uma
quadrilha paraguaia a bancos de órgãos dos Esta
dos Unidos.

A notícia é tão chocante que fez com que eu
me preocupasse em entrar em contato com diver
sas autoridades paraguaias, inclusive com a Em
baixada brasileira naquele País vizinho, para saber
o que realmente estava acontecendo com os seis
bebês suposta ou pretensamente tirados de seus
pais, aqui no Brasil, e ilegalmente levados para
o exterior.

A primeira pessoa com quem falei foi o Embai
xador do Brasil no Paraguai, Afonso Carbonar,
que me falou da preocupação do Ministério das
Relações Exteriores com a notícia, que também
ganhou as manchetes dos principais jomais de
Assunção. Evidentemente, as informações do Sr.
Embáixador revelavam a cautela com que 5. Ex'
se havia no episódio, com receio de agir de forma
precipitada.

Consegui, depois de algumas dificuldades, falar
com o jornalista Benito Freitas, de EI DIário de
I"Iotic:las, jornal que publicou a matéria como
furo. E foi ele, o jornalista, quem realmente levan
tou os fatos.
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Depois consegui falar com o Juiz de Menores,
Dr, Angel Campos, que participou das investiga
ções, e creio que posso dar à Casa uma informa
ção próxima do que realmente se passou em As
sunção há dois dias, envolvendo a sorte de seis
bebês brasileiros.

Duas brasileiras em fase final de gestação, que
estavam residindo na casa do paraguaio Alfredo
Barríos, casado com a brasileira Fátima Aparecida
Amadeos de Barríos, se desentenderam, e este
fato fez com que a "Comisaría dei Parrío," ou
seja, a delegacia de polícia próxima da residência
do paraguaio, fosse acionada, e lá encontrou não
seis, mas sete bebês, que, presumidamente, não
são brasileiros. Hojeouvi uma informação do por
ta-voz do Itamaraty dizendo que não havia confir
mação dessa notícia. Mas os bebês realmente
são brasileiros A polícia paraguaia levantou este
fato.

As investigações ainda prosseguem em caráter
sigiloso, mas conversei ontem à noite, com o juiz
Angel Campos, que me disse que Alfredo Barríos
havia participado do tráfico de cerca de cem crian
ças brasileiras, que foram levadas para o Paraguai
ilegalmente - é o que o Governo do Paraguai
está investigando - com documentos falsos e,
evidentemente, com a cumplicidade de autori
dades administrativas daquele País. Estão levando
essas crianças para vários países - Alemanha,
Holanda, Israel, França - e não apenas para os
Estados Unidos.

O que espanta e causa estranheza na notícia
divulgada por O Globo é que se presume que
essas crianças seriam sacrificadas nos Estados
Unidos e teriam seus órgãos extraídos e usados
em bancos de órgãos daquele País. Essa informa
ção resultou das investigações feitas pelo próprio
juiz, Dr. Angel Campos, pelo fato de não haver
uma seleção desses menores que estão sendo
vendidos no exterior, ao preço de dois mil e qui
nhentos dólares cada um. Até deficientes físicos
já foram objeto de tráfico. E não são crianças
brasileiras, apenas, mas também guatemaltecas,
paraguaias, bolivianas etc. Alfredo Barríos já ga
nhou cerca de cem milhões de cruzados só com
o tráfico de crianças brasileiras.

Talvezo tráfico de crianças tenha conexão com
o de drogas. Então, por todas estas razões, o
Governo brasileiro tem de entrar rapidamente em
contato com o Governo paraguaio, para ajudar
nas investigações, aprofundá-Ias. O responsável
pelo tráfico, segundo o jornal, está foragido, mas
tenho informações de autoridades judiciárias do
Paraguai de que se encontra preso. É um chinês
que usa o codinome de Mário,mas que se chama
HuanMm.

Pois bem, sete crianças encontram-se numa
creche oficialem Assunção, todas elas brasileiras.
O responsável pelo tráfico é CS espanhol Alfredo
Barríos. O chefe da quadrilha é esse chinês que
se encontra preso. As duas mulheres que, em
função de uma querela, de uma discussão, de
uma briga, ocasionaram, motivaram as diligên
cias policiais, duas gestantes brasileiras que esta
vam lá para dar à luz e já entregar os seus filhos
a esse paraguaio, que os venderia para o exterior,
também estão presas Há, pelo menos quatro bra
sileiros presos no Paraguai, e esse assunto está
sendo investigado em profundidade pelo Governo
daquele país.

O que peço, ao terminar, Sr. Presidente, é que
o ltamaraty e o Ministério da Justiça, imediata
mente, tomem as providências que se ensejarem
no sentido de não apenas promover o repatria
mento dessas crianças, mas apurar, em profun
didade, todos esses fatos relacionados com esse
crime infame, que é o tráfico de crianças.

O SR SÓLON BORGES DOS REIS (PTB
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, fala-se, afinal, nos suplentes.
Os suplentes dos Deputados e dos Senadores
estão na ordem do dia.

É bom lembrar os integrantes da Câmara dos
Deputados, que são 487, que 95% deles não esta
riam aqui não fosse a votação dos suplentes. Ra
ríssimos foram os candidatos a Constituinte, con
correndo pela Câmara, que conseguiram eleger
se sem contar com o voto dado aos suplentes.
Mas a memória é curta, e até parece que o político
- e o Parlamentar é necessariamente um político
- é o lobo do próprio político.

Assim, apresentei à consideração da Consti
tuinte, no dia 7 de julho, a Emenda N°2TOOI21-5,
que deverá ser votada neste segundo turno, e
cujo teor é o seguinte:

"Suprima-se do § 10 do art. 57 do Projeto
de Constituição (B) - 20 turno, a seguinte
expressão: "...ou de licença superior a cento
e vinte dias."

Justificação:

A exigência de mais de 120 (cento e vinte)
dias de licença do parlamentar para a convo
cação do suplente, criação do regime autori
tário, não tem razão de ser. Sempre foi e
sempre provou bem competência privativa
do Senado e da Câmara dispor no seu regi
mento sobre a matéria."

E assim deve ser.
As Constituições anteriores, a de 24, a de 91,

a de 34 e a de 46, e as diversas reformas constitu
cionais que tivemos, jamais se intrometeram no
direito que têm as Casas Legislativas de dispor,
em regimento interno próprios, como, quando
e em que condições convocar suplentes. Nas Câ
maras Municipais ainda é assim: convoca-se su
plente para qualquer emergência, para suprir
qualquer falta do efetivo.

Mas nós, em virtude da Constituição de 67 e
da sua meia-sola, que fez com que passasse a
ser uma Constituição mais autoritária ainda, a de
69, do regime anterior, estamos aí numa situação
em que o suplente só pode ser convocado depois
de um afastamento de, pelo menos, 120 dias do
titular.

Ora, Sr. Presidente, suplente é uma figura im
portante na vida parlamentar. Tendo oportunida
de de assumir o mandato ele contribui para am
pliar os quadros partidários. Abrem-se para ele
novas oportunidades. Há pessoas que poderiam
até desistir da carreira parlamentar, se não tives
sem a chance, de assumir o mandato, depois
de uma votação que as levou até a praia. E repito,
95% dos membros da Câmara dos Deputados
não estariam aqui não fosse a votação dos su
plentes.

A emenda citada recebeu parecer contrário do
nobre Relator. Não entendo essa opinião, não po
demos aceitá-Ia, porque devemos reservar aos

Regimentos Internos da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal o direito de dispor, como
convém ao interesse público, politico, partidário
e democrático, sobre a matéria, que é interna
corporls, não dever constar da Constituição.
Nunca figurou em Constituição alguma, e penso
até que nenhuma Constituição do mundo tem
esse dispositivo. Só a nossa, do regime autoritário,
que já substituímos, ou pelo menos estamos na
suposição de que já o fizemos. Agora, a Casa
está precisando dos suplentes, porque, além da
desídia, há o plano de procrastinar a ultimação
da nova Constituição brasileira. E aqueles que
estão com medo das eleições, do voto do povo,
e que não querem votar de maneira impopular,
não querem submeter-se às eleições de 15 de
novembro tendo votado contra o povo no segun
do turno: querem postergar para depois das elei
ções a votação. Assim, votarão contra o povo ago
ra e aguardarão que a memória popular se esmae
ça para as eleições de 15 de novembro de 1989,
porque esse é um dos fatores da resistência à
aprovação final, em segundo turno, da Consti
tuição, além dos grandes outros interesses contra
riados, dos esquemas e do plano que está em
andamento.

Peço a Assembléia Nacional Constituinte que
aprove esta emenda, que a habilitará a dispor
no próprio Regimento Interno sobre a convocação
de suplentes e não deixe cristalizado nessa cláu
sula pétrea que só depois de quatro meses 
um terço da sessão legislativa- de afastamento
do titular, possa ser convocado o suplente.

O Sr. Victor Faccioni - Sr. Presidente, soli
cito a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Victor Fac
cioni.

O SR. VICTOR FACCIONI (PDS-RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, minha ques
tão de ordem é sobre uma grave declaração a
respeito dos trabalhos da Constituinte estampada
no Jornal de Brasília de hoje: "Cabral Denuncia
Boicote à Carta". Trata-se, nada mais, nada me
nos, de declaração do Relator-Geral da Consti
tuinte.

Quero hipotecar a minha inteira solidariedade
ao Relator, eminente Deputado Bernardo Cabral,
nesta denúncia. Desejo, ainda, propor que a Mesa
adote uma providência, na linha levantada aqui
pelo nobre Constituinte Sólon Borges dos Reis,
para a convocação dos suplentes. Existe a possibi
lidade do projeto de resolução. Que a Mesa, por
projeto de resolução, seja submetida ao Plenário,
adote a facilitação da convocação automática dos
suplentes para assumirem as funções dos titula
res, na Assembléia Nacional Constituinte - dos
titulares ausentes, ou mais ausentes - para não
haver paralisação dos trabalhos por falta de quo
rum. Esta é a sugestão que estou encaminhando
à Mesa através desta questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - Con
cedo a palavra à nobre Constituinte Irma Passoni.

A SRA. IRMA PASSONI (PT - SP. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, SI"" e Srs.
Constituintes, há uma doença profunda neste
País, em todos os setores. Temos um povo doen-
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te atacado duramente pela AIDS, e dezenas de
p~ssoas contaminadas talvez até porque presta
ram atendimento a essas pessoas doentes. Apro
pósito, é impressionante a matéria p~b!ic~da nes
ta semana na revistaVeja, da qual solIcitanatrans
crição. Temos um País doente, porque a menin
gite atinge centénas de outras pessoas e outras
tantas são atingidas pela fome, porque este Gover
no é que anda doente, doença que.corr~i a díqnl
dade e a seriedade, e essa detenoraçao atinge
a maioria das instituições que adotam como prin
cípio a inatividade,o g?nho fácil,e não o trabalh~.

Mas esta Casa tambem está doente, porque e
a dignidade e a seriedade dos trabalhos consn
tuintes que deixam a desejar. Não aceitamos de
maneira alguma esse boicote à democracia. De
que adianta ganhar as eleições municipais se per
demos o processo democrático no País? Irrespon
sáveis são aqueles que aqui não comparecem;
irresponsáveis são aqueles que, eleitos Constituin
tes estão atrasando os trabalhos da nova Consti
tuição. Alio-me àqueles que propõem a m_ud~nça
do Regimento Interno para a convocaçao Ime
diata dos suplentes, porque essa é uma questão
de vida e morte para o processo democrático
brasileiro.Não é simplesmente deixar passar hora
após hora, dia após dia. É um problema ma~s
grave, mais profundo, e esta Casa está ~on~l

buindo para o desgoverno, para a desmoralízaçêo
e para o descrédito do povo em relação à~ institui
ções principalmente para o que podena repre
sen~r uma esperança, a nova Constituição bra
sileira. .

Hoje decidimos trabalhar em grupos, exarm
nando os títulos e os capítulos. Recolhemos todas
as emendas e destaques apresentados no segun
do turno para oferecermos aos Constituintes um
trabalho mais elaborado, mais sintetizado, sepa
rando as propostas acolhidas pelo R~lator daque
las rejeitadas por S. Ex", as que os partidos querem
fazer questão de votar, porque querem marcar
posição e as que podem ser neg~c.iadas, 'p~ra

que facilitemos os trabalhos do P1enano.Participo
do grupo que estuda o Título referente à "Orde~

Econômica e Financeira". Trabalhamos a manha
inteira e constatamos a existência de mais de cem
destaques que merecerão a análise do P~e~ário.

Portanto, a seriedade dos trabalhos constitumtes
que temos de desenvolver agora, a meu ver, deve
dar-se em três níveis.O primeiro é o esforço cons
tante das subcomissões para analisar os desta
ques e as emendas e procurar negociar a forma
de votação; o segundo é que os líderes se ernpe
nhem para que a votação seja feita, e, terceiro,
que a Mesa assuma a responsabilidade da convo
cação dos suplentes. Senão, estaremos contri
buindo para o desgoverno deste País, para a de
sordem imperante e, principalmente, para o retro
cesso político da Nação brasileira, o que é incon
cebível. Não pactuamos com esse processo. Por
isso a Mesa deve tomar medidas drásticas e sé
rias: para não ser, juntamente com as lideranças,
tachada de conivente com esse processo. Enten
do que este assunto deve ser debatido. O desa!i0
é claro. Não estamos brincando com a Naçao,
que exige postura de cidadania, de def~s:" do pro
cesso constituinte. Precisamos concluir Imediata
mente a feitura da nova Carta. E repito: não adian
ta garantir o processo de eleições municipais s~

colocamos em risco a própria democracia brasí
leira. (Muitobem! Palmas.)

MATÉRIA A Q(JE SE REFEREA ORADO
RA:

MORRENDO AOS POUCOS A CADA DIA

Uma comovente Incursão no cotidiano
de pacientes e médicos nas enfennarias
dos maiores hospitais de Aids do Pais

Sheila chegou ao HospitalEmílioRibas em São
Paulo embrulhada num cobertor trazida pela mãe,
que, afobada, a entregou à enfermeira mais próxi
ma. Aos 8 meses ela pesava 3 quilos, quando
deveria ter pelo menos 10. Respirava com dificul
dade e recusava a mamadeira. Os médicos a inter
naram e em três dias saiu o diagnóstico: Aids.
Amãe disse às enfermeiras que iriabuscar roupas
extras para a criança e nunca mais voltou ao hos
pital- de identidade, endereço e profissão incer
tos, ela não pôde ser localizada. Com 1 ano e
9 meses de idade, a pequena Sheila, agora recu
perou o peso ideal e ganhou uma grande família.
"Ela está crescendo entre aventais brancos, ma
cas e agulhas de injeção", diz MarinellaDella Ne
gra de Paula, 43 anos, médica encarregada da
3° Unidade de Intemação do Emílio Ribas, uma
das muitas mães de Sheila. "Ela foi carinhosa
mente adotada pelo hospital e todos lhe compram
roupinhas e brinquedos. Ela é a única fonte de
alegria comum a todos."

Sheila carrega no sangue o HIV, o vírus da Aids,
que, sinistramente cristalizado, aguarda o mo
mento de destruir suas defesas orgânicas para
roubar-lhe a saúde e a vida. Enquanto isso, a
menina amacia com seu olhar infantilo duro ofí
cio de seus novos familiares- quase 1.000 médio
cos enfermeiras e funcionários do Emílio Ribas,
o g~ande pavilhão dos humilhados da Aids, a
doença que mata e estigmatiza. Permanentemen
te, o hospital, um prédio modernista de seis anda
res localizado no bairro de Pinheiros, em São Pau
lo, abriga meia centena de aidéticos internos. Ne
nhum hospital do mundo trata tantos doentes
de Aids em regime de internação - nos Estados
Unidos e na França, únicos países que superam
o Brasilnas trágicas estatísticas da doença, o trata
mento é preferencialmente ambulatorial e os pa
cientes espalham-se por diversas instituições de
saúde. 'Tratar pacientes de Aids é a mais angus
tiante missão de um médico", diz Paulo Ayrosa
Galvão, administrador do hospital, um hernato
logista agnóstico de 60 anos, pai de cinco filhos,
dois deles também médicos.

"Todos os procedimentos são caros, arriscados
e frustrantes, pois não existe possibilidade de cu
ra." Nos 140 leitos do EmílioRibas, que é mantido
pelo Estado, internam-se também pacientes de
doenças infecciosas mais brandas, como a me
ningite e o sarampo. Mas o sombrio pano de
fundo da Aids domina o metabolismo do hospital.
Internados três a três em enfermarias isoladas
do corpo do hospital, os doentes exigem cuidados
especiais. "O ideal é termos oito pessoas para
cada paciente internado", dizGalvão. "Em alguns
andares temos apenas dois atendentes por pa
ciente."

"ELE ESTÁ COM FRIO" - Boa parte dos
doentes de Aids não consegue se alimentar sozi
nha, não anda e só pode receber visitas em perío
dos muito curtos - meia hora, três vezes por
semana. "É doloroso para uma mãe ver seu filho
por um vidro na porta", diziana semana passada

Maria de Lourdes Moura, cujo filho, Marco Antô
nio, de 23 anos, contaminou-se com Aids por
ser usuário de drogas injetáveis. "Ele está com
frio,está tremendo e com dores e não me deixa~

cobri-lo com meu casaco", dizia. 'Tenho que brí-
gar se quiser vê-lo." ..

Os pacientes de Aids são isolados do convivto
com outras pessoas pela simples razão ?e que
seus organismos não resistem a germes slm~le.s,

como a CancHeIae a Pneumocystis carinH, mo
cuos para pessoas sadias. ~ primeiro ~r~V?Ca

lesões sérias na boca e no esofago dos aidétícos
e o segundo ocasiona pneumonias graves. "Eles
podem perder a esperança de viver, mas ?té o
fim imploram para ter alguém a seu lado, o Isola
mento os mata por antecipação", diz a médica
MarineUa. "Não consigo esquecer até hoje a ex
pressão estampada no rosto de um garoto hemo
filico que acostumamos a chamar ape~as ?e M.
e que a Aids matou há alguns meses , dIZ ela.
"Ele pegou a doença numa transfusão de .sangue
e tinha uma enorme capacidade de verbalizar seu
sofrimento. Ele nos narrou cada fase da doença
com seus olhinhos brilhantes. Não posso me lem-
brar dele que ainda choro." .

CASTIGO DMNO - Até o fim do ano, a Aids
deve atingir a cifra de 1.130 casos ~o Brasil ape
nas no período de doze meses. Ser~o quase 300
mortos da doença no mesmo penodo. Compa
rada com o ano passado, essa estatística pode
sugerir que a doença arrefeceu. Para ? malOn.a
dos especialistas está em curso no pais o fe~o

meno da subnotificação- que acomete especial
mente os hospitais privados. "Pelo menos metade
dos casos de Aids no país está sendo desqua
lificada para outro tipo de doença e, assi~, desa
parece das estatísticas", diz o médico paulista C:el
so Mazza. Tratar-se de Aids num bom hospital
privado paulista, como o A1bert Einstein ou o Sírio
Ubanês, custa cerca de 150.000 cruzados por
dia. A imensa maioria dos pacientes, portanto,
migra para o Emílio Ribas, em São ~aulo, ou
para o Gaffrée Guinle, no Rio de .Janeíro, ou o
Roberto Santos, em Salvador, instituições públi
cas onde nada se cobra pela internação. Cu~a

ao govemo, em média, 55.000. c~ados. por dia
para tratar um paciente com Aids. E o triplo que
o Inamps gasta com um canceroso.

Por acometer um número maior de homos
sexuais e de viciados em drogas, a Aids obriga
seus pacientes a carregarem um peso ainda maior
que os transtomos físicos ocasionados pe~a .~o

léstia. "Muitos médicos ainda olham ? aídétíco
com desconfiança", diz a doutora Mannella. No
Emílio Ribas são constantes os conflitos psicoló
gicos. "Acho o homossexualismo terrível.Os pa
cientes conversam com a gente e querem nos
convencer de que isso é normal. Não é. Perante
Deus, não é normal, e a doença é um castigo";
diz lsaura Rodrigues, auxiliar de enfermagem ha
21 anos e que trabalha no Emílio Ribas. "Atendo
todos como posso. Mas alguns dizem palavr~s

e têm um temperamento ruim. Desses q~ero dls:
têncía Outros são humildes e nos emocionam.
Isaura ganha 20.000 cruzados por mês para exer
cer seu trabalho de medicar os doentes com as
doses prescritas e no horário certo. Por um salário
um pouco menor, um atendente de enferm~gem

do Emílio Ribas cuida da higiene dos pacle~tes

- dá o banho diário e limpa suas secreçoes.
"É mais difícil recrutar funcionários qualificados
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para o hospital", diz o administrador Galvão.
"Além disso, a evasão é grande."

LIMITES - Um dia de trabalho no Hospital
Emílio Ribas deixa os médicos e funcionários com
a sensação de que muito pouco foi feito. "Apren
demos a lutar contra a morte e nossa luta agora
é contra o tempo", constata MarineUa. "Podemos
apenas prolongar a vida do paciente." Nem sem
pre - ou quase nunca - isso significa alguma
coisa boa. "É trite ver que vem gente aqui não
para dar uma mão ao paciente, mas para arrancar
as últimas posses dele", diz Lilian BrandilJa Cala
zans, 33 anos, encarregada do setor de interna
mentos do Emilio Ribas. "O paciente S.M.foi pro
curado por familiares que pediram sua assinatura
num papel. Era um documento de transferência
de posse de seu único bem, um aparelho de som.
Outro dia, um parente trouxe as promissórias de
uma sepultura para o paciente. E demais." Para
enfrentar essa rotina de situações limites, os fun
cionários do Emílio Ribas recebem assistência
psicológica constante. "Além do medo de serem
contaminados pelo sangue ou pela secreção dos
doentes, os funcionários são submetidos a a toda
carga de emoções brutais", observa a psicóloga
Heloisa Helena de Araújo Campos. "Os pacientes
de Aids quase sempre sofrem perturbações neu
rológicas, tornam-se agressivos e agridem os
atendentes. É preciso prepará-los para entender
a situação e lidar com os doentes de forma cari
nhosa", diz a psicóloga, que conduz sessões de
terapias de grupo para as equipes que lidam dire
temente nas enfermarias.

Em cada detalhe, o Emílio Ribas diferencia-se
de um hospital convencional.

"Usamos hoje em três meses a quantidade de
medicamentos que usávamos ao longo de dois
anos antes da Aids", contabílíza Tuba Milstein
Kuschnaroff, diretora técnica. O consumo de anti
bióticos supera, por exemplo, o do Hospital das
Clinicas, que é dez vezes maior em número de
leitos. A cada três meses, o Emílio Ribas utiliza
8.400 comprimidos de sulfadiasina, a droga clás
sica no combate a um dos mais persistentes ma
les associados à Aids, a pneumonia pelo Pneu
IIIOC)'lItis carlnii. Até na cozinha e na lavanderia
05 cuidados são diferentes. Porque os pacientes
aidéticos quase sempre estão acometidos de vio
lentas dísenterías, sua alimentação deve ser a
mais rica possível em fibras. Como qualquer bac
téria facilmente metabolizada por pessoas sadias
pode matar um aidético, os alimentos sofrem um
rigoroso processo de esterilização. Os 1.600 qui
los de roupa que são lavados a cada dia também
requerem tratamento especial. Os funcionários
da lavanderia usam máscaras e cada um dos
3.000 lençóis passa por três banhos um de deter
gente e dois de desinfetante.

REVOL:rA-Distribuidos entre o 1° e o 6° an
dar, os pacientes do Emílio Ribas, que nos mo
mentos de maior lotação já ocuparam oitenta lei
tos, aprenderam a conviver com um tácito código
de sinalização interna. "Quando sobe um biombo
de lençol na cama ao lado, o paciente percebe
que o companheiro de quarto está morrendo",
diz Cislene Gomes Heberli, uma psicóloga de 26
anos, que presta serviços no hospital. "E sempre
que isso ocorre todos os doentes que testemu
nham a morte sofrem violentas recaídas". Cislene
nota em seu trabalho que os doentes conseguem,
por.exemplo, livrar-se das culpas psicológicas-

e os que tinham dificuldade em falar com a família
sobre a própria homossexualidade perdem a inibi
ção, "O medo maior do sofrimento e da morte
prevalece sobre tudo", constata Cislene. "O mais
dilicilnuma situação dessas é conviver com gente
jovem condenada à morte. São pessoas que com
justa razão sentem-se revoltadas contra tudo e
contra todos".

Muitas vezes a revolta é contra si próprio. A
enfermeira carioca Ussonja Cacilda Santos Bor
ba, que trabalha na enfermaria do Hospital Gaffrée
Guinle, no Rio - onde pacientes de Aids são
internados ao lado de cardiopatas e cancerosos
-, já evitou o suicidio de pelo menos três pacien
tes. Dois tentaram pular a janela e ela os segurou.
Um outro tentou alcançar o parapeito, mas por
falta de força mal se debruçou sobre a janela.
"Um paciente tentou uma vez enforcar-se nos
tubos do aparelho de oxigênio", conta Ussonja.
"Nós os salvamos mas hoje me pergunto qual
a utilidade de todo o esforço, É terrível, todos
aqueles que salvamos já estão mortos", A médica
carioca Márcia Rachid, de 28 anos, também do
Gaffrée Guinle, acostumou-se às emoções fortes.
"Meu marido às vezes diz que não aglienta mais
me ver tão triste, mas não consigo deixar os pro
blemas no hospital", diz.

Ela acaba se envolvendo com os dramas parti
culares dos pacientes. "Quando eles recebem al
ta, saio com eles, vou a shows, lançamentos de
livrose até festas na casa deles", admite a doutora
Márcia que confessa ter ela própria sofrido uma
drástica mudança interior. "Meus pequenos pro
blemas deixaram de existir - sei que não tenho
mais paciência para lidar com pessoas que trans
formam bobagens em grandes catástrofes", Ca
belos precocemente embranquecidos, que emol
duram um rosto plácido e bonito, a médica mal
consegue esconder as lágrimas quando fala de
seus pacientes. "No dia em que me acostumar
com a morte deixo de trabalhar aqui", concluiu
a jovem profissional que se especializou em imu
nologia e alergia.

QUEIXAS - Como uma lente invertida que faz
a vida ser vista da perspectiva da morte, a concen
tração de pacientes como a que se vê no Hospital
Emilio Ribas é um fenômeno pouco usual em
paises que registram um número de aidéticos
ainda maior que o Brasil. Nos Estados Unidos,
por exemplo, onde já foram constatados 66.000
casos da moléstia, os pacientes não são concen
trados num mesmo hospital - e mesmo que
haja uma instituição de saúde mais voltada para
os casos da doença os pacientes recebem trata
mento ambulatorial ou de internamentos - re
lâmpagos de dez dias. Em Nova Yorque, onde
a maioria dos aidéticos é viciada em drogas, em
geral desprovida de famílias e recursos, as interna
ções duram de 20 a 25 dias. Calcula-se que o
aidético seja internado entre duas e quatro vezes
durante sua luta contra a doença.

"Todos os hospitais americanos são obrigados
- não se recusam - a aceitar pacientes aidéti
cos", explica a Veja Elaine Peters, porta-voz da
Associação dos Hospitais dos Estados Unidos.

Os americanos consideram falta de ética, puni
da com os rigores da lei, o fato de um hospital
recusar-se a tratar um paciente aidético: Há duas
semanas, por exemplo, o Alfred Dupont lnstitute,
de Delaware, anunciou que testaria todas as crian
ças a serem intemadas ali. Caso alguma delas

mostrasse ser portadora do vírus da Aids, ela seria
transferida para outro hospital, A reação pública
foi tão negativa que a nova política foi suspensa
antes mesmo de começar a ser implementada.
Além disso, criou-se nos Estados Unidos uma
jurisprudência federal que considera um doente
de Aids uma pessoa inválida.E pela lei americana
ninguém pode discriminar um inválido. Caso o
aidético se sinta discriminado pelo hospital, ao
ser colocado numa ala isolada, ele pode reclamar
e suas queixas serão ouvidas. "Quando as precau
ções são tomadas não há qualquer risco em que
pacientes de Aids fiquem em quartos comuns
com outros pacientes", diz E1aine Peters.

SOPRO DE VIDA - No Hospital Roberto San
tos, em Salvador, não existe uma ala especifica
para doentes de Aids. Eles ficam na enfermaria
para doenças contagiosas onde ocupavam, na
semana passada, 13 dos 16 leitos disponíveis,
Como se trata de um hospital público, é muito
comum a presença de doentes trazidos de peni
tenciárias ou das unidades de recuperação de
menores delinqüentes. Numa noite do ano passa
do, três desses delinqüentes juvenis internados
no Roberto Santos com Aids cortaram levemente
os pulsos e avançaram sobre os vigias noturnos
do hospital. "Eles perceberam o pavor que provo
cam e simplesmente se divertiram com isso", diz
Jorge Cerqueira, diretor do hospital. "A Aids é
uma coisa nova para nós e só agora estamos
aprendendo a lidar com a doença em todas as
suas facetas terríveis".

A mais assustadora das inovações sociais que
a Aids impôs à convivência entre médicos e pa
cientes é a impotência do profissional diante da
doença. "Fomos formados para curar, para ga
rantir a vida, mas estamos falhando com a Aids",
constata Grace Sanches Suleiman, médica infec
tologista, 31 anos, trabalhando há cinco no Emílio
Ribas. "Muitos pacientes acabam pensando que
só estamos criando ainda mais constrangimentos
para eles", Nada mais falso,

Basta viveralgumas das situações que se criam
no ambiente de morte adiada do Emílio Ribas.
A adoção simbólica da pequena Sheila, por exem
plo, e o sopro de vitalidade que ela aspergiu no
hospital é algo que toda uma geração de médicos
e enfermeiros jamais esquecerá. A teimosia de
alguns pacientes em viver até o último sopro é
uma lição que afasta a morte. "Não posso blo
quear minha afetividade só porque sei que meu
paciente vai morrer", conclui a médica carioca
Márcia Rachid. "E quem garante que ele vai pri
meiro? Posso sair daqui e ser atropelada. No fun
do, no fundo, temos a mesma fragilidade".

"MORRERDEVE SER FRIO COMO O PARTO"

Desde que a Aids se tomou um alarmante
problema de saúde pública no Brasil, há qua
tro anos, a maioria de suas vitimas também
tem preferido lutar pela vida no anonimato,
mais ao abrigo da discriminação que sofre.
Hoje uma parte dos doentes não teme mais
mostrar o rosto, Eles têm esperança de que
suas histórias pessoais ajudem a combater
o preconceito e a melhorar as condições de
atendimento dos aidéticos nos hospitais, A
seguir algumas de suas histórias:

Uma manchete de jornal sobre a Aids desper
tava no teatrólogo paulista Claúdio Moraes, de
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36 anos, menos curiosidade do que uma noticia
sobre vôlei,esporte que praticou durante boa par
te da juventude. Casado há um ano com Diva
Cruz, de 21 anos, Cláudio sentia-se alheio à doen
ça e às desgraças associadas a ela. No final do
ano passado começou a sentir-se fraco, febril e
com grande dificuldade para respirar. Examinado
por médicos da Santa Casa de Embu, um muni
cípio montanhoso da Grande São Paulo, onde
morava, constatou-se uma tuberculose que foi
tratada convencionalmente.

Ninguém sabia mas foi o primeiro sinal de que
a Aids estava bem mais próxima de sua vida do
que as manchetes de jornal. Em maio deste ano
Cláudio teve certeza de que a turberculose fora
prenunciadora do mal maior. Ele sofreu uma
pneumonia e os médicos de Embu o aconse
lharam a procurar o Hospital Emílio Ribas. "A
principio eles se recusavam a me dar o diagnós
tico e insistiam em saber se eu era drogado ou
homossexual. Quando percebi que minha doença
só podia ser a peste moderna, insisti com os médi
cos e eles falaram abertamente em Aids", conta
Cláudio.

Ele ficou vinte dias internado antes de curar
a pneumonia. Na semana passada ele cumpria
mais um período de vinte dias de internamento,
dessa vez para tratar de uma meningite. Recebeu
outra alta, mas foi instruído a frequentar por pelo
menos um mês o Centro de Referência da Aids.
AlI, três vezes por semana ele receberá soro e
as doses de remédios que precisa tomar em casa.
Ele deverá chegar de manhã, almoçar no centro
- e quando for a hora de voltar para casa rece
berá uma ajuda de custo em dinheiro para a con
dução. Com I,BOm de altura e corpo atlético de
quem praticou esporte na juventude e nunca se
descuidou, Cláudio foi minguando aos poucos.
Primeiro, alguns quilos - o que não o chateou,
pois seu peso sempre oscilou em torno de 75
quilos. Em dezembro ele estava doze quilos mais
magro e passou o Natal e o Ano-Novo com febre
muito alta.

PERNASBAMBAS -Agora, com o díagnóstico
de Aids fechado, ele sente-se fisicamente ainda
mais debilitado. "Tenho planos e muito pouco
tempo para executá-los", diz. (Irn misto de cora
gem dos suicidas e humor dos que brincam com
o desespero para não deixar a amargura fermen
tar na alma marca Cláudio. Durante sua última
internação, ele conseguiu uma autorização espe
cialpara que sua segunda mulher, Diva,o visitasse
todos os dias. Diva sempre trazia consigo um
caderno onde anotava as idéias do marido sobre
o grupo de teatro de bonecos que dirige. Cláudio
idealizou a peça Palomares, em que retrata a
saga de uma cidade vítima de um acidente nu
clear. Seu maior sonho é criar um centro de pes
quisa dos gestos para que o teatro de bonecos
se tome mais profissional e obtenha divulgação
maior. "Outro dia me veio à mente aquela frase
do Gilberto GIl em que ele diz que morrer deve
ser tão frio quanto a hora do parto", diz Cláudio.
"Vi o sol brilhando e achei o momento tão gosto
so, tão lindo! É difícil aceitar que vou perder isso
tudo a qualquer momento".

Preso a uma cama de hospital ou tratando-se
em casa, Cláudio acredita que é preciso ter dispo
sição interior. "Rir é o pouco que me resta de
qualidade de vida", diz. Cláudio tem uma filha
de 3 anos de seu primeiro casamento. Nem a

filha nem a primeira mulher estão contaminadas
pelo vírus da Aids. Diva, a segunda mulher, está
se submentendo a testes e ainda não obteve res
posta conclusiva sobre sua situação real. "Prefiro
não pensar em mim por enquanto", diz. "Aquele
hospital, muito triste, parece um cemitério vivo.
E terrível". O Casal abandonou a casa do Embu
e mudou-se para a residência do avô de Cláudio,
no centro de São Paulo. "Afinal de contas, foi
ele que me criou de verdade", diz. Na semana
passada, recém-saído do hospital, ele quis se jo
gar na vida com o ímpeto de uma pessoa sadia.
Tentou reativar sua antiga motocicleta CO 125.
"Imaginei que a Diva, da garupa, poderia mudar
as marchas e controlar o freio de pé, enquanto
eu diriga", explicou. '''Não funcionou e caímos.
Isso de não ter forças nas pernas atrapalha, mas
vou dar um jeito".

Cláudio não esconde dos amigos a doença.
"Sou dragão no horóscopo chinês e dizem que

esse sigino faz com que as pessoas terminem
em tragédia ou triunfo. Acho que meu destino
está traçado", comentava. Envergando uma ale
gria quase agressiva, Claúdio se comportava no
hospital coma se estivesse numa roda de amigos
tomando cerveja. Em meio a uma sessão de exa
mes de sua presão arterial e batimentos cardíacos,
por exemplo, vinha a inevitáveltirada: "Vocês trou
xeram o cianureto também? Eu quero um gole
agora". Estridêncía pura, pois Cláudio recusa a
idéia de abreviar a vida.

Em apenas poucos dias de convivia com fre
qüentadores do Centro de Referência da Aids,
Cláudio tomou-se tão popular quanto era no Emí
lio Ribas. Enquanto espera os remédios, puxa as
sunto com todos os doentes.

Sentado ao lado de um portador do vírus mais
jovem, totalmente abatido, Cláudio não refreou
seu humor negro. "Acho que logo teremos de
colocar um anúncio no jornal assim: "Tenho 36
anos, 1,BOm de altura e Aids. Gostaria de me
corresponder com alguém que se interesse". Ele
conseguiu arrancar um sorriso do colega. '7e
mas que tentar alguma coisa para melhorar nossa
situação. Rir disso tudo pode ser uma saída. Não
é uma palhaçada É uma saída honrosa", diz. No
hospital, sentia tédio enorme. "Assim que o nível
de energia orgânica crescia, era invadido por uma
enorme vontade de criar. Vontade de utilizarmeu
tempo de alguma forma útil e não gastá-lo em
lamentações dentro de um hospital. Somente a
visita de minha mulher me alegrava. Receber seu
afeto tomou-se uma necessidade vitalpara mim."

"ELE FOI EMBORA" - A seu lado no quarto
do Emílio Ribas um jovem agonizava. "Colocaram
urna venda nos olhos dele e ele passou a alimen
tar-se apenas de soro". Gáudio perdeu a compa
nhia. O rapaz ao lado não morreu, mas perdeu
definitivamente a consciência. "Acho que aquilo
é um preparo psicológico. Eles querem que eu
veja como vou fícer daqui a algum tempo. Existe
um limite para prolongar a vida de uma pessoa.
Chega a hora, a hora em que não há mais retomo
e em que se deve deixar o cara em paz. Quando
meu companheiro ainda se sentia melhor eu até
brigava com ele, insistia para que não se rendesse.
Agora fico vendo que ele está indo embora mes
mo... Não adiantam mais as palavras".

A garra com que enfrenta a atual fase de sua
doença não o impede de olhar para trás. "Virava

as noites tocando violão e bebendo com os ami
gos sem me alimentar. Transava com várias pes
soas e acho que isso, no fundo, não era vida,
era uma vida precária. Hoje tenho certeza de que
a vida mesmo é algo mais bonito, mais saudável
do que aquela minha época". Cláudio acredita
que os jovens de hoje devem estar vivendo sob
um clima de intensa angústia. "De um lado, a
televisão e o cinema incentivam, despertam a se
xualidade. De outro, as notícias sobre a existência
da Aidsa reprimem. Deve ser uma confusão enor
me na cabeça dessa rapaziada. Só espero que
eles não deixem de amar, não percam o senti
mento, pois é isso que no final realmente conta".

"Q(JTRA VIDA" - Cláudio agarra-se a todas
as esperanças terapêuticas. Ele vem tentando de
todas as maneiras conseguir recursos para com
prar a droga experimental AZT, que, em alguns
casos, tem prolongado a expectativa de vida dos
aidéticos. O AZf é um antiviral que se mostrou
relativamente eficaz no combate à pneumonia as
sociada à Aids, uma das causas mais freqüentes
de morte pela doença. "Posso ganhar mais tempo
de vida com esse remédio. E tempo é tudo que
eu quero agora", diz. Cláudio sempre foi um ag
nóstico. O convívio com a morte tem feito com
que ele pense na possibilidade de existência de
um ser superior. "Foi a prímeira vez que me vi
pensando na existência de uma inteligência acima
de todas as coisas, um criador. Mas ainda não
me convenci totalmente disso e tampouco estou
convencido de que existe outra vida depois des
sa", divaga. "Quero marcar minha presença aqui
na Terra com um trabalho que tenha meu estilo.
Por enquanto é tudo quanto quero".

Até quando Cláudio vai conseguir encarar de
frente a situação impiedosa que se abateu sobre
ele, ninguém sabe. Os médicos do Emílio Ribas
já viram outros doentes combativos que sucum
biram depois. Mas testemunharam também cons
ciências que se mantiveram límpidas até o desfe
cho. "Sei que não desejo ficar agonizando por
meses a fio numa cama de hospital. Acho que
tenho direito a uma morte rápida sem muito sofri
mento", sustenta Cláudio. Ele espera viver o bas
tante para ver a apresentação da peça Palomares
e a criação do Centro de Pesquisas do Gesto.
Talvez ele não consiga ver seus sonhos concre
tizados - mas quem conviveu com ele nos mo
mentos mais tenebrosos da enfermaria do Emílio
Ribas sabe que o teatrólogo tem um empuxo vital
difícil de ser abatido. Talvez ser um exemplo de
esperança e coragem seja sua grande obra.

"NOSSA VIDA ESTÁ NO
FIM. E NOSSOS FILHOS?"

Como fazia todas as tardes, a atendente de en
fermagem paulista Jlca dos Santos Pozan, 35
anos, preparava-se para levar seu filho Marqui
nhos, de 7 anos, à escola. Ilca abriu a porta de
seu apartamento apressadamente, quando uma
criança - o filho de um vizinho - apareceu na
escada do edifício e pediu para comer um pedaço
de bolo igual ao que Marquinhos estava masti
gando. Ilca voltou à cozinha e cortou um pedaço
de bolo Quando se preparava para dá-Ia à crian
ça, o pai do menino apareceu do nada, deu-lhe
um violento soco no peito e a fez rolar pelas esca
das. "Sai pra lá, mulher. Eu sei que você quer
infectar meu filho", gritou o vizinho, descontro-
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lado. Desde agosto de 1986, quando descobriu
que é portadora dos vírus da Aids, IIca tem sido
obrigada a conviver com duas realidades som
brias - o inexorável desfecho da doença e o
atroz preconceito que ela atrai sobre si e a família.
"Peguei Aids no trabalho, manuseando o sangue
dos doentes", afirma IIca,que trabalhava no Cen
tro Cirúrgico da Penitenciária do Estado de São
Paulo, onde alguns dos presos estão contami
nados pelo vírus. ''Tive contato com o sangue
de pacientes e me piquei umas cinco vezes com
agulhas usadas", lembra ela. O drama pessoal
de IIcasaltou para uma tragédia familiar. Seu ma
rido, Marcos Makarewicz, que também é aten
dente de enfermagem, submeteu-se a testes anti
Aids quando soube que IIcaestava contaminada
- e os resultados também foram positivos. Mar
cos e IIca já desenvolveram alguns sintomas da
doença. Ele teve uma severa pneumonia e ela
esteve internada com problemas neurológicos as
sociados à presença do vírus no cérebro. "Sinto
me muito mal por ter passado a doença para
meu marido, uma pessoa que tanto amo", diz
IIca. "É o destino que vaipagar a conta dos nossos
filhos. Estamos no fim da vida e não podemos
deixar nada para eles", completa Marcos. Além
do garoto Marquinhos, o casal ainda tem uma
menina, Larissa, de 5 anos, e outra filhado primei
ro casamento de IIca, hoje com 16 anos.

EXTRACONJUGAL -lIca descobriu que esta
va com Aids por acaso. Em maio de 1986, ela
doou sangue no Hospital Waldomiro de Paula,
em São Paulo. Dias depois da doação, foi chama
da a repetir a coleta de sangue, com a desculpa
de que a amostra para exames se perdera. Foi
o bastante para o banco de sangue confirmar
a contaminação por Aids. O veredicto saiu no
mês de agosto. "Acho que perdi a razão no dia
em que me contaram que eu estava com Aids.
Sai correndo, desmaiei na rua e fui levada para
casa por policiais que me encontraram encolhida
na rua", lembra. De volta a sua casa, a atendente
apanhou dois de seus filhos no meio da madru
gada fria e foi procurar o marido no terminal de
ônibus próximo ao hospital onde ele trabalhava.
"Quando Marcos recebeu o choque pôs-se a cho
rar e saiu correndo pela estação de ônibus", conta.

Desde então, a vida do casal tem sido um abis
mo. IIca nunca mais recebeu a visita de nenhum
de seus nove irmãos, com os quais se criou no
íntertor de São Paulo. "Meu pai, nas raras vezes
que vem me visitar, se recusa a usar o meu ba
nheiro com medo de contrair a doença", diz ela.

Na penitenciária onde trabalhava, IIca ainda é
alvo de insinuações por parte de vários de seus
ex-colegas que não acreditam ter ela sido conta
minada no trabalho. "Eles afirmam que eu devo
ter tido algum contato extraconjugal", conta ela.
"Nunca me alertaram para os riscos de contrair
Aids em meu trabalho. Preciso manter minha dig
nidade e deixar um bom legado para meus filhos,
senão não morro em paz", diz. Afastados de seus
empregos, IIcae Marcos vivemcom 73.000 cruza
dos mensais que recebem do lnamps, a título
de auxilio-doença. Além do dinheiro minguado

para enfrentar o abismo, resta-lhes, ainda, o duro
isolamento.

"Eu me sinto presa e exilada dentro desse apar
tamento. Os vizinhos fogem de medo quando
nos vêem. 05 médicos nos tratam como se fôsse
mos drogados ou homossexuais. Passei a vida

ajudando a curar as pessoas. Hoje, ninguém me
ajuda em nada e o meu futuro é sombrio"

LEGADO - O preconceito contra os aidéticos
golpeia IIcae sua família nas situações mais coti
dianas. Poucos meses atrás, ela deu uma entre
vista a uma emissora de televisão de São Paulo
e contou seu drama. Se IIca tinha a intenção,
ainda que remota, de conseguir ajuda, o tiro saiu
pela culatra. No dia seguinte ao da entrevista, ela
tomou um ônibus urbano acompanhada pelo fi
lho e foi reconhecida por um dos passageiros.
O passageiro alertou os outros e em poucos mi
nutos o ônibus estava vazio. Só IIca, seu filho,
o motorista e o cobrador não abandonaram o
ônibus, que cumpriu seu itinerário até o centro
da cidade.

O episódio do ônibus repetiu-se com cores
mais sombrias na Escola Pública Professora Mar
garida MariaAlves,na periferia de São Paulo, onde
estudam os filhos do casal. Segundo conta IIca,
os pais dos alunos fizeram um abaixo-assinado
exigindo que 05 garotos fossem expulsos na esco
la. "Fiquei estarrecida", diz.Foi então que ela sub
meteu os dois filhos menores aos testes anti-Aids,
mostrou os resultados negativos à direção da es
cola e conseguiu manter as crianças matricula
das. "Ninguém quer brincar comigo. As crianças
quebram minhas pipas na rua", queixa-se Marqui
nhos, filho do casal. Um desejo de IIca e Marcos
é que seus filhossejam adotados por outras famí
lias o mais cedo possível. "Não quero que meus
filhos me vejam morrer. Se eles forem adotados
por outra pessoa, vão guardar uma boa lembran
ça da mãe", diz. Para livrar sua família e muitas
outras dos preconceitos de que são vitimas, IIca
não vislumbra outra saída senão a do aidético
falar abertamente sobre a doença. "Precisamos
parar de sombrear as coisas esclarecer as pessoas
sobre o que é a doença e como se pega. Se
não fizermos isso, o contágio e o preconceito
vão aumentar".

IIca tem passado seus dias fazendo bonecos
de espuma e pano, que costuma guardar ou pre
sentear às poucas pessoas que a visitam. "Eles
não são para vender. São um legado para meus
filhos e um presente para as pessoas que se im
portam conosco. Eles guardam um pouco da vida
que eu vou perder em breve", diz IIca. Criada
na cidade de Rancharia no interior de São Paulo,
IIca conserva o sonho de ver o mar. "Aos 35
anos de idade, nunca pisei numa praia", diz ela.

"A DOENÇAÉ UMCASTIGO DE DEUS"

A voz grave, pausada e de entonação límpida
ainda é a mesma dos tempos em que suas fãs
ouvintes contavam-se às centenas em Santo An
dré, cidade da Grande São Paulo. Só a voz. O
radialista Arinaldo de Souza, que com o nome
de Ari Souza fez carreira em emissoras de boa
penetração em São Paulo, como a Rádio do Gran
de ABC e a Rádio América, foi abatido pela Aids.
Em dezembro do ano passado, quando já longe
do rádio produzia shows de música sertaneja em
Rondônia, ele foi acometido'de um violento desar
ranjo intestinal.Atendido pelos médicos em Porto
Velho,Arirecebeu como diagnóstico anemia, pro
blemas de fígado e o iníciode artrite,a inflamação
das juntas. De volta a São Paulo, como os sinto
mas não cedessem, Ariprocurou de novo orienta-

ção médica no Hospital São Paulo, de onde foi
encaminhado ao Emílio Ribas com suspeita de
câncer ou Aids.Os exames de sangue mostráram
a presença do vírus da Aids. "Quando soube, pen
sei em me matar", diz Ari. "E para ser sincero
acho que estou só adiando isso."

Desde abril, quando soube que estava infec
tado, a vida de Ari Souza está em frangalhos.
Sem forças para continuar produzindo seus
shows e para tentar de novo uma vaga como
locutor de FM,ele teve que abandonar o sobrado
de dois andares em que vivia em Santo André
e refugiar-se na casa de um único cômodo que
seu pai tem na periferia da cidade. Ainda mais
magro - ele sempre foi de compleição franzina
-, com à artrite agravada e tosses constantes.
Ari precisou ficar internado quase um mês no
HospitalEmílioRibas. "Tenho saudades do tempo
em que comandava o programa JuventudeSerta
neja", lembra. "Era um tempo em que o dinheiro
e a saúde sobravam. Tinha meu carro e adorava
reunir os amigos para jantarmos fora. Hoje fico
olhando os discos que lancei e não tenho dinheiro
nem para comprar os remédios." Seu pai, Juvên
cio Pereira de Souza, fiscal de jardins da prefeitura
de Santo André, sustenta o filho com o minguado
salário de 32.000 cruzados mensais.

NO COLO - O pai de Ari pouco sabe sobre
a Aids - além de que ela mina as forças de
seu filho - e está convencido de que a doença
pode ser revertida. "Tenho fé em que ele vai ficar
bom", diz Juvêncio. "Da última vez que ele teve
de irpara o hospital foino colo porque não conse
guia andar. Agora ele já está melhor." O pai tor
nou-se a bóia que mantém Ari à tona. Antes de
sair para o trabalho às 5 da manhã, Juvêncio
prepara o café do filho e deixa tudo arrumado
para ele numa pequena bandeja sobre a cama.
"Já disse para o meu pai que ele pode preparar
o caixão", diz Ari. "Mas ele teima em acreditar
que vou ficar bom." Um irmão de Ari ocupa um
cômodo no fundo da casa e, para entrar, evita
usar a porta da frente para não cruzar com o
radialista.

"Tive uma irmã que morreu de meningite em
fevereiro e meu irmão acha que fui eu que passei
a doença para ela", conclui Ari.

"Eles são ignorantes e nem sabem o que é
Aids. Nunca tive meningite."

Arinão acredita que possa se curar. "Adoença
é um castigo de Deus", diz. "É um castigo para
acabar com a homossexualidade e a imoralidade
do mundo." Em sua ficha no Emílio Ribas consta
que Ari teve relações homossexuais esporádicas.
Ele foi seguidor da Congregação Cristã do Brasil,
mas sente-se muito desanimado até mesmo para
manter acesa a chama da fé. Uma única de suas
centenas de fãs, Enedina Gonçalves, mantém-se
fiel ao ídolo. "Ela reuniu alguns conjuntos serta
nejos e organizou um show beneficente para
mim", dizAri."Sou muito grato a ela, pois quando
você fica por baixo ninguém te ajuda". Depois
que ficou doente, Ari conseguiu apenas em uma
ocasião rever a mulher com quem foi casado
- e teve um filho, Diego, hoje com 6 anos 
e de quem se separou há dois anos. "Ela levou
uma única vezo Diego ao hospital e desapareceu,
e nem sei se ela fez testes para saber se está
contaminada", diz Ari. "Rever meu filho me daria
mais ânimo para enfrentar essa situação."
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"EU PENSEI QUE POSITIVOERA BOM"

Como estivesse sofrendo uma hemorragia se
vera durante o trabalho de parto, a dona-de-casa
baiana E1izabete lampiere recebeu uma transfu
são de sangue em 1985 que garantiu o nasci
mento de seu quarto filho. A mesma transfusão
que deu a vida selou de forma trágica o destino
de Elizabete e de toda a sua família. O sangue
estava contaminado com virus da Aids e hoje,
três anos depois do parto, ela está internada num
hospital em Santos, São Paulo, na fase terminal
da doença. Seu marido, o operador de máquinas
José Washington Nascimento de Araújo, não teve
sorte melhor. Ele foi infectado pela esposa e já
apresenta os primeiros sintomas da doença 
perdeu doze quilos nos últimos meses e, afastado
do trabalho, cuida dos quatro filhos do casal em
Salvador. O drama de Elizabete e Washington
começou há menos de um ano. Em volta de
sua boca começaram a surgir "sapinhos" - co
nhecidos como "candídíase" -, cuja reprodução
se tomou incontrolável, e já chegavam ao esôfago.

Ela não aguentava sequer se alimentar", lembra
o marido. Elizabete foi internada num hospital
e os exames apresentaram uma baixa imunoló
gica acentuada, logo diagnosticada como Aids.
Os médicos recomendaram a Washington que
também se submetesse a um teste anti-Aids. "Fi
quei alegre por que pensei que o termo 'positivo'
indicava que eu estava livre da doença. Levei um
choque, quando no laboratório, me avisaram que
se tratava do contrário", rememora. Elizabete foi
transferida, em março passado, para o Hospital
Roberto Santos, em Salvador, o único no Estado
da Bahia que dispõe de uma ala de aidéticos.
No hospital público, Elizabete começou a viver
outra face do drama dos aidéticos. Ela tomava
um antibiótico muito forte que lhe causava cala
frios - mas o hospital não oferecia cobertores
que lhe esquentassem o corpo. Washington preci
sou sair à cata de aventais para cobrir a esposa.

Certa madrugada, o casal foi acordado por um
policial militar que, de arma em punho, procurava
um menor delinqüente aidético que fugira de sua
ala e ameaçava contaminar enfermeiras com uma
seringa usada. Há poucos meses, Elizabete trans
feriu-se para São Paulo em busca de um trata
mento mais adequado, mas seu quadro terminal
tomou inútil a tentativa. "Meu Deus, não desam
pare meus filhos", grita Elizabete quando seus
filhos correm para abraçá-Ia e ela é obrigada a
pedir que eles se afastem. "A cena é chocante
porque ela não pode explicar por que rejeita os
filhos que ama", conta, derrotado, o marido. O
filho caçula do casal, cujo parto exigiu a transfusão
fatal e que foi amamentado pela mãe já infectada,
não contraiu AIds "Quando eu e Elizabete não
estivermos mais aqui, as crianças só terão os avós
velhinhos para cuidar delas", conclui Washing
ton."

o SR. DORETO CAMPANARI (PMDB 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, SI"" e Srs. Constituintes, para obter uma
safra recorde de setenta mihóes de toneladas de
grãos, o Ministério da Agricultura pretende inves
tir, em crédito rural, neste ano, um trilhão, trezen
tos e sessenta e sete bilhões de cruzados, dos
quais um trilhão e cem bilhões para empréstimos
a juros prê-flxados de sete a nova por cento ao
ano, enquanto os duzentos e cinqüenta bilhões

restantes serão concedidos a juros livres, incenti
vando, principalmente, as lavouras de milho, feijão
e mandioca.

Os preços minimos anunciados pelo Ministro
íris Resende para as regiões Sul, Sudeste e Centro
Oeste são de 1.285 cruzados, para o fardo de
algodão, a partir de fevereiro próximo, enquanto
o arroz irrigado terá garantia de 2.360 cruzados
por saca, menos trinta por cento para o arroz
de sequeiro.

A diferença de preços objetiva a que o Govemo
não se tome o maior comprador do cereal.

Afirma o Ministro que esse é o maior crédito
rural da História do País, podendo alcançar mes
mo os setenta e cinco milhões de toneladas de
grãos a próxima safra, estimulando-se, também,
as lavouras de mandioca, feijão e milho, quanto
ao custeio agrícola, com cem por cento do custo
da produção financiados, para os pequenos, mé
dios e grandes agricultores.

Os limites do VBC são reduzidos de setenta
por cento para os pequenos, quarenta por cento
para os médios e trinta por cento para os grandes
agricultores, que se constituem no setor mais ca
pitalizado, podendo escolher sua própria lavoura.

No que tange ao seguro rural, a próxima safra
será favorecida com um aumento de cerca de
cem por cento do valor dos recursos da OTN,
enquanto o limite de cobertura do seguro rural
passa de quinze mil MVR para sessenta e cinco
mil OTN.

Há uma variação das faixas de cobertura de
acordo com a vulnerabilidade do produto às con
dições metereológicas, aguardando-se o desen
voMmento de um setor de seguro agrícola nas
instituições de crédito privado.

São boas novas, fazendo crer, mais uma vez,
na "salvação da lavoura", que se traduz no pleno
atendimento à demanda intema de alimentos e
em sua contribuição mais eficaz para o superávit
do balanço de pagamentos, que deve ser dupli
cado, se pretendermos pagar nossa dívida extema
até o fim do século.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

O SR. AMAURYMÜllER (PDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Constitumtes, a sórdida campanha que setores
minoritários da sociedade, inconformados com
os avanços democráticos do País, movem contra
a Assembléia Nacional Constituinte está a indicar
que temos inimigos fora e dentro do colégio cons
titucional. Fora estão o Govemo do Sr. José Sar

I ney, os banqueiros, os latifundiários, os grandes
empresários nacionais e estrangeiros, e aqui den
tro aqueles que receberam a honrosa incumbên
cia de escrever a nova Constituição e negam-se
a fazê-lo, porque estão seriamente comprome
tidos com o que há de retrógrado e fascista neste
Pais

Ontem, Sr. Presidente, em questão de ordem
oferecida ao ilustre Deputado Ulysses Guimarães,
sugeri, fazendo eco a um sentimento generalizado
dos que comparecem regularmente às sessões,
a adoção de duas medidas capazes de moralizar
o comparecimento dos Constituintes às reuniões.
A primeira delas seria a convocação automática
do suplente na hipótese de o Parlamentar faltar
a três sessões consecutivas, e a segunda seria
a divulgação diária, no Boletim da Constituinte,
difundido através da rede nacional de televisão,

do nome de todos aqueles que continuam não
resgatando os compromissos assumidos nos pa
lanques eleitorais. Infelizmente o Dr. Ulysses fez
um muxoxo, bocejou e ignorou as sugestões. Não
ofereceu qualquer resposta àquilo que eu modes
tamente lhe sugeri.

Sr. Presidente, pela leitura do art. 35, inciso
UI, da Constituição em vigor, a Mesa da Assem
bléia Nacional Constituinte tem o dever de exami
nar caso a caso a situação de todos os Parlamen
tares que até aqui, durante a atual sessão legisla
tiva, faltaram a mais de um terço das reuniões,
sem que estivessem doentes ou sem que justifi
cassem sua ausência. Insisto com V.Ex", que está
atendendo ao telefone, ignorando a minha pre
sença na tribuna, em que esse dispositivo consti
tucional precisa ser respeitado. Pelo que os jornais
estão divulgando, há pessoas que já faltaram a
mais de um terço das sessões sem uma justifi
cativa e por isso já perderam o seu mandato.
Quem não quer vir fazer a Constituição que não
venha, que jogue no lixo da História o mandato
recebido do povo, mas não continue perturbando
os trabalhos que a sociedade exige sejam apressa
dos, a fim de que tenhamos uma nova Carta.
Por isso, Sr. Presidente, deixo mais esta sugestão
no sentido de que a Mesa examine esses casos.
Já há Parlamentares aqui com faltas superiores
a 1/3 das sessões, atropelando e agredindo o dis
positivo constitucional, contido no inciso 3° do
art. 35.

Por último, Sr. Presidente, quero lamentar que
as mesmas vozes que ontem aplaudiam os atos
de violência da ditadura militar hoje tentam justi
ficar o injustificável e explicar o inexplicável.

Fiz, pela manhã, na sessão da Câmara, duras
e justas críticas ao Ministro Abreu Sodré. S. Ex',
ignorando que o fulcro da política externa brasi
leira reside na autodeterminação dos povos e no
princípio da não-intervenção em assuntos exter
nos de outros países, teve o desplante e a desfa
çatez de afirmar que a crise polítíco-rnilitar, que
ameaça transformar a América Central num barril
de átomos, é de responsabilidade da Nicarágua.
Isso não é verdade e essa não é a posiçãó do
Governo brasileiro. A Nicarágua é vitima da agres
são de profíssíonars da guerra, de mercenários,
pagos pelo governo imperialista dos Estados Uni
dos para agredir uma revolução popular. Não tem
direito o Sr. George ShuItz de vir cooptar, pressio
nar o Governo brasileiro, para que responsabilize
a Nicarágua pelo que está acontecendo na Amé
rica Central. Não são os nicaragüenses, nem os
sandinistas, que invadiram Honduras e transfor
maram aquele País num quintal do imperialismo
americano. Não são os nicaragüenses, tampouco,
que estão transformando EI Salvador num perma
nente barril de pólvora, prestes a explodir, mas
as tropas imperialistas que lá estão, derramando
os seus dólares espúrios para comprar consciên
cias e dignidades. O Sr. Roberto de Abreu Sodré
não tem o direito de falar em nome do Governo
brasileiro e muito menos do povo brasileiro, para
responsabilizar a indefesa Nícarágua pela violên
cia do imperialismo na AméricaCentral.

O SR. PRESIDEI'fI'E (Jorge Arbage) - No
bre Constituinte Amaury Müller, a Mesa deseja
dizer a V. Ex" que não estava indiferente ao seu
pronunciamento. Ao contrário, estávamos, mes
mo no telefone, atentos às palavras que V. Ex"
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pronunciava com relação às medidas reclamadas
por parte da Mesa da Assembléia Nacional Consti
tuinte contra os Constituintes faltosos.

A Mesa, diante de fatos reiterados, como os
que V. Ex' suscitou, deve informar que, naquilo
que está afeto à sua competência, já determinou
as providências cabíveis. Mandou determinar o
corte do jeton a que tem direito o Constituinte,
desde que falte quatro dias consecutivos ou sete
dias alternados. Isto é parte integrante da Consti
tuição de 67, vigente no País, e está expresso
no § 3°, do art. 33:

"§ 3° O pagamento da parte variável do
subsídio corresponderá ao comparecimento
efetivo do Congressita e à participação nas
votações."

Claro que, com respaldo neste dispositivo, a
Mesa baixou um ato disciplinando esta regra de
Direito Constitucional.

Quanto à convocação de suplente, a Mesa infor
ma que está expresso no inciso 3, do art. 35,
que perderá o mandato o Deputado ou o Senador
"q~e deixar de comparecer, em cada sessão legis
lativa anual, à terça parte das sessões ordinárias
da Câmara a que pertencer, salvo doença com
provada, licença ou missão autorizada pela res
pectiva Casa".

O Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte não faz qualquer alusão ao fato, o
que não implica que, subsidiariamente, possamos
adotar o Regimento Interno da Câmara ou, em
ú/tiJll8 hipótese, o do Senado Federal.

E a Constituição, por fim, estabelece no § 3°,
do art 35:

"No caso do item lll,a perda do mandato
poderá ocorrer por provocação de qualquer
dosmembros da Câmara, de partido político
ou do primeiro suplente do partido, e será
declarada pela Mesa da Câmara a que perten
cer o representante, assegurada plena defesa
e podendo a decisão ser objeto da apreciação
judicial."

Como verifica V. Ex', o poder de iniciativa não
está afeto à Mesa da Câmara e, conseqüente
mente, não estaria à Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte. A Constituição define a quem com
pete o poder da iniciativa para pedir a perda do
mandato e à Mesa apenas compete declará-Ia,
resguardado o direito de defesa a que tem direito
o Parlamentar.

Creio que deve ficar definitivamente esclarecido
que nós, mesmo com todos os poderes consti
tuintes de que dispomos, não podemos ultrapas
sar os limites da Constituição vigente e da lei.

O SR. PRESIDENI'E (Jorge Arbage) - Con
cedo a palavra ao Sr. Constituinte Paulo Ramos.

O SR. PAULO RAMOS ( - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI""' e Srs.
Contituintes, multas têm sido as tentativas de in
terferência nos trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte, partindo de setores diversos da vida
pública nacional, principalmente de alguns que
não têm a necessária legitimidade para se expres
sarem da forma como se expressam.

O último caso foio pronunciamento do Ministro
Oscar Corrêa, que, buscando uma vaga no Minis

'tério da Justiça, ousa desmoralizar o próprio Po
der Judiciário, não só descumprindo um acordo

de todos os magistrados, mas também servindo
de uma espécie de "papagaio de pirata" do Presi
dent~ da ~epública, já que nada mais fez do que
repetir as mverdades proferidas pelo Presidente
da República em rede de rádio e televisão.

Na semana passada, tivemos outro fato que
não chegou a ser comentado na Assembléia Na
cional Constituinte, por força da ausência de ses
sões por falta de quorum. Trata-se do pronuncia
mento em que o Ministro da Marinha, Almirante
Henrique Sabóia, fala nas possíveis despesas que
seriam causadas pelo Projeto de Constituição, ca
so fosse aprovado como está. S. Ex" faz referên
cias expressas ao art. 23, das Disposições Transi
tórias. Ao fazer tais referências, o Ministro da Mari
nha, que dispõe de dados, não concretiza as suas
afirmações e não diz de quanto seriam as despe
sas. Aliás,não tive oportunidade de conhecer pro
nunciamento algum do Ministro da Marinha tra
tando, por exemplo, dos doze bilhões de cruzados
que foram destinados ultimamente à ferrovia Nor
te-Sul. Nunca ouvi pronunciamento do Almirante
Sabóia contrário ao empréstimo de milhões de
dólares a Mathias Machline e à Transbrasil. Nunca
ouvi pronunciamento do Almirante Sabóia tratan
do especificamente do pagamento abusivo com
juros extorsivos, da dívida externa. Nunca ouvi
manifestação do Ministro da Marinha contra as
irregularidades e os atos de corrupção que estão
campeando nesta República. Portanto, falta a S.
Ex" autoridade moral para tentar interferir nos tra
balhos da Assembléia Nacional Constituinte. Mas,
acima de tudo, o Ministro da Marinha também
falta com a verdade, porque diz que o art. 23
traria privilégios a servidores públicos civis e mili
tares, o que não é verdade. Hoje, os servidores
civis foram privados da aposentadoria com um
nível acima. E a Emenda Constitucional n° 1 de
1969\ Constituição da ditadura militar, simples
mente eliminou a possibilidade de os servidores
públicos civis se aposentarem com uma referên
cia a mais; mas não impediu que os servidores
militares fizessem jus, na inatividade ao soldo do
posto ou graduação acima. É de se indagar do
Almirante Sabóia se S. Ex", que ocupa o último
posto da hierarquia militar, abrirá mão do percen
tual a mais que terá no seu soldo quando passar
para a inatividade. Afinal de contas, o que está
ocultando o Ministro da Marinha? Por que não
vem a público dizer as verdades que estão conti
das no art, 23, que, acima de tudo, restabelece
um direito do servidor público? É preciso que
os Srs. e Sr'" Constituintes recebam todos os es
clarecimentos a respeito do assunto, para que
o texto aprovado em primeiro turno, produto de
amplo acordo, seja mantido, pois restabelece di
reitos para os servidores civis - e os servidores
militares que, porventura, venham a ser benefi
ciados, o serão simplesmente no status corres
pondente ao soldo do posto ou da graduação
que recebem. De acordo com a Emenda Consti
tucional n° 1, Sr. Presidente, o servidor civil não
poderia, na inatividade, receber mais do que o
servidor em atividade; mas esse dispositivo não
anulou, simplesmente deixou sem aplicação o art.
184 do Estatuto dos Servidores Civis, de 1952.
O novo texto constitucional não fará a mesma
restrição, e o art. 184 do Estatuto dos Servidores
Civisvoltará a ter reconhecida a sua validade. Por
tanto, estão privados do benefício de uma aposen
tadoria com um nível acima simplesmente os ser-

vidores civis aposentados desde a Emenda Cons
titucional n° 1 de 1969 até a data de promulgação
da nova Constituição. Os futuros aposentados te
rão direito adquirido, terão direito recuperado.

Assim, Sr. Presidente, todas as críticas feitas
ao art. 23 das "Disposições Transitórias" não pas
sam de manipulação, porque recuperarão o posto
e a graduação nas Forças Armadas principalmen
te aqueles que lutaram contra o regime autoritário
e, portanto, pediram passagem para a inatividade.

Durante o discursodo Sr. ConstituintePau
lo Ramos, o Sr. Jorge Arbage,2"-Vice-Pre
s!dente, deixaa cadeira da presidência, que
e ocupadapelo Sr. Mário Maia, 2°-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Adylson Mot
ta.

O SR. ADYLSON MOlTA (PDS - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI"'" e Srs.
Constituintes, desde o primeiro momento, e, cer
tamente, até o seu final,haverei de erguer a minha
voz na Assembléia Nacional Constituinte - como
já o fiz - na defesa da soberania deste Colégio.
Por isso sempre repeli as tentativas de desmora
lização dos nossos trabalhos e as agressões profe
ridas contra este Poder, seja sob a forma de cons
trangimentos físicos, de agressões ou de tenta
tivas de interferências indevidas em nossas ativi
dades.

Lembro-me de que quando foram agredidos
alguns Deputados em Brasília, protestei contra
o Governador do Distrito Federal. Recordo-me
de que, por ocasião da prisão de Parlamentares
em Belo Horizonte, novamente estive presente na
tribuna reclamando providências.

Quando os Ministros, quer civis, quer militares,
interferiram em nossos trabalhos, aqui estive de
fendendo a Assembléia Nacional Constituinte.

Quando o Presidente da República, em palestra
transmitida a toda a NaÇ.~o, também indevida
mente se imiscuiu em nossos trabalhos, levantei
a minha voz.

Agora, um Poder, que eu jamais poderia imagi
nar, também interfere em nossos trabalhos -
o Supremo Tribunal Federal.

Não faço qualquer crítica ao Sr. Ministro Oscar
Correa, de quem tenho as melhores referências
- ex-parlamentar desta Casa, membro da mais
alta Corte de Justiça do País e Presidente do Supe
rior Tribunal Eleitoral. Não estabeleço qualquer
vinculo entre as suas declarações e a recente visita
que fez ao Presidente da República, porque não
vejo o Supremo Tribunal Federal como um Poder
subserviente, servil.Não vinculo, também, Sr. Pre
sidente, as declarações de S. Ex" a um possível
convite para ocupar a Pasta da Justiça, porque
contraria o conceito que tenho de S. EX Não
vejo também qualquer razão para S. EX desmo
ralizar esta Casa, uma vez que foi Congressista
e tem um filho que com brilhantismo nos ajuda
na elaboração do novo texto constitucional.

Então, atribuo tudo isso, essa interferência inde
vida, inoportuna, por parte de um membro do
Supremo Tribunal Federal nos trabalhos da As
sembléia Nacional Constituinte, a um momento
infeliz, principalmente agora quando estamos
aqui diariamente a homenagear o Poder Judiciá
no. Jamais ocupei a tribuna para comentar ou
tecer qualquer tipo de crítica às soberanas deci
sões do Supremo Tribunal Federal. Então, da
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mesma forma, como Constituinte, repudio, não
aceito qualquer interferênciado Sr. MinistroOscar
Correa nos nossos trabalhos. S. Ex" jamais vai
conseguir dissociar sua condição de Ministro do
Supremo da de cidadão comum, conforme ten
tou fazer.

Sr. Presidente, haverei de protestar sempre con
tra todas as tentativas que tenham o objetivo de
ferir, arranhar ou comprometer a soberania dos
nossos trabalhos.

Era apenas isto que tinha a dizer,Sr. Presidente.

O SR. FARABOUNI JÓI"IIOR (PDT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Constituintes, o novo Mimstroda Previdên
cia Social, Jáder Barbalho, é conhecido no País
como homem dotado de idoneidade suficiente
para exercer qualquer cargo. Poderia S. Ex"exer
cer nesta Casa o mandato parlamentar; no entan
to, inicia sua pregação antidemocrática, antiver
dade, anti-realidade do fato social, administrativo
e financeiro da Nação, quando diz pela televisão,
como Ministro, que a Previdência Social não terá
recursos para prover as despesas decorrentes da
aprovação do texto constitucional, relativasà nova
forma pela qual haverá de aposentar-se o traba
lhador, e, mais que isso, a maneira pela qual será
tratado o atual aposentado deste País.

S. Ex"argúi sobre recursos. Talvez não tenha
tido tempo de ler o art. 200, já aprovado por esta
Casa, e que não será mudado, quer queira ou
não o Ministroda Previdência Social.

O art. 200 diz - e o leio para que S. Ex',
por meio de sua assessoria, dele tome conheci
mento-:

"Art. 200. A seguridade social será fi
nanciada por toda a sociedade, de forma di
reta e indireta, nos termos da lei, mediante
recursos provenientes dos orçamentos da
União e dos Territórios, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios,e das segum
tes contribuições sociais:

1-dos empregadores, incidente sobre a
folha de salários, o faturamento e lucro;

11-dos trabalhadores;
IIJ - sobre a receita de concursos de prog

nósticos."

O ilustre Relator da matéria, que coordenou
todo o sistema da seguridade social da Previdên
cia Social, Constituinte AlmirGabriel,preocupou
se, antes de tudo, com os recursos, posto que
não se poderia atender aos reclamos da socie
dade, que exige melhores condições para os apo
sentados, sem antes dotar o orçamento, ou da
Previdência Social, ou da Seguridade Social, ou
da Assistência Social, dos recursos cabíveis.

Esta Constituinte preocupou-se, inclusive,com
o custeio e estabeleceu que nenhum beneficio
será emprestado, a não ser se considerados os
recursos para mantê-lo.

Está errado o Ministro da Previdência Social,
e é bom que S. Ex' volte a falar ao grande público
brasileiro através dos canais de rádio, televisão,
como sabe fazer, para dizer a verdade do orça-

. mento e da Constituinte.
S. Ex"precisa - e não disse - apurar os crimes

, praticados contra a Previdência Social por Minis
tros do modelo de Raphael de Almeida Maga
lhães, por exemplo, e de outros que passaram
pela Pasta dilapidando os cofres da Previdência,
e enlameando a dianidade do aoosentado. É isso

o que S. Ex" deverá dizer:se vai ou não promover
uma auditoria; se vai ou não impedir as fraudes
da Previdência;se vaiou não estabelecer o melhor
critério. Não venha S. Ex" mentir outra vez por
meio dos canais de televisão.

O Sr. Cunha Bueno - Sr. Presidente, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Tem
S. Ex' a palavra.

O SR. CUNHA BUENO (PDS - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, requeiro a
V. Ex", nos termos regimentais, que proceda à
verificação de presença, uma vez que, sendo 14
horas e 30 minutos, já estamos no horário de
votação da Assembléia Nacional Constituinte. Pe
diria,portanto, a V. Ex"que desse inícioà verifica
ção de presença em plenário.

O SR. PRESIDENTE (MárioMaia)- Dentro
de alguns minutos a Mesa procederá à verificação
de quorum, de acordo com o solicitado por V.
Ex' Enquanto isso, os nobre Srs. Constituintes
irão sendo chamados conforme a lista para o
Pequeno Expediente.

O Sr. Victor Faccioni - Sr. Presidente, peço
a palavra para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte VictorFac
cioni.

O SR. VICTOR FACCIONI (PDS-RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria que
a Mesa informasse para que horas foi convocada
a sessão da Assembléia Nacional Constituinte de
hoje.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Para
as 13h 30 minutos.

O SR. VICTOR FACCIONI- Sr. Presidente,
pediria aos demais oradores que desistam de fa
lar, para procedermos à verificação de quorum
e à votação. É responsabilidade das lideranças
aqui colocar seus liderados. É só verificarmos
quais as bancadas que compõem a Constituinte
e de quem é a responsabilidade da existência
ou inexistência de quorum. O PMDB e o PFL
têm Constituintes suficientes para garantir o quo
rum, e também têm a responsabilidade, na Cons
tituinte, na direção da Mesa. Então, estamos aqui
aguardando que tal aconteça.

O SR. PRESIDENTE (MárioMaia)- A Mesa
exorta os Srs. Constituintes que estejam nas de
pendências desta Casa para que se dirijam ao
plenário, porque dentro de alguns minutos será
feita a verificação de quorum para se passar à
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Com
a palavra o nobre Constituinte Eduardo Jorge.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes, demais presentes, na votação do primeiro
'turno, quando da apreciação do tema da seguri
dade social, a Constituinte tomou uma decisão
do mais alto alcance, ou seja, a proibição da co
mercialização do sangue e dos hemoderivados.
Essa resolução da Constituintes que tem recebido
amplo apoio das áreas técnicas e populares que
trabalham nesse setor. está sofrendo ataque de

um pequeno número de pessoas e de grupos
econômicos diretamente interessados na comer
cialização do sangue e dos hemoderivados.

Quero mais uma vez alertar os Srs. Constituin
tes para a importância de se manter a resolução
ào primeiro tumo da Constituinte, que proíbe a
comercialização do sangue e dos hemoderivados
em nosso País.

Sr. Presidente, uma das grandes críticas que
esse pequeno Iobby faz a esse trecho da nossa
Constituinte é a de que o Brasil não teria condi
ções de produzir os chamados hemoderivados.
Nesse sentido, o "Correio Braziliense" de hoje
traz importante reportagem: O Hemocentro de
Brasíliaestá anunciando que a partirde novembro
deste ano estará produzindo cerca de 1.200 fras
cos, cada um deles com 50 ml de albumina, um
hemoderivado dos mais importantes, porque
exerce a função de manter o volume do plasma
em caso de urgência. É um derivado estratégico.
Esse anúncio do Hemocentro de Brasília respon
de aos dois argumentos levantados por aqueles
que defendem a comercialização do sangue e
dos hemoderivados. Ora, um dos argumentos de
les é o de que o Brasilnão teria condições técnicas
de produzir esses hemoderivados. Veja bem, Sr.
Presidente, esse projeto desenvolvidopela Funda
ção Hospitalar do Distrito Federal, juntamente
com a UnB,vai produzir em grande volume esse
hemoderivado.

Aliás,o segundo argumento, Sr. Presidente 
para concluir - é o de que só a livre comercia
lizaçãoseria capaz de dar conta da produção des
ses hemoderivados. Ora, isso é uma contradição,
porque até hoje, neste momento, o livremercado,
a livre comercialização não consegue produzir
nem 20% das necessidades do Brasil. Então, a
intervenção nesse setor estratégico para a assis
tência da saúde é necessária, e só ela vai resolver
o descalabro que hoje a livre comercialização e
a livreiniciativapraticaram no setor. Elas não con
seguiram solucionar a situação, nem deram conta
da tarefa.Agora querem impedir, por uma medida
acertadamente tomada pela Constituinte, que o
estado invista os recursos necessários para evitar
esse grave problema para a saúde do povo bra
sileiro.

Durante o discurso do Sr. Constituinte
Eduardo Jorge, o Sr. Mário Maia, 2°-Secre
târio, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Amaldo Faria de Sá, 3°-Se
cretário.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
. - Solicitamos aos Srs. Constituintes que se en
contram em seus gabinetes e em outras depen
dências do Congresso que se dirijam ao plenário,
pois logo mais iniciaremos a verificação de quo
rum.

Enquanto isso, prosseguiremos com o Peque
no Expediente, solicitando aos Srs. Constituintes
que sejam breves, para que a oportunidade tam
bém seja estendida aos demais.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra ao Constituinte Paulo Paim.

O SR. PAOLO PAIM (PT- RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes,
realiza-sehoje, às 15h, no AuditórioNereu Ramos,
o Encontro Nacional de Entidades Sindicais, com
a participação da cm, CGT, Cortam, Fenaj, An-
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des, CPB, Contag e outras entidades nacionais.
Nesse encontro nacional pretendemos propor ao
movimento sindical e a cerca de dez milsindicatos
que façam aquilo que a Mesa da Constituinte não
fez até o momento, já que houve diversos apelos
no sentido de que os nomes dos faltosos sejam
divulgados pela televisão. A Mesa não encami
nhou esse pedido. Hoje vamos participar dessa
reunião e solicitaremos aos dez milsindicatos des
te País a publicação semanal dos nomes dos
Constituintes que, eleitos para elaborar a nova
Constituição, não permaneçam em plenário. Isso
seria, no mínimo, cumprir a obrigação para a qual
foram eleitos.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Jorge, Clequed - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra a V. Ex"

O SR. JORGE ClEQCIED (PMDB - RS.Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Nação
inteira está assistindo à Assembléia Nacional
Constituinteparalisada, impedindo que se concre
tizem os avanços sociais, que se promulgue a
nova Carta, que se descentralize o poder, que
Estados e Municípios recebam mais recursos e
que aposentados e trabalhadores tenham a segu
ridade social.

Húuma grande responsabilidade nisso, Sr. Pre
sidente. Portanto, quero alertar as lideranças parti
dárias para a necessidade da convocação dos
Constituintes a fim de virem votar neste plenário.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- V. Ex' utiliza a palavra não para uma questão
de ordem, enquanto temos uma série de inscritos.

. O SR. JORGE:: ClEQÓEp - Eu não pedi
a palavra a V. Ex' pela ordem. Entendi que V.
Ex"l!Ie deu a palaVracomo mscríto,

O SR•.PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Não, porque V. Ex' não está inscrito.O próximo
inscrito é o Constituinte Francisco Kuster, a quem
asseguro a palavra, solicitando-lhe escusas por
ter sido prejudicado.

O SR. JORGE ClEQ(JED - V. Ex" vá ver
as transcrições. A palavra me foi dada como ins
crito..

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- V. Ex' não estava inscrito. Entendi que era
uma questão de ordem e dei a palavra a V. Ex
como sendo para uma questão de ordem.

Peço desculpas ao Constituinte Francisco Küs
ter e concedo-Ihe a palavra.

O SR. FRANCISCO KÜSTER (PMDB-SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~
e-Srs. Constituintes, queremos nesta oportunida
de dizeraos respeitáveis companheiros que nossa
Intenção não é a de obstruir, mas, muito pelo
contrárío, de fazer deslanchar este gigante enca
lhado.

Gostaríamos que os Constituintes faltosos, os
gazeteiros, tivessem um pingo de vergonha na
cara e aqui comparecessem, a exemplo de nós
outros.

Apreocupação dos companheiros que querem
votar já é a mesma de nós outros, que queremos
cobrar dos,gazeteiros que tenham, repito, um pin
go, de vergonha na cara, pois assumiram com

o povo um compromisso que não estão hon
rando.

Ato contínuo, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Consti
tuintes, vamos votar. Queremos votar, queremos
quorum. Precisamos votar.

Queremos, também, nesta oportunidade, de
nunciar a manobra, já visível e muito clara, expres
sa na vontade dos agentes do Poder Executivo
neste Parlamento, e também, para tristeza nossa,
na mensagem do Ministrodo Supremo Tribunal
Federal, que ousam semear um clima de golpe,
de terror, sobre a Nação brasileira.

Sr. Presidente, é fundamental que a Assembléia
Nacional Constituinte, através da palavra do seu
Presidente, que tem autoridade para tal, que conta
com o respaldo dos homens sérios, dos cidadãos
decentes e dos Constituintes de bem que aqui
comparecem honrando seu compromisso, suma
riamente convoque os suplentes dos Constituin
tes gazeteiros para permitir o quomm, afim de
que possamos votar e concluir nossos trabalhos
e fazer a nova Constituição. O povão já diz por
aí - e é fácilconstatar isso - que três desgraças
se abatem sobre a Nação: a primeira é o Presi
dente José Sarney e os seus cinco anos de man
dato; a segunda, para tristeza nossa, Constituintes
que somos, é a Assembléia Nacional Constituinte,
e a terceira é a inflação. Precisamos resolver o
problema de uma vez por todas; queremos votar,
queremos quorom. Não queremos que a preca
riedade de quomm sirva como um instrumento
para obstruir as deliberações de plenário.

O SR. MAClRÍUO FERREIRA LIMA (PMDB
- PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero repetir aqui praticamente as palavras que
pronunciei hoje de manhã na sessão da Câmara,
em nome da Liderança do meu partido e na quali
dade de Vice-Líder do PMDB. Assisti hoje, pela
manhã, entrevista do Ministroda Previdência S0
cial,MinistroJáder Barbalho, que ontem diziaque
era o PMDB que estava no Governo. Em nome
da Liderança do meu partido eu afirmeique quem
falou hoje de manhã na televisão foi um Ministro
do Presidente José Sarney, e não do PMDB, por
que Ministrodo PMDB foi aquele que saiu digna
mente do Ministério, afirmando que a Previdência
Social tinha recursos suficientes para enfrentar
os custos dos benefícios votados por esta Assem
bléia Nacional Constituinte.E o Ministrodisse isso
depois que o Presidente, faltando com a verdade,
foipara a televisãoafirmarque a Constituintehavia
inviabilizado a Previdência Social, que não tinha
recursos para fazer face a esse custeio. Agora
vem o novo Ministro da Previdência, Ministro de
Sarney, Ministroanti-PMDB, querer tirar o direito
dos aposentados, dos inválidos e dos idosos. A
palavra desse Ministronão pode, de maneira algu
ma, ser endossada pelo meu Partido. A palavra
do meu Partido é a do Ministro Renato Archer
na documentação que pôde juntar a partir de
um grupo de trabalho que simulou no compu
tador o orçamento da Previdência Social. E o Mi
nistro Renato Archer pôde constatar que a Previ
dência Social suporta, tranqúílamente, os custos
dos benefícios aqui votados. Portanto, a palavra
do MinistroJáder Barbalho é simplesmente a pa
lavra do Palácio do Planalto e aquela de quantos
querem invalidar, no tapetão, as conquistas so
ciais atingidas no Plenário da Constituinte.

Durante o discurso do Sr. Constituinte
Maurílio Ferreira Uma, o Sr. Arnaldo Faria
de Sá, Terceiro-Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupadapelo Sr.Jorge
Arbage, 2°_Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - A
Presidente informa que às 15h:15min ira proce
der à verificação de quorum, através do sistema
eletrônico, para votação da matéria constante da
Ordem do Dia.Pede, portanto, às Sr'" e Srs. Cons
tituintes que se dirijam ao Plenário, a fim de que
possamos iniciar hoje os trabalhos de votação
da matéria constante da Ordem do Dia.

Concedo a palavra ao nobre ConstituinteVictor
Faccíoni.

OSR. VICTORFACCIOrtI (PDS-RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs.
Constituintes, leio no jornal da minha terra, Zero
Hora, página 18, do dia 5, declaração do Ministro
do Planejamento: "Brasil está quebrado, afirma
Batista de Abreu". O mesmo Ministro do atual
Governo,integrado pelo PMDB e PFL,ou formado
pelos dois partidos, declara que "plano macroeco
nômico só na década de 90". Leio também, no
mesmo jornal, reportagem da conceituada jorna
lista Ana Amélia Lemos, informando a respeito
de uma declaração do Presidente Sarney, que
diz: "Presidente Samey reafumou na Bolíviaque
a política econômica está baseada no documento
aprovado pelos 21 Governadores do PMDB e não
há planos de mudança agora".

Sr. Presidente, a situação de crise que estamos
vivendo é decorrente de uma ambivalência na
vida política nacional e também nesta Casa. Exis
tem dois Governos, existem dois PMDB: um que
fala e outro que faz. Saiu um Ministro da Previ
dência que é do PMDB, do mesmo Governo, assu
miu outro Ministroda Previdênciaque é do PMDB,
do mesmo Governo ou do Govemo do mesmo
PMDB. Precisamos decifrar essa charada. Ou se
ria o PMDB do B, como me socorre aqui, muito
oportunamente, o ilustre Senador Jarbas Passari
nho? Precisamos decifrar essa charada. É o Go
verno que manda no PMDB ou é o PMDB que
manda no Governo? Essa é a questão do to be
OI' not to be, não de Shakespeare, mas da situa
ção nacional.

Pois bem, Sr. Presidente, se essa é a situação
no que diz respeito à falta de definição e de ação
na área do Governo, na políticaeconômica e s0
cial do Pais,a mesma situação se repete na Cons
tituinte, onde constatamos a presença de dois
PMDB: um que fala à imprensa e ao programa
"Diário da Constituinte", e outro que sabota o
quorum necessário para a Constituinte realizar
suas sessões e decidir o novo texto constitucional.

O PMDB recebeu do povo brasileiro a maioria
absoluta das vagas da Assembléia NacionalCons
tituinte e as responsabilidades respectivas. É, pois,
o único partido que, sozinho, pode assegurar o
quorum para as votações e garantir ao País uma
nova Carta constitucional.

Está posta à prova a última oportunidade para
o Sr. UlyssesGuimarães demonstrar a sua sinceri
dade e a da sua bancada. Ou S. Ex'lidera o PMDB,
ou é liderado do seu partido e daqueles que estão
obstruindo os trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte, daqueles que também estão impe
dindo a ação do Govemo no reordenamento da
economia nacional.
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Aqui está a questão, Sr. Presidente. É hora de
ação. A Nação não aguenta mais a encenação.
Os homens do teatro que se candidatem para
o teatro. Aqui é hora e local de decisões. Vamos
ou não fazer a nova Carta constitucional?

Se existem questões do texto votado no primei
ro turno que devam ser revisadas, que se revisem.
Se a maioria não quiser revisá-las, que seja feita
a vontade da maioria, e se pague o preço político
que tal teimosia vai acarretar. Paciência. Modifica
remos depois o que se poderia modificar já agora.
O que não podemos é obstruir os trabalhos da
Constituinte, porque a obstrução pode levar-nos
a um vazio institucional e a um impasse político.

A proximidade das eleições é mera desculpa,
Sr. Presidente. Aseleições municipais não podem
ser a causa da falta de quorum, do vazio institu
cional e do aumento da crise.

O Relator Bernardo Cabral denuncia hoje, pelos
jornais - e eu trago a minha solidariedade a
S. Ex' - que há uma manobra declarada no sen
tido de retardar e de inviabilizar a reforma tributária
para o ano que vem, observação, aliás, já feita
anteriormente pelo Constituinte Delfim Netto. Va
mos de uma vez jogar aberto, Sr. Presidente. A
Nação não suporta a continuidade deste jogo de
cena e de ambivalência na vida política nacional.
(Palmas.)

O SR. JOSÉ YONES (PMDB - SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, como sempre ocorre nos períodos
pré-eleitorais, estamos assistindo à reprise de um
velho filme. O roteiro é sempre o mesmo, s6 os
atores, invarivelmente canastrões, é que mudam.

Mas esta mudança, para a infelicidade da Na
ção, é apenas aparente. Estes atores são como
os répteis, deixam cair a pele antiga para que
em seu lugar surja outra. Não abrem mão, porém,
dos papéis que desempenham: governantes, res
ponsáveis pelos destinos da Pátria.

Esta metamorfose camaleônica não altera, infe
lizmente,o finaldo filme.O mau gosto predomina
do início ao fim.

A produção deste filme atinge cifras astronô
micas, mas este é um problema que não preo
cupa o elenco. Afinal, tudo é patrocinado por cer
ca de 140 milhões de brasileiros. A maioria paga
com a miséria e com a fome.

Srs. Constituintes, já começaram a ensaíarmais
uma reprise desta película antiga. Aseleições mu
nícípais estão pr6ximas e, uma vez mais, ouve-se
falar em pacto antiinflacionário, em redutor de
salários e preços, na otenização da economia e
até num novo congelamento.

Não se vê, lamentavelmente, nenhuma preocu
pação, salvo honrosas exceções, em agilizara pro
mulgação da Nova Carta Constitucional brasileira.
Na verdade, o que há é um trabalho articulado
na calada da noite com o objetivo de protelar
ao máximo e se possível de até inviabilizar a Cons
tituição que estamos elaborando em nome do
povo.

O Governo Federal e aqueles que deliberada
mente o representam nesta Casa têln sido os
tutores desta estratégia. Esforçam-se descarada
mente para reiterar os avanços sociais da nova
Carta. Combatem as mudanças no sistema tribu
tário e investem contra as eleições em dois turnos,
ou seja, desejam que tudo continue para manter
o quadro vigente inalterado.

Não podemos mais aceitar esta farsa. Que so
mos obrigados a assistir quase diariamente, nesta
Casa, com o exército brancaleônico do Governo
se negando a dar quol1lm nas votações. O segun
do tumo teve início no dia 20 de julho, portanto,
há vinte dias, e ainda estamos votando o artigo
quinto das Disposições Permanentes. Se for leva
do em conta que o Anteprojeto de Constituição
tem 321 artigos, 944 incisos, 565 parágrafos e
199 letras, neste ritmo, a nova Carta somente
será promulgada dentro de aproximadamente 43
meses, ou seja, daqui a mais de 3 anos.

É este o desejo do Palácio do Planalto. O Presi
dente José Sarney quer continuar usando e abu
sando do decreto-lei e do decurso de prazo, instru
mentos paridos pelo autoritarismo e que a nova
Carta irá abolir. O Poder Executivo também pre
tende continuar usufruindo da imensa concen
tração de recursos que a União detém, pois sem
ela não terá como alimentar o fisiologismo de
seus aliados e seus apetites vorazes em obras
faraônicas. Acalenta, ainda, o sonho de ver o pr6xi
mo pleito eleitoral nos municípios ser realizado
num único turno, pois sabe que esta forma, a
despeito de ser antidemocrática, é a única pela
qual seus aliados candidatos terão alguma chance
de vitória.

Tenho presenciado o enorme esforço do Presi
dente da Constituinte, Deputado Ulysses Guima
rães, no sentido de apressar os trabalhos desta
Assembléia Nacional. Este esforço não pode ser
em vão e nem pode partir apenas do Presidente
da Constituinte Ulysses Guimarães e de outras
lideranças que procuram honrar o mandato popu
lar que têm.

Este esforço deve e precisa ser a bandeira que,
por obrigação, temos de manter desfraldada até
o último artigo ser votado e a Constituição ser
promulgada. A Nação assim espera ansiosamente
dos seus Constituintes.

Esta é a única maneira de construirmos uma
nova sociedade. É o único meio de nós, políticos,
reconquistarmos a credibilidade que há muito
perdemos. É a única forma de produzirmos um
filme com final feliz, pois a Constituição que esta
mos escrevendo, se não é o remédio que vai sanar
de imediato os males do País, será o alicerce
do futuro promissor.

O Governo Federal patrocina a manobra para
destruir este alicerce. Esta manobra tem de ser
denunciada, e é isto que faço em nome do povo
brasileiro, cansado de engodos como o velho fil
me que toda véspera de eleição o poder central
teima em colocar em cartaz.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, lamentavel
mente, trilhou pelo caminho da conivência e da
insensatez o extemporâneo pronunciamento feito
pelo Ministrodo SuperiorTribunal Federal e Presi
dente interino do Tribunal Superior Eleitoral, Os
car Dias Correa, em conferência no Primeiro En
contro Nacional dos Advogados, que procurou
desestabilizar os trabalhos da Constituinte ao afir
mar que ela vai "causar aumento da tensão so
cial", quando se sabe que quem está levando
o País a instabilidade social é o pr6prio Poder
Executivo, que vai pautando pela ingovemabili
dade, pela carência de legitimidade e incapaci
dade na gestão da causa pública.

O Ministro insurge-se surpreendentemente
contra a conquista dos trabalhadores que, segun
do S. Ex", vai criar "um clima difícil".

Clima difícil é a estagnação e o perigo do retro
cesso nas pálidas conquistas sociais já alcançadas
com enorme sacrifício dos Constituintes.

O Ministro do STF passou, infelizmente, a ser
coadjuvante do Presidente da República, ao invés
de, como maqístrado, voltar a preocupar-se tão
somente com o fortalecimento do Poder Judiciá
rio, que contou, a bem da verdade, com o apoio
irrestrito desta Casa congressual.

Sai também S. Ex" em defesa aberta do Poder
Executivoao se insurgir claramente contra a refor
ma tributária que irá inegavelmente fortalecer os
Estados e Municípios, em prol de um verdadeiro
federalismo, e da descentralização de Poderes,
somadas à melhor distribuição de renda, objetivos
estes buscados há tempos pela sociedade bra
sileira.

Defende também, cometendo uma verdadeira
heresia jurídica, o decreto-lei, fazendo apologia
de ser altamente positivo para o Governo Federal,
esquecendo-se, entretanto, do malefício para as
instituições, pois este instituto encama o autoríta
rismo que buscamos eliminar para que a socie
dade se encontre com a Nação em busca do
equilíbrio social.

Estranhamente, S. Ex" esteve com o Presidente
José Sarney, na última sexta-feira, dia cinco de
agosto de 1988, em despacho fora da agenda,
e logo no dia seguinte, sábado, fez o pronuncia
mento que ora condenamos.

Se o Presidente da República lhe outorgou pro
curação para defender o Poder Executivo, agiu
mal. S. Ex" o Ministro Oscar Dias Correa, como
magistrado, jamais poderia aceitar tal incumbên
cia, por ser figura ilegítima, devendo, até mesmo
por questões ético-jurídicas, invocar sua própria
suspeição, na qualidade de juiz da mais alta Corte
do País.

S. Ex' o Ministrodeve dar explicações à Nação
desse equívoco, ou retratar-se de sua infeliz posi
ção. Caso contrário, com todo respeito que nos
merece, deve S. Ex" invocar seu próprio impedi
mento para continuar a presidir o Tribunal Supe
rior Eleitoral, em face da parcialidade já manifes
tada em favor de um dos Poderes contra outro,
que é o Legislativo,exorbitando, assim, da função
de magistrado e Presidente da mais alta Corte
judiciária do País.

O Sr. João Menezes - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - Tem
V.Ex" a palavra.

O SR. JOÃO MENEZES (PFL - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria que
V.Ex" falasse com o eminente Presidente Ulysses
Guimarães para que S. Ex" passasse um "pito"
no Presidente da CPI do Senado. Ontem, não
pudemos estar presentes à sessão da Assembléia
Nacional Constituinte porque estávamos reunidos
naquelaCPI.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - Está
registrada a solicitação de V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Jorge Ue
quedo

O SR. JORGE UEQOED (PMDB -RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, já fiz a minha
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intervenção nesta tribuna, anteriormente. Quero
apenas agregar a necessidade de formação de
uma frente parlamentar para garantir a votação
nesta Assembléia Nacional Constituinte. Uma
frente constituída de parlamentares de todos os
partidos, comprometidos com a votação do texto
da Constituição. Desta forma evitaremos não só
o nosso desgaste, mas igualmente as tentativas
golpistas e as manobras daqueles que não que
rem ver a nova Carta vigorando no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - A
Presidência ratifica a disposição de proceder à
verificaçãode quorum em plenário às 15h15min.

Solicita aos Constituintes que se encontram na
Casa que venham diretamente ao plenário.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Elias
Murad.

O SR. EUAS MURAD (PTB- MG.Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, colegas Consti
tuintes, além de outros companheiros que já se
manifestaram sobre a freqüência neste plenário
para obtenção do quorum necessário ao término
dos trabalhos da Constituinte, quero, de público,
manifestar o meu apoio à proposta do Presidente
(J)yssesGuimarães.

Mesmo sendo candidato à Prefeitura de Belo
Horizontepelo meu Partido,o PTB,se Deus quiser
estarei presente às sessões convocadas de terça,
quarta e quinta-feira para um esforço concen
trado, um tourde force que nos permita terminar
os nossos trabahos.

Outrossim, gostaria de dizer que o pedido de
licença, na minha opinião, não encontra guarida
regimental. Houve uma sugestão para que n6s,
candidatos, nos afastássemos, dando lugar aos
suplentes.

O Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte é omisso neste aspecto. Então, tería
mos de nos ater ao Regimento Interno da Câmara
dos Deputados que, salvo engano, determina ser
necessário um pedido de licença por mais de
120 dias do efetivo para que o suplente possa
assumir. E é muito difícil, porque realmente tam
bém confesso aqui de público que muitos de n6s
necessitamos desse contato políticoe mesmo do
suporte financeiro, já que abandonamos nossas
principais atividades para assumir em tempo inte
grai o trabalho da Assembléia Nacional Consti
tuinte. Falo com a mesma isenção, porque me
considero plenarista convicto, tendo falhado a
poucas sessões durante este um ano e meio de
trabalho e praticamente participado de todas as
votações. Por outro lado, não seria agora, neste
momento em que atingimos a reta final dos nos
sos trabalhos, que nós, Constituintes, abriríamos
mão do nosso direito de assinar a Carta Magna
do País.

Finalizando, Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Consti
tuintes, quero também demonstrar minha estra
nheza em relação a um fato ocorrido ontem. Tinha
minha passagem marcada para comparecer a
tempo à sessão plenária de ontem. Entretanto,
inopinadamente, sem qualquer aviso prévio, foi
suspenso o vôo que faria o trajeto Belo Horízon
te-Brasília. Até aí não é de se estranhar muito,
mas tive informações de que em outras Capitais
ocorreu o mesmo fato.Então, há algo de estranho
no ar, no Brasil,além dos meros aviões de carreira.
Parece que realmente existem forças querendo
postergar o trabalho da nossa Assembléia Nacio-

nal Constituinte e a promulgação da nova Carta
Magna do País. Não podemos permitir que isso
aconteça. Muitoobrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Constituinte
EJias Murad, o Sr.JorgeArbage, 2"-Vice-Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupadapeloSr.Mauro Benevides, 1°_Vice
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
Concedo a palavra à Constituinte Benedita da Sil
va.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr'"
e Srs. Constituintes, outro seria o meu discurso
não fora a edição de domingo de alguns jornais
conhecidos que publicaram uma lista de vendi
lhões do templo na Constituinte. Neste momento,
gostaria, de ressaItar que não houve da minha
parte qualquer participação nas indulgências ple
nárias. Gostaria ainda de registrar que sempre
me posicionei dentro da bancada do Partido dos
Trabalhadores e não vou negar minha fé, princi
palmente neste momento em que está colocada
uma contradição da interpretação do Evangelho
comprometido e libertador, no qual a minha vida
espiritual se tem pautado.

Como membro da Assembléia de Deus e Cons
tituinte do Partido dos Trabalhadores, quero dizer
que a matéria é por demais extensa. Sabendo
da dificuldade de muitas pessoas a lerem na ínte
gra e da importância que tem para o trabalho
que estou exercendo a nível da Constituinte na
Bancada do Partido dos Trabalhadores, gostaria
de ressaltar que, na verdade, participei de aiguns
acordos nesta Casa. E dentre os acordos de que
participei como integrante da Bancada do Partido
dos Trabalhadores, não negando a minha fé en
quanto evangélica da Assembléia de Deus, estão
o turno de seis horas ao pessoal de rodízio, a
jomada de quarenta horas semanais, direito de
greve para todos, adicional de férias, reposição
quinqüenal dos direitos trabalhistas, soberania na
cional, autonomia e liberdade sindical, proibição
de demissão imotivada,aviso prévio proporcional,
licença patemidade e maternidade, adicional de
periculosidade e insalubridade para os trabalhos
penosos; quatro anos de mandato para o Presi
dente Samey, igualdade de direitos entre trabalha
dores rurais e urbanos; reforma agrária e tantas
outras conquistas que identificamos no texto co
mo conquistas daqueles que estão cornprome
tidos com a luta do cotidiano destes trabalha
dores. Portanto, quero demonstrar que a Assem
bléia de Deus também tem nesta Casa represen
tantes que defendem os direitos dos trabalhado
res e não pode ser envolvida na sua totalidade
a nível da versão que foi dada aos vendilhões
do templo

Como membro da bancada do Partido dos Tra
balhadores nesta Casa, quero aqui renovar o com
promisso deste Partido, independentemente da
opção de fé de seus membros, com a luta dos
trabalhadores na Assembléia Nacional Constituin
te. (Palmas.)

O SR. CÉSAR MAIA.- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
Tem V. Ex'a palavra.

O SR. CÉSAR MAIA(PDT- RJ.Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, inicialmente gostaria
de formular uma questão de ordem, que já havia
apresentado há três sessões. O art. 62 do Regi
mento, no seu § 6°, dá um prazo ao Poder Execu
tivo para resposta aos nossos requerimentos de
informações. A Mesa desta Assembléia Nacional
Constituinte tem encaminhado, de forma ágil e,
competente, todos os nossos requerimentos, aos
Poder Executivo,dentro do prazo. Hámeses enca
minhei um requerimento de informação, mas não
recebi uma só resposta. O Regimento desta As
sembléia tem força de lei constitucional. Pedi à
Mesa que encaminhasse uma reclamação formal
ao Sr. Presidente da República em relação a essas
respostas e reitero essa questão de ordem neste
momento.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
A Presidência, respondendo à questão de ordem
do nobre Constituinte César Maia,acolhe a recla
mação e a fará chegar ao pr6prio Chefe da Nação,
através do titular da Presidência, e, por meio de
expediente, ao Chefe do Gabinete Civil da Presi
dência, que, nos termos do § 5° do art. 62, tem
competência para, recebendo o pedido, diligen
ciar a prestação dos informes. A Mesa seguirá
esse trâmite a fim de oferecer aos Constituintes
signatários de pedidos de informações a resposta
indispensável ao ajuizamento das matérias trazi
das ao exame da Constituinte e à manifestação
do Poder Executivo.

O SR. CESAR MAIA - Muito obrigado, Sr.
Presidente.

Encaminho hoje mais um requerimento de in
formações, agora ao Ministériodo Planejamento,
ao Sr. Presidente da República, ao Sr. Ministro
da Fazenda. O Sr. Ministro do Planejamento, de
forma insistente e sistemãtica, tem oferecido à
Nação informações a respeito das repercussões
financeiras das medidas adotadas por esta As
sembléia Nacional Constituinte. Este requerimen
to de informações é simples, Sr. Presidente. Que
remos o detalhamento dessas repercussões fi
nanceiras. Solicitamos ao Sr. Ministrodo Planeja
mento, item por item, detalhe por detalhe, infor
mações a respeito da repercussão financeira de
cada uma dessas medidas, dizendo qual delas
ou se todas elas não têm efetivamente cobertura
fiscal orgânica.

É neste sentido que encaminho o requerimento
de informações, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDErtTE (Mauro Benevides) 
A Mesa dará a tramitação regimental prevista no
§ 5° do art. 62 da lei intema.

O SR. PRESIDENIE (Mauro Benevides) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Arnaldo
Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PJ - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'"
e Srs. Constituintes, é com tristeza que leio no
jomal O Estado de S. Paulo de hoje, registro
referente ao problema das filasdo INPS."O medo
da meningite chega à fila do INPS" - esse o
titulo da noticia em referência, cujo teor é o se
guinte:

"As filas nos postos do Instituto Nacional
de Previdência Social(INPS), constantes em
São Paulo, têm provocado um medo extra
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I10S aposentados e pensionistas que se aglo
meram durante horas esperando o atendi
mento: o risco de contrair meningite. Ontem,
nos postos das ruas Santa Cruz e Adolfo Pi
nheiro, idosos esperavam das 4 às 11 horas
e reclamavam: "Estamos com problemas de
epidemias e o lNPS deixa as pessoas aglome
radas e em local fechado".

A demora tem provocado também muita
irritação entre os beneficiários do lNPS.Muito
nervoso, depois de sete horas na filado posto
de Adolfo Pinheiro, o aposentado Luís Go
mes de Aquino gritava: "Não estou pedindo
esmola, quero o que é meu direito". "Isso
aqui é um infemo", queixava-se Neide Penu
so no posto da Santa Cruz.

Em silêncio, Josefa Soares, de ao anos,
ficou três horas sentada em um banco. Ela
não pode ficar muito tempo em pé, pois tem
reumatismo."

Sr. Presidente, considero uma vergonha o que
a Previdência Social está fazendo em São Paulo,
em razão do modo como vem tratando esse gran
de número de aposentados e pensionistas. Acho
que a Previdência Social deve tomar medidas ur
gentes, para que ocorrências como esta não mais
se repitam.

Ao mesmo tempo, o Ministro da Previdência
vem a televisão dizer que os Congressistas devem
ser responsabilizados pela soma de recursos ne
cessários para atendimento dos benefícios vota
dos na Assembléia Nacional Constituinte.

Ora, S. Ex" é, no mínimo, irresponsável, pois
os recursos são geridos pelo Executivo, pela ad
ministração, e não pelo Congresso Nacional. O
que aprovamos constitui a tradução do anseio
de todos os aposentados e pensionistas. É obriga
ção da Previdência Social levar à prática aquilo
que aqui foi aprovado, para que tenhamos os
recursos necessários ao pagamento dos bene
fícios.

Acima de tudo, providências imediatas devem
ser tomadas, pois em São Paulo os Correios estão
em greve há quase trinta dias, e os camês não
chegaram às mãos dos aposentados. Isso não
pode continuar.

Precisamos de uma medida urgente, que tradu
za respeito aos aposentados e pensionistas.

Não se esqueça o Sr. Ministro de que um dia
também será aposentado. Oxalá S. Ex" não pre
cise dessa miséria que é paga aos inativos da
Previdência Social!

o SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S.... e Srs.
Constituintes, a questão da displicência, do desca
so e da conspiração, no que se refere ao final
dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituin
te, não preocupa exclusivamente os nobres Cons
tituintes aqui presentes. É problema que já assu
me proporções de escândalo nacional. É mesmo

, uma indecência política manter a Nação na ex
pectativa de um texto que não sai; e, sabemos,
quando sair, já conterá deficiências; será incapaz
de atender às expectativas do nosso povo. Por
tudo isso, os trabalhadores brasileiros em empre
sas estatais, sentindo esse descaso, essa morosi

,dade e esse escândalo, encaminham seu apelo

aos Constituintes, neste trecho da carta que passo
a ler:

"Os trabalhadores brasileiros, parcela ma
joritária da Nação, estão indignados com a
atitude golpista que vem sendo tomada por
certos grupos de Constituintes, sob inspira
ção do Governo Federal."

(Manifestações nas galerias)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Atenção. Peço às galerias que modifiquem o seu
comportamento, para que permaneçam na Casa,
apesar de estarem correspondendo a um desejo
nosso, que é a votação.

O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,
os trabalhadores em empresas estatais prosse
guem com seu apelo:

"De outro lado, Constituintes sérios e res
ponsáveis não vêm medindo esforços para
levar a bom termo o projeto final da Consti
tuição brasileira de 1988. Exigimos, como
eleitores, a retomada imediata dos trabalhos
na Assembléia Nacional Constituinte, se ne
cessário através da convocação dos suplen
tes em substituição aos Parlamentares preva
ricadores. Coordenação Nacional dos Traba
lhadores em Empresas Estatais.

Golpe não! Votação já!"

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. ConstituintePau
lo Delgado, o Sr.Mauro Benevides, ]O-Wce
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. (JJysses Guimarães,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Procederei à verificação de quorum, para que
não haja atraso na votação.

Peço aos nobres Constituintes que ocupem
seus lugares. Quem estiver fora venha ao plenário,
para constatação do quorom.

Peço a compreensão dos companheiros; do
contrário a hora da votação terminará sendo hora
das comunicações.

Concedo a palavra à nobre Constituinte Dirce
Tutu Quadros.

A SR' DIRCE TUfU QUADROS (PSDB 
SP. Pronuncia o seguinte díscurso.) - Sr. Presi
dente, SI"'" e Srs. Constituintes, sempre ouvi dizer
que, em nome da liberdade, se cometem grandes
crimes contra ela, mas agora sou obrigada a reco
nhecer que, em nome de Deus, se comete o peca
do e se corrompe o espírito.

No momento em que o Jornal do Brun, jor
nal insuspeito, pois que não figuro 110 rol de suas
admirações políticas, presta um serviço à morali
dade no trato da coisa pública, através de uma
irrespondível e brilhante reportagem-denúncia do
jomalista Teodomiro Braga, solicito a esta Presi
dência que transcreva nos Anais da Assembléia
Nacional Constituinte o texto onde se desnuda
o fisiologismo de uma tal "Confederação Evan
gélica Brasileira", entidade que congrega maus
brasileiros que professam credos evangélicos.

Independente que qualquer posição política ou
definição pessoal, apreendi ainda em casa com
meus pais o profundo respeito pela fé das outras
pessoas. Acostumei-me a respeitar o credo dos
judeus, dos umbancistas, dos kardecistas, dos ca-

tólicos. Vi toda essa gente, no decorrer de minha
vida, encontrar em suas religiões um reforço para
enfrentar as dificuldades de nosso tempo. Portan
to, que fique bem claro, não estou movendo per
seguição religiosa a ninguém.

Mas, pelo aspecto sórdido, deplorável, mesqui
nho e impatriótico desta tal "Confederação Evan
gélica Brasileira", pedi maiores informações na
Comissáo de Fiscalização e Controle da Câmara
dos Deputados.

Nada tenho contra os evangélicos, mas durante
toda a Constituinte a maioria deles votou contra
os avanços sociais, contra o controle da natali
dade, chegaram ao cúmulo de trabalhar com uma
proposta que previa a garantia da vida "a partir
do momento da concepção". Também, o Brasil
deve debitar a esta bancada a imoralidade dos
5 anos de mandato para o atuaI Presidente da
República.

REPORTAGEM A QUE SE REFERE A
ORADORA:

"A CONSmUIÇÃO SEGUNDO OS EVANGÉU
COS"

Teoclomlro Braga

BRASÍLIA - Em troca do apoio às posições
do govemo na Constituinte, o Deputado Milton
Barbosa (PMDBIBA) indicou o coordenador na
Bahia da Fundação Educar (ex-Mobral), Raimun
do Orrico, no final do ano passado. Há três sema
nas, Orríco foi demitido do cargo, depois de con
ceder uma verba de Cz$ 100 milhões à igreja
Assembléia de Deus, de Salvador, da qual o depu
tado é um dos membros. Esse é o mais recente
caso envolvendo a chamada bancada evangélica
na Constituinte, um grupo que no início congre
gava todos os 33 deputados protestantes, mas
depois perdeu sete com o surgimento de uma
dissidência comandada pelo Deputado fluminen
se Lysâneas Maciel, do PDT. O que vem chaman
do a atenção para eles, entretanto, não é a devo
ção religiosa, mas a forma nada espiritual com
que muitos vêm cumprido sua missão na Cons
tituinte.

Boa parte dos evangélicos faz da tarefa de pre
parar a nova Constituição um grande e lucrativo
comércio, negociando votos em troca de vanta
gens e benesses para suas igrejas e, muitas vezes,
para eles próprios. Esse é o grande escândalo
do evangelismo brasileiro, denunciam os dissi
dentes, numa alusão ao ruidoso caso dos pastores
evangélicos "eletrônicos" dos Estados Unidos em
1987. Um ano e meio depois de instalada a As
sembléia Constituinte, a nova Carta ainda não está
pronta, mas já propiciou ao grupo comandado
pelo pastor Gidel Dantas uma notável lista de ga
nhos, que inclui um canal de televisão, pelo me
nos meia dúzia de emissoras de rádio, impor
tantes cargos no govemo, benefícios dos mais
variados tipos e sobretudo dinheiro, muito dinhei
ro.

Como se constituíssem um partido, eles ficam
sempre juntos, no meio do lado esquerdo do ple
nário da Câmara dos Deputados. O seu chefe,
o cearense Gidel Dantas, também age como se
fosse um líder partidário, principalmente nos dias
de votações importantes. Nessas ocasiões, ele
quase não pára sentado. Anda de um lado para
o outro, dá ordens, gesticula intensamente e, no
final, sempre 'Consegue se fazer obedecer pelo
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rebanho. O esforço tem se revelado altamente
compensador. Só de verbas federais, os evangé
licos já arrancaram cerca de Cz$ 300 milhões
desde que a Constituinte entrou em sua fase deci
siva, sem contar pedidos no valor total de mais
de Cz$ 200 milhões ainda em tramitação e outras
milionárias dotações obtidas no âmbito regional.
O exagerado fisiologismo dos evangélicos vem
chocando muitos parlamentares, "o que eles fa
zem é um comércio, isso é uma hipocrisia", acusa
a Deputada Dirce Tutu Quadros (PSDB/SP). Ela
solicitou à Comissão de Fiscalização da Câmara
que exijado Palácio do Planalto informações com
pletas sobre as dotações concedidas pelo governo
~ aos evangélicos desde o início da Constituinte.

Indiferente às críticas, o pastor Gidel Dantas
percorre periodicamente os gabinetes ministeriais
atrás de benefícios e dinheiro. Ele vaisempre num
Opala Diplomata SE modelo 1988, um dos carros
da Confederação Evangélica fomecido pelo go
verno. Outros evangélicos também desfilam em
Opala Diplomata SE do ano, como o deputado
MiltonBarbosa (PDSIBA), mas afirmam que com
praram os veículos com seus próprios recursos.
Depois de permanecer praticamente desativada
durante o regime militar,a Confederação foirelan
çada no ano passado por um grupo de deputados
evangélicos e transformada no instrumento da
bancada para canalizar os recursos oficiais.O pre
sidente é Gidel Dantas e outros seis dos nove
cargos restantes da diretoria são ocupados por
deputados crentes, a maioria de seitas pentecos
tais (três da Assembléia de Deus e um da igreja
de Cristo). Em sua fase anterior, a Confederação
era dirigida por representantes das igrejas protes
tantes históricas, como a Batista e a Metodista,
e não tinha parlamentares em sua direção. Além
disso, não vivia de repasses de verbas oficiais.

Realizada no Clube do Congresso, em 29 de
junho do ano passado, a festa de relançamento
da CEB foi prestigiada pelo então ministro do
Interior.Joaquim Francisco Cavalcanti, pelo líder
do governo na Constituinte, Carlos SantAnna, e
pelo Ministrodo Superior Tribunal Militar e ex-de
putado, Aldo Fagundes. O dinheiro dos cofres
governamentais, porém só começou a jorrar
quando se iniciaram as votações decisivas da
Constituinte, no final do semestre.

Em 23 de setembro o Ministério do Planeja
mento deu Cz$ 8,5 milhões para a aquisição da
metade de um andar de um edifício no setor de
autarquias de Brasília, onde foi instalada a sede
provisória da entidade. Em 12 de novembro, três
dias antes da votação do mandato do presidente
Sarney na Comissão de Sistematização, todos os
33 deputados evangélicos receberam um telegra
ma do Palácio do Planalto anunciando a liberação
de mais Cz$ 110 milhões para a Confederação.
O dinheiro saiu da Legião Brasileirade Assistência
(LBA), a fundo perdido, a título de ajuda para
assístêncía de pessoas carentes.

Em seguida, o Ministériodo Planejamento con
cedeu mais Cz$ 50 milhões, para os serviços de
assistência social das comunidades evangélicas.
Do Ministérioda Educação saíram ü$ 20 milhões
em março passado, destinados à aquisição de
uniformes escolares para crianças pobres. O pedi
do da Confederação era de Cz$ 100 milhões.
Além desses Cz$ 80 milhões restantes, a entidade
está aguardando resposta às solicitaçóes de ver
bas junto ao Ministério da Previdência, Instituto

Nacional de Alimentação e Nutrição (Inan) e à
Fundação Educar (ex-Mobral),no valor total supe
ra Cz$200 milhóes. Além disso, a CEB prepara-se
para apresentar pedido de financiamento ao BN
DES. Já houve entendimentos com o presidente
do banco, Márcio Fortes, para que a Confede
ração seja considerada agente do Finsocial, o que
lhe permitiria mais facilmente obter recursos do
banco. Eles têm como certo, ainda, a obtenção
de um terreno em Brasilia para construção da
sede definitiva,conforme promessa do ex-gover
nador José Aparecido. Outras verbas foram con
seguidas no âmbito estadual, segundo o primeiro
tesoureiro José Fernandes, da Assembléia de
Deus e do PDT.

A título de "taxa de administração", 15% das
verbas ganhas do Governo ficam em Brasília e
são usadas para financiar a compra de carros
e outras despesas da Confederação. O restante
é repassado às comunidades criadas pelas igrejas
nos estados. Os novos estatutos da entidade pre
vêem a criação de 27 escritórios nos estados e
territórios, dos quais 21 já foram instalados. Os
chefes dos escritórios são escolhidos pelos depu
tados em Brasília.Como ocorre nos outros casos
de distribuição de verbas a fundo perdido na área
social, é precária a fiscalização de seu uso por
parte do govemo.

Mas a aproximação com o Palácio do Planalto
e os votos afinados com os interesses do governo
renderam outros frutos aos evangélicos. No inicio
da formação do grupo, quando ainda não havia
surgido a dissidência, eles chegaram a reivindicar
um ministério ao Palácio do Planalto. O Presidente
Sarney esquivou-se, alegando que os evangélicos
já estavam representados no primeiro escalão do
governo pelo Ministroda Agricultura lris Rezende,
membro da Igreja Cristã Evangélica. Acabaram,
no entanto, por ganhar a Superintendência de
Desenvolvimento da Pesca (Sudepe), ligada ao
Ministérioda Agricultura.Anegociação da Sudepe
foi feita através do Ministro da Habitação, Prisco
Viana,e o líder do governo na Constituinte, Depu
tado Carlos Sant'Anna (PMDB - BA).

O govemo nomeou em junho de 1987 o crente
Jeremias Soares para o cargo de superintendente
da Sudepe. Mas ele tentou agir de forma indepen
dente e por isso foi afastado em dezembro, por
pressão de seus antigos padrinhos. Para o seu
lugar, o grupo conseguiu nomear outro evangé
lico, Aécio Moura da Silva, mas, na época, a dissi
dência já tinha se ampliado e muitos integrantes
da bancada recusaram-se a assinar o novo pedido
de indicação.

Com Aécio Moura na superintendência, os
evangélicos reforçaram o seu domínio na Sudepe,
loteando as coordenadorias regionais entre os in
tegrantes da bancada. O cargo de coordenador
da Sudepe no Ceará, naturalmente, foipreenchido
por Gidel Dantas, enquanto o primeiro-vice-pre
sidente da CEB, deputado Salatiel Carvalho (da
Assembléia de Deus e em trânsito para o PDC
- PE), nomeou o de Pernambuco, cabendo a
outro membro da Assembléia de Deus, o Depu
tado gaúcho João de Deus (PTB),escolher o su
perintendente do Rio Grande do Sul; e ao segun
do-tesoureiro da CEB, Deputado MiltonBarbosa,
o da Bahia. O primeiro-secretário da entidade,
Deputado Daso Coimbra (da Igreja Congregacio
.lal e do PMDB - RJ), ganhou a delegacia do
Estado do Rio mas recusou o presente.

A atuação de Aécio Moura vem corresponden
do plenamente às expectativas dos evangélicos,
mas o mesmo não se pode dizer dos funcionários
da Sudepe. No final do mês passado, a Associa
ção dos Servidores da autarquia divulgou um dos
siê denunciando "graves irregularidades" verifica
das na sua gestão, como o desvio de recursos
e a impressão de publicações da Sudepe na grá
fica de um evangélico a preços muito superiores
aos do mercado.

A distribuição de cargos teve peso considerável
no convencimento dos evangélicos a fechar a
questão em favor do presidencialismo e dos cinco
anos para Samey. O Deputado José Vianna, tam
bém da Assembléia de Deus e do PMDBde Ron
dônia, integrava a Frente Parlamentarista até o
primeiro semestre de 1987, tornando-se presi
dencialista depois que o filho Carlos Augusto Fa
rias A1ze foi nomeado secretário-adjunto da Ce
plac (Comissão da Lavoura Cacaueira). Um dos
mais ativos líderes da bancada, o Deputado Milton
Barbosa, achou pouco a coordenadoria da Sude
pe na Bahia, conseguindo também o cargo de
coordenador da Fundação Educar no Estado, pa
ra o qual escolheu o amigo Raimundo Orríco,
empossado em outubro. Este retribuiu com su
prema generosidade a ajuda do padrinho, dando
logo uma verba de Cz$ 100 milhões para a As
sembléia de Deus de Salvador, da qual Barbosa
é membro. O convênio com a igreja de Barbosa
foi a 'única medida de vulto de Orrico, pois ele
foi demitido no dia 12 passado, uma decisão que
o deputado diz ter recebido com "surpresa". O
segundo-tesoureiro da Confederação foi protago
nista ele próprio de um pequeno escândalo no
início deste semestre: vendeu as 200 bolsas de
estudo, no valor de Cz$ 812 mil, que o governo
dá aos parlamentares para distribuir a estudantes
necessitados. Vendeu-as por apenas Cz$ 200 mil
a um intermediário, que as revendeu por Cz$ 300
mil ao deputado Francisco Coelho (PDS - MA).

Em vez de posições no governo, o pastor Mário
de Oliveira (PMDB - MG), dono de quase 400
templos da Igreja do Evangelho Quadrangular em
Minas Gerais, preferiu outro tipo de compensação.
Em dezembro, no auge das discussões sobre o
mandato do presidente, a Superintendência Re
gional da Rede Ferroviária Federal alugou um
terreno de 1.127 metros quadrados no centro de
Belo Horizonte para a Igreja do deputado por ape
nas Cz$ 294 mil por mês, preço dez vezes inferior
ao do mercado, segundo avaliação feita de uma
das principais imobiliárias da cidade. Um dos pas
tores da igreja, Marco Antonio Costa, atribuiu o
baixo preço do aluguel a um milagre de Deus.
Na verdade, foi mais umdos "milagres" do irmão
Mário de Oliveira, famoso na periferia de Belo
Horizonte pela profusão de curas que costuma
fazer aos domingos durante os cultos da Igreja
do Evangelho Quadrangular. Mas não é a primeira
vez que o pastor-deputado tira vantagem de situa
ções políticas difíceis.O ex-govemador de Minas,
Hélio Garcia, garante que teve de remunerá-lo
para que votasse em Tancredo Neves no Colégio
Eleitoral.

Menos discreto, o Deputado paranaense Ma
theus Iensen, do PMDBe da Assembléia de Deus,
inscreveu o seu nome na história da Constituinte
ao patrocinar a emenda que deu cinco anos de
mandato ao Presidente Sarney. Antes de apre
sentar a proposição, ele procurou o presidente
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e depois trabalhou em íntima conexão com o
líder governista Carlos Sant'Anna na coleta de
assinaturas. Uma semana após a votação da
emenda, no dia 10 de junho, o Diário Oftdal
da União publicava o Decreto rr 96.147, dando
concessão para instalação de uma emissora de
rádio em Curitiba a um dos filhos do deputado,
Vanderlei Falavinha Iensen. Antes da Constituinte,
Matheus Iensen já era dono da Rádio Marumbi,
em Curitiba, e da Rádio Diário da Manhã, em
Floríanôpolis, ambas dirigidas por seus filhos.Ele
aguarda a concessão de outra rádio, está nego
ciando a compra de participação de um canal
de televisão em Curitiba e diz que planeja pedir
a concessão de uma emissora de TV só para
ele.

Como Iensen, vários outros evangélicos tam
bém aproveitaram a generosidade do governo
nesse período da Constituinte a fim de obter con
cessões de rádio ou televisão para si ou para igre
jas ou grupos ligados a eles. Os pedidos come
çaram a ser atendidos este ano. Em março, o
Deputado e apresentador de televisão Fausto Ro
cha (do PFL e da Igreja Batista) realizou o "sonho
de uma vida", ao receber um canal de televisão
em Bauru, interior de São Paulo. O Deputado
João de Deus, que apadrinhou dois pedidos de
concessões de rádio, foi agraciado em junho com
a aprovação de um deles, em favor do prefeito
de Coronel Dicase, no Rio Grande do Sul. Arolde
de Oliveira (PFL - RJ, batista) admite que usou
suas ligações no governo para obter uma rádio
destinada a uma fundação evangélica em Santo
Antônio do Descoberto, Goiás. Mário de Oliveira,
o do milagre, pediu uma emissora de rádio AM
e outra FM, ambas em Ipatinga, no Vale do Aço
mineiro. Naturalmente, ele votou a favor dos cinco
anos. Poucos dias depois saiu a concessão para
a rádio FM.

AS INDULGJ::NCIAS PLENÁRIAS

Ao final da sessão da Constituinte no dia 27
passado, o deputado Ricardo Fiúza e outros coor
denadores do Centrão se diziam perplexos. Mas
não era com o resultado da votação (403 votos
a favor do projeto de Constituição e 13 contra)
e sim com o que havia ocorrido antes da reunião,
quando emissários do bioco protestante liderado
por Gidel Dantas pediram aos lobistas da Mecâ
nica Pesada SA. uma contribuição de Cz$ 10
milhões para 15 parlamentares votarem pela rejei
ção do texto atual da Constituição. Multinacional
francesa instalada em São Paulo, a Mecânica Pe
sada queria ver afastada de vez a ameaça de con
firmação do artigo que proíbe ao governo com
prar de empresas multinacionais. Mas o dinheiro
não saiu e os evangélicos votaram maciçamente
no sim, contribuindo para a esmagadora derrota
do governo e do Centrão. O presidente da Mecâ
nica Pesada, Denis Laroche, admitiu que a empre
sa vem fazendo Jobbycontra o artigo junto aos
constituintes mas negou que tivesse recebido
qualquer proposta dos evangélicos. O episódio,
porém, foiconfirmado por três dos principais líde
res do Centrão.

Em suas conversas reservadas, o líder do PFL,
o baiano José Lourenço, é extremamente duro
em seus comentários sobre o bloco dos evangé
licos. "Seu voto vale ouro", disse a respeito do
deputado Matheus Iensen. "É o chefe da gang",
disparou ao ouvir o nome de Gidel Dantas.

Ã enorme irritação de José Lourenço e dos
dirigentes do Centrão com os evangélicos deve-se
ao hábito do grupo de condicionar suas posições
na Constituinte ao atendimento de pedidos por
parte do governo. "Se não têm o pleito aprovado,
eles se reúnem rapidamente no plenário na hora
das votações e iniciam as pressões para conseguir
o que pediram. Se o pedido não for mesmo aten
dido, eles suspendem o compromisso com o go
verno e votam contra", revelou um parlamentar
ligado à liderança do PFL.

Nas últimas semanas, o deputado José Lou
renço vem se mostrando especialmente insatis
feito com o parlamentar pernambucano Salatiel
Carvalho,da Assembléia de Deus, que abandonou
o partido por não ter conseguido a nomeação
de Antiogene Ferreira para o cargo de diretor ad
ministrativo da Centrais Elétricas do São Fran
cisco (Chesf). Lourenço chegou a fazer gestões
em favor de Salatiel junto ao ministro das Minas
e Energia, mas Aureliano Chaves insistiu na ma
nutenção do atual diretor, indicado no início do
governo pelo senador Cid Sampaio (PMDB/PE).
Ao receber a resposta negativa do líder do PFL,
SaIatielameaçou votar contra a emenda dos cinco
anos. Se fosse atendido, seria a sua quarta nomea
ção para cargos em órgãos do governo federal
em Pernambuco desde o início da Constituinte.

O líder do Centrão, deputado Ricardo Fiúza
(PFLlPE),também tem amargas queixas em rela
ção ao grupo de Gidel. "Não agüento esses evan
gélicos. Só querem tirar vantagens", desabafou
ele a um dos parlamentares de sua intimidade
durante a fase de organização do Centrão. Na
ocasião, conta um deputado, um intermediário
do baiano Nilton Barbosa procurou Fíúza para
negociar o apoio em bloco dos evangélicos ao
Centrão em troca da concessão de recursos finan
ceiros aos integrantes do grupo. "É para ajudar
nas despesas com os trabalhos comunitários das
igrejas", justificou o emissário do deputado Milton
Barbosa, que desmente ter encaminhado a pro
posta.

- Eles pedem dinheiro dizendo que é para
construir creches, ajudar pessoas carentes ou fa
zer melhorias nas suas igrejas. Quem recebeu
dinheiro de empresas privadas, eles mesmo fala
ram nas reuniões do grupo. Mas fazem veemente
defesa disso, alegando que os recursos são para
as igrejas - conta o deputado LézioSathler, que
se afastou da bancada logo no início de sua for
mação, ao perceber as intenções fisiológicas de
seus organizadores.

Um dos lobistas das empresas multinacionais
de petróleo revela que o deputado Roberto Vital
(PMDB/MG), da Igreja Batista Renovadora em Be
lo Horizonte,reivindicou Cz$ 10 milhões para cada
um dos integrantes da bancada em troca do voto
contra a emenda de nacionalização dos postos
de gasolina, de autoria do deputado comunista
Fernando Santana. Indagado pelo Jornal do
BrasD, o deputado confirmou o encontro com
os lobistas em seu gabinete mas negou qualquer
pedido de dinheiro. "No dia da votação, ouvi, es
sas conversas, no plenário, de que deputados ti
nham recebido grana para votar. Fiquei chocado",
disse Vital.

- Ouvi rumores, burburinhos de que fulano
levou dinheiro, de que alguém votou com o rece
bimento de dinheiro de empresários - diz o de
putadoJosé Fernandes. Apesar de ser o primeiro-

tesoureiro da Confederação Evangélica Brasileira,
Fernandes juntou-se à dissidência e contou a di
versos colegas que viu um cheque de Cz$ 50
milhões nas mãos do deputado Daso Coimbra,
que teria sido dado por um grupo de empresários
para ser repartido entre os evangélicos. "Nunca
tive um cheque de Cz$ 50 milhões nas mãos
e se tivesse não mostraria a ninguém" afirmou
Daso Coimbra ao Jornal do BrasD.

O deputado Sotero Cunha, do PDC - RJ da
Assembléia de Deus, não esconde que, durante
conversa em seu gabinete com os representantes
de distribuidoras multinacionais de petróleo sobre
a questão de nacionalização dos postos, pediu
que a SheIl realizasse uma reforma em seu posto
de gasolina, em Petrópolis, concessionário daque
la multinacional. O encontro foi com represen
tantes da Esso e da Atlantic,contou ele ao Jornal
do Brasil. "Na segunda reunião eles voltaram
com a informação de que tinham verificado junto
a Shell que ela tinha aprovado a realização das
melhorias no posto e que isto poderia ocorrer
logo", disse o deputado, acrescentando que teria
chamado a atenção dos lobistas da Esso e da
Atlantic sobre os "rumores que estavam círcu
lando de que um dos representantes das multína
cionais do petróleo estava oferecendo coisas para
deputados votarem a seu favor".

Daso Coimbra diz que estranhou o compor
tamento do deputado Sotero Cunha em relação
à questão da nacionalização dos postos, lembran
do que ele chegou a fazer campanha junto à bano
cada evangélica contra a emenda e depois mudou
de posição, passando a apoiar a emenda que
dava direito de distribuição de derivados do petró
leo aos transportadores retalhistas. "Você diz que
vota para um, depois vota para outro", queixou-se
Daso a Sotero, segundo disse ao Jornal do Bra
sil. De qualquer forma, Daso Coimbra diz enten
der os pedidos de favores a empresas. "Isso pode
ocorrer. São pessoas que fazem campanha mais
cara. Sotero fez uma campanha cara, o Roberto
Vital fez campanha cara. Pode-se admitir que
quem fez campanha cara ou o sujeito tem muito
dinheiro ou pede muita coisa a muita gente".

Deputado Federal há sete legislaturas (é o mais
antigo na Câmara após Ulysses Guimarães), Daso
Coimbra conhece como poucos os bastidores da
Constituinte. Em conversa com seis jornalistas
dentro do plenário da Câmara, em março passa
do, ele contou que, em cada votação importante
da Constituinte, vários parlamentares exigiam fa
vores de empresários e do governo". Depois, re
petiu várias vezes que "seria um homem morto"
se revelasse o que sabia e que tinha gravado.
Diante da repercussão da entrevista, o deputado
desmentiu as declarações, mas o Comitê de Im
prensa da Câmara emitiu uma nota reaflrmando
a veracidade da sua conversa com os repórteres.

Entre os evangélicos houve casos de deputados
que receberam presentes valiosos de empresas
durante a Constituinte. O deputado Orlando Pa
checo, PFL de Santa Catarina e membro da As
sembléia de Deus, ganhou um microcomputador
e uma impressora de um banco de Santa Cata
rina. Os equipamentos estão instalados em seu
gabinete e ele diz a todos que foi um presente
de sua igreja.Também nesse caso, o recebimento
de computadores dados por empresas não é um
fato restrito ao bloco dos evangélicos, pois muitos
outros parlamentares foram igualmente agracía-
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dos com computadores por empresas preocu
padas em conquistar sua simpatia.

Ao longo da Constituinte, Gidel e seu pessoal
fizeram várias reuniões com interlocutores inte
ressados em obter o apoio do grupo. Almoçaram
com o governador de Minas, Newton Cardoso,
antes da votação sobre a emenda de criação do
Estado do Triângulo. Tiveram uma longa reunião
com o presidente da UDR,Ronaldo Caiado, antes
da votação do artigo da Constituição sobre a refor
ma agrária. Nesses dois casos, as conversas surti
ram efeito - votaram contra a criação do Estado
do Triângulo, como queria Newton e a inclusão
na reforma agrária de terras improdutivas, mesmo
que não cumprissem função social.

O voto dos evangélicos no caso da reforma
agrária surpreendeu, porque durante toda a fase
das discussões Gidel Dantas havia dito que eles
votariam pela desapropriação de terras que não
cumprissem função social, e na hora da votação,
no dia 10 de maio passado, o grupo votou em
massa conforme a proposta patrocinada pela
UDR. Os votos do bloco decidiram a votação,
pois faltaram apenas 12 votos para que fosse
mantida a íntegra do texto do relator Bernardo
Cabral, que ampliava a possibilidade dé desapro
priação de terras para fins da reforma agrária.
Dias antes, em uma das solenidades promovidas
pela UDR em Brasília, o seu presidente, Ronaldo
Caiado, bateu no bolso e falou, ao se referir aos
constituintes evangélicos: "Estão aqui".

Em vários momentos da Constituinte, como
nesse caso, a posição dos evangélicos foi decisiva,
em razão do razoável número de seus integrantes.
Dos 33 constituintes protestantes, 26 flliararn-se
tIO Centrão, e desses pelo menos 12 seguem ce
gamente o comando do deputado Gidel Dantas.
E por causa desse peso do bloco evangélico que
os líderes partidários têm se negado a denunciar
o seu exacerbado fisiologismo, embora todos te
nham conhecimento de sua existência. Alegam
que, como as votações da Constituinte ainda não
terminaram, não podem se incompatibilizar com
eles, principalmente porque seus votos ainda po
dem vir a definir votações polêmicas.

Ciente dessa importância dos evangélicos, o
general Antônio Carlos de Andrada Serpa tentou
fazer uma reunião com o grupo quando esteve
em Brasília, em maio, para lutar pela aprovação
de eleições presidenciais em 1988. Os esforços
do general foram em vão, porque os coordena
dores da bancada se recusaram a encontrá-lo.
Eles já estavam, há muito, comprometídos-corn
o mandato de cinco anos para o presidente Sar
ney.

UMA RÁDIO, PELO AMORDE DEUS

Cantor'de música sacra há 21 anos, com 20
discos gravados, o deputado paranaense Matheus
Iensen, do PMDB e da Assembléia de Deus, só
conseguiu projeção nacional depois que virou
compositor de duas controvertidas emendas na
Constituinte - uma beneficiando o presidente
Sarney e outra a ele próprio.

A emenda dos cinco anos de mandato para
Sarney ajudou-o a obter uma concessão de rádio,
mas agora começa a causar-lhe problemas. O
deputado estadual e também evangélico José Fe
Iinto, com quem fez dobradinha nas eleições de
1986, acusa-o de ter posto a concessão da rádio
~m nome de um de seus filhos, em desrespeit~

ao acordo com os membros da Assembléia de
Deus, pelo qual a emissora deveria ser concedida
à igreja. Além disso, Felinto denunciou ao Jornal
do Brasil ter recebido uma proposta de suborno
de Iensen para recompor-se com ele. Um dos
filhos do autor da emenda dos cinco anos, João
Iensen, teria oferecido ao deputado estadual, em
nome do pai, uma emissora de rádio em Arapuava
e mais a participação de 10% na futura compo
sição acionária de um canal de televisão (Canal
2) que ele estava adquirindo em Curitiba em so
ciedade com Sílvio Santos.

Filho de pai alcoólatra, Iensen conheceu a As
sembléia de Deus quando dois de seus membros
apareceram em sua casa para ajudá-lo a acabar
com o vício do chefe da família. As orações deram
resultado e conquistaram os Iensen para a igreja.
Essa é uma história que o próprio Matheus não
se cansa de contar nos programas diários em
suas duas emissoras de rádio. Nos últimos tem
pos, porém, ele vem usando os programas princi
palmente para se defender da acusação de ter
usado o mandato na Constituinte em favor de
seus interesses pessoais.

Como dono da gravadora de discos Estrela da
Manhã, ele seria enormemente beneficiado com
a aprovação da emenda de sua autoria proibindo
a cobrança de direitos autorais nos casos de músi
cas sacras. Ele alega que fez a emenda para impe
dir que a palavra de Deus fosse explorada comer
cialmente. "As músicas sacras são baseadas na
Biblia, que foi escrita pelos apóstolos e profetas,
e eles nunca receberam direitos autorais, assim
como pelo rei David,que foi o autor dos "salmos",
argumenta Iensen. Mais objetivo, o compositor
evangélico Edison Coelho apareceu em Brasília
a fim de reforçar a pressão para que Iensen desis
tisse da emenda, acusando-o de não ter pago
os seus direitos autorais em quatro músicas inclui
das no LP Cem Ovelhas, um dos discos de mais
sucesso do deputado.

A emenda fora incluída no projeto de Consti
tuição do Centrão, como parte das exigências fei
tas pelo deputado para apoiar o movimento lidera
do por Ricardo Fiuza. Mesmo após a grande rea
ção contra a proposta, Iensen ainda insistiu na
sua manutenção, mas foi demovido da idéia por
pressão conjunta de líderes de vários partidos.
A retirada da emenda foi festejada entre os pró
prios deputados evangélicos. "Essa proposta era
imoral e por isso a derrubamos", comemorou
o deputado José Fernandes.

O seu ex-aliado José Felinto conta que a tenta
tiva de suborno ocorreu às 11 horas da manhã
do dia 19 de junho, durante uma conversa na
inauguração do templo da Assembléia de Deus
na cidade de Telêmaco Borba, que foi assistida
pelo candidato a prefeito do PMDB,Carlos Hugo,
e pelo piloto de avião Sidney Boreta.

A SAPiTAFISIOLOGIA

O desemoaraçado Iisiologismo praticado em
nome de Deus pelo grupo de deputados organi
zado em tomo da Confederação Evangélica Brasi
leira vem provocando uma crescente reação nos
meios protestantes, sobretudo entre as igrejas his
tóricas. A maioria das mais importantes dessas
igrejás contesta não apenas os métodos mas a
própria legalidade da Confederação. O Conselho
Nacional das Igrejas Cristãs (CONIC), que reúne

as igrejas protestantes históricas e a Igreja Cató
lica, iniciou consultas entre seus integrantes e de
verá emitir uma declaração de condenação à nova
versão da CEB.

Alguns dos sete parlamentares que se insur
giram contra a orientação da bancada, criando
uma dissidência, também estão dispostos a tomar
público a sua indignação. "Isso não pode conti
nuar. Estão usando uma entidade religiosa como
instrumento político, em troca de cargos e vanta
gens", acusa o deputado Nelson Aguiar. "É terri
velmente constrangedor saber que evangélicos
estão envolvidos em escândalos de qualquer sor
te. Pior ainda quando se trata daqueles que pau
tam suas pregações pelo estilo e inspiração mora
lista", lamenta o deputado Lysâneas Maciel.

O Grupo Evangélico de Ação Política (GEAP),
uma entidade de âmbito nacional sediada em Bra
sília, planeja fazer uma autocrítica da atuação dos
constituintes protestantes em encontro logo após
a promulgação da Constituinte. O seu presidente,
Euler Lázaro de Morais, prevê que ocorrerá um
repúdio às práticas fisiológicas durante o encon
tro. "Não podemos aceitar esses esquemas. Acre
ditamos que muitos dos evangélicos eleitos para
a Constituinte não conseguirão se reeleger em
novo pleito por causa desses comportamentos
condenáveis", diz ele.

As igrejas protestantes tradicionais vêm se
preocupando sobretudo com a atuação da CEB,
que age em nome de todas as igrejas evangélicas
do país, embora seja reconhecida quase somente
pelas igrejas pentecostais, o ramo do protestan
tismo que enfatiza a iluminação dos crentes pelo
Espírito Santo. A recriação da Confederação ape
nhou as igrejas protestantes históricas de surpre
sa. Arevelia delas, um grupo de deputados pente
costais reativou a entidade em junho passado e
desde então eles vêm se empenhando mais no
trabalho de conseguir verbas do governo do que
na consolidação da entidade junto ao universo
crente.

A legitimidade da entidade já foi contestada
por representantes autorizados da Igreja Evan
gélica da Confissão Luterana, Igreja Presbiteriana
Unida (IPU), Igreja Batista e Metodista. A questão
Pode tomar novo rumo após a manifestação ofi
cial do CONIC, que congrega as igrejas Luterana,
Anglicana, Episcopal, Metodista e Católica. O que
mais irrita as igrejas tradicionais é o envolvimento
da Confederação com o governo para conseguir
verbas oficiais.

A insatisfação das bases evangélicas com a
atuação dos constituintes que dizem represen
tá-los pode ser medida pelas inúmeras cartas de
redamações recebidas ultimamente pelos consti
tuintes crentes. O pastor Isnaldo Rodrigues, da
cidade de Aracruz, no Espírito Santo, por exemplo,
escreveu ao deputado Nelson Sathler para dizer
que considerava a emenda do deputado Matheus
Iensen proibindo o pagamento de direitos autorais
sobre as músicas sacras como uma lniciativa "an
ticristo" e "antiBíblia". A Convenção Estadual dos
Pastores Evangélicos do Paraná, por sinal, anun
dou que irá fazer uma consulta entre os 300 mil
crentes do Estado para avaliar a controvertida,
atuação de Iensen na Constituinte.

O DÉFICIT ORA NO PLANALTO

Depois da definição do seu ~dato.~ 3~
de maio, Sarney não recebeu mais os evan_gébcos
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Denedita da Silva RJ PT
Assembléia de Deus

Celso Dourado BA PMDB
Presbiteriana

Edesio Frias RJ PDT
Batista

José Fernandes AM PDT
Assembléia de Deus

Lezio SathIer ES PMDB
Presbiteriana

Lysaneas Maciel RJ PDT
Presbiteriana

Nelson Aguiar ES PMDB
Batista

Salatiel Carvalho (*) PE PFL
Assembléia de Deus

Sotero Cunha (*) . RJ PDC
Assembléia de Deus

------....,[&bidõ] Partido I

CÂMARA VAI INVESTIGAR
EVANGÉUCOQUE TROCOU
VOTO POR VERBA FEDERAL

BRASÍUA - A Câmara dos Deputados vai in
vestigar a atividade dos deputados evangélicos,
que, segundo reportagem publicada domingo no
Jornal do BrasU sob o título A constituinte se
gundo os evangélicos, em troca de votos favorá
veis ao governo na Constituinte, já receberam Cz$
300 milhões em verbas federais, fora outras dota
ções e pedidos que estão em tramitação, no valor
de Cz$ 200 milhões. Os recursos oficiais seriam
destinados às suas igrejas e a eles próprios. Agora
a Comissão de Fiscalização da Câmara quer saber
toda a verdade, segundo anunciou ontem a depu
tada Dirce Tutu Quadros (PSDB - SP.)

Com base na mesma reportagem do Jornal
do Brasil, os advogados Américo Chaves e
Eduardo K1auslner, do Rio de Janeiro, decidiram
entrar com uma ação popular, na semana que
vem, exigindo a cassação dos mandatos e a sus
pensão dos direitos políticos dos parlamentares
evangélicos, liderados pelo deputado Gidel Dan
tas (PDC - CE), que é o presidente da Confede
ração Evangélica Brasileira ( CEB). Os advogados
pedirão, também, que os parlamentares devolvam
os benefícios recebidos.

A Comissão de Fiscalização da Câmara apro
vou, na quarta-feira da semana passada, a convo
cação de GidelDantas, para dar explicações sobre
o total de verbas obtidas pela entidade junto ao
governo e como foram aplicadas. A partir do de
poimento de Dantas, informou Tutu Quadros, se
rá desencadeada uma ampla investigação sobre
a Confederação. A filhado prefeito Jânio Quadros,
que é um dos mais ativos integrantes da Comis
são de Fiscalização da Câmara, pretende de-

MATÉRIA A QUE SE REFEREA ORADO
RA:

2) Os disssidentes

(*) o uterfatlco indica oa que aeguem incondicionalmente
a IIcIerançado deputlldo Gidel Dantlla

INome

A BANCADA EVANGÉUCA

Os que filiaram ao Centrão
e geralmente atuam em bloco

Fernandes (PDT-AM, da Assembléia de Deus),
José Viana (PMDB-RO, também da Assembléia
de Deus), LézioSathIer (PMDB-ES,da Igreja Pres
biteriana) e Nelson Aguiar (PMDB-ES, Batista).

Nome Eotlldo Partido

Antonio de Jesus (*) GO PMDB
Assembléia de Deus

Arolde de Olíveira RJ PFL
Batista

Costa Ferreira (*) MA PFL
Assembléia de Deus

Daso Coimbra RJ PMDB
Congregacional

Edvaldo Holanda MA PFL
Batista

Eliel Rodrigues (*) PA PMDB
Assembléia de Deus

Enoch Vieira MA PFL
Batista

Eraldo Tinoco BA PFL
Batista

Eunice Michiles AM PFL
Adventista

Fausto Rocha SP PFL
Batista

Gidel Dantas (*) CE PDC
Assembléia de Deus

Jaime Paliarin SP PTB
Evang. Quadrangular

João de Deus RS PTB
Assembléia de Deus

José Viana RO PMDB
Assembléia de Deus

Levy Dias MS PFL
Presbiteriana Indep.

Manoel Moreira SP PMDB
Assembléia de Deus

Mário de Oliveira (*) MG PMDB
Evang. Quadrangular

Matheus Insen (*) PR PMDB
Assembléia de Deus

Milton Barbosa (*) BA PMDB
Assembléia de Deus

Naphtalf Alves GO PMDB
Cristã Evangélica

Orlando Pacheco (*) sc PFL
Assembléia de Deus

Roberto Augusto RJ PTB
Univ. do Reino de Deus

Roberto Vital (*) MG PMDB
Batista Renoveda

Rubem Branquinho (*) AC PMDB
Presbiteriana

no Palácio do Planalto, embora antes eles fossem
assíduos freqüentadores de seu gabinete. Aler
tado sobre o crescente apetite fisiológico do De
putado Gidel Dantas e seus seguidores, Sarney
parece também ter trancado as torneiras dos co
fres públicos para a Confederação Evangélica
Brasileira.

A aproximação da bancada evangélica com o
governo começou em março do ano passado,
quando o Presidente recebeu os 53 constituintes
evangélicos em audiência especial. "Toda Assem
bléia Constituinte tem uma grande novidade e
a novidade dessa Constituinte é a presença ma
ciça de uma representação evangélica", saudou
Sarney. Em seu discurso de resposta, o Deputado
Daso Coimbra praticamente pôs os evangélicos
à disposição do Presidente.

A atitude de Daso contribuiu para a consoli
dação de uma dissidência no grupo, mas fortale
ceu a ponte com o governo. A partir de então,
as idas ao Palácio do Planalto tomaram-se fre
qüentes e muitas vezes os evangélicos oraram
em companhia do Presidente. No começo de ou
tubro, o encontro entre o Presidente e os evangé
licos contou com a presença de Jimmy Swaggart,
o famoso "pastor eletrônico" dos Estados Unidos.
Ele tinha vindo ao Brasil participar de concen
trações religiosas no Rio de Janeiro e em São
Paulo e os deputados da Assembléia de Deus
aproveitaram para levá-lo ao palácio presidencial.
De mãos dadas, Sarney, Swaggart e os consti
tuintes crentes oraram. Duas semanas após, dois
parlamentares evangélicos (Manoel Moreira e
Eraldo Tinoco) votavam contra o encurtamento
do mandato de Sarney na Comissão de Sistema
tização e passados cinco meses Jimmy Swaggart
caia em desgraça nos Estados Unidos, em conse
qüência da revelação de que ele havia ido a um
motel com uma prostituta.

O namoro da bancada evangélica com Sarney
teve seu momento mais alto na aprovação do
mandato de cinco anos. Após render tantos frutos,
as relações entre as duas partes parecem atra
vessar uma fase de declínio, devido à insatisfação
do Palácio do Planalto com o crescimento da
lista de pedidos dos evangélicos. O Presidente
Sarney teria reclarnado que eles são "insaciáveis".
Avoracidade do grupo, aliás, já se tomou motivos
de piada no próprio meio governista. Ao notar
a aproximação da bancada evangélica, durante
uma audiência no Palácio do Planalto do presi
dente aos integrantes do Centrão, um Deputado
do PFL comentou em voz alta: "Agora o déficit
público vai aumentar." Sempre que ouve alguém
falar nos constituintes evangélicos, o Deputado
Ângelo Magalhães, que é irmão do MinistroAntô
nio Carlos Magalhães, junta as duas mãos e diz:
"Têm uma boca deste tamanho!"

As iniciativas tomadas por Daso Coimbra, no
início da Constituínte, para engajamento da ban
cada com o Governo provocou acirradas discus
sões internas no grupo. As divergências fizeram
surgir uma dissidência comandada pelo Depu
tado Lysâneas Maciel, que tentou sem sucesso
arrastar a bancada em sentido contrário, com
maior envolvimento em defesa das questões de
interesse popular. Juntamente com Lysâneas
abandonaram as reuniões do grupo os Deputados
Celso Dourado (PMDB-BA, da Igreja Presbiteria
na), Benedita da Silva (do PT-RJ e da Assembléia
de Deus), Edesio Frias (PDT-RJ, Batista), José
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monstrar que o grupo de constituintes evangé
licos comandados por Gidel Dantas contrariou
o artigo 34 da Constituição em vigor.O dispositivo
proíbe a deputados e senadores firmar ou manter
contrato com autarquia ou empresa pública

o SR. MAX ROSENMANN (PMDB - PRo
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
e S.... Srs. Constituintes, queremos registrar, nos
Anais desta Assembléia, a posse da nova Diretoria
da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária
- Abifer, realizada no dia 7 de julho próximo
passado no auditório da FIESP, em São Paulo,
a qual tem à frente o empresário Marcos Xavier
da Silveira.

Cabe ressaltar que a Abiferestá iniciando cam
panha com o objetivo de recuperar o sistema
ferroviário brasileiro, a fim de que ele passe a
ocupar o papel de destaque que lhe cabe no siste
ma educacional de transporte, à vista que existe,
hoje, uma demanda reprimida de cerca de 40
milhões detoneladas de mercadorias quepode
riam ser transportadas de cerca de 40 milhões
de toneladas de mercadorias que poderiam ser
transportadas por ferrovia.

É importante frisar, Sr. Presidente, que o mo
delo estatal ferroviáriobrasileiro está falido, e ne
nhum dos objetivos dessa campanha da Abifer
é trazer a iniciativaprivada para participar de ges
tões que possibilitem ampliar a participação do
sistema ferroviáriono setor de transportes, o qual,
cabe ressaltar, é eminentemente nacional.

Queremos registrar também que dentro desse
esforço da Abifer insere-se a fundação, no decor
rer deste mês de agosto, no Estado do Rio de
Janeiro, do Instituto Brasileiro de Estudos Ferro
viários, que se engajará nessa campanha de sen
tido sócio-econômico relevante, porque atende
ao interesse público.

Entendemos que é chegada a hora de o Brasil
fazer como fazem as nações desenvolvidas, que,
através da intermodalização do seu sistema de
transporte, aumentam-lhe a eficiência e contri
buem para a dinamização da economia.

O SR. IVO LECH (PMDB - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Constituintes, fruto de incansável busca da har
monização das diversas correntes de pensamen
to, a fim de expressar a vontade popular, a Carta
Magna, hoje com seus contornos quase defini
tivos, promove o feliz reecontro do Estado com
a Nação, após longo inverno institucional.

Representa a culmInância de longa e árdua luta.
. das forças democráticas pela restauração do esta
do de direito no País, dentre as quais se destaca
a figura altaneira do Presidente Ulysses Guima
rães, que jamais retrocedeu em meio à cami
nhada cívica. Antes, enfrentou, com coragem e
determinação, os que procuravam obstaculizar o
processo de redemocratização do País.

Agora, com igual denodo, proclamou que esta
mos aqui para fazer a Constituição, " e não para
ter medo".

O novo texto constitucional - ao contrário do
que apregoam os arautos do pessimismo - re
presenta importante conquista social, econômica
e política para toda a sociedade brasileira, ditada
que foi pela vontade soberana do povo aqui legiti
mamente representado.

Munimos o País de instrumentos para vencer
a luta contra o subdesenvolvimento, através da

consolidação de liberdade econômica e da justa
distribuição da riqueza nacional, que - como
declara nosso insigne Presidente - "redime a
geografia do Brasil".

A "Constituição Cidadã" resgata os margina
lizados socialmente - os aposentados e até mes
mo os que nada têm - na medida em que esten
de os benefícios da Previdência Social a todos
os que dela necessitarem, "independentemente
de contribuição à seguridade social".

Dota ainda a sociedade brasileira de bases jurí
dicas de grande relevância, tais como o habeas
data, o habes corpus coletivo, o mandato de
injunção e de vários outros mecanismos referen
tes aos direitos e garantias individuais e coletivos.

As conquistas asseguradas pelo Capitulo "Dos
Direitos Sociais" coloca o Brasil na órbita das
nações civilizadase devolve à desprestigiada clas
se trabalhadora a dignidade perdida.

Mas o maior avanço da Carta que legaremos
ao povo brasileiro - destinatário final de todo
o processo no qual empenhamos os melhores
de nossos esforços - constitui, sem dúvida, a
outorga da cidadania nunca dantes exercida em
toda sua plenitude no País.

Raramente presente nos estatutos politicos, até
mesmo das nações mais modernas, o exercicio
da soberania popular - garantida no Capítulo
"Dos Direitos Políticos", através do plebiscito, do
referendo, da iniciativapopular e do veto popular
- enche-nos de justo orgulho cívico, pois vem
ao encontro das indestrutíveis aspirações dos
mais diversos segmentos da sociedade.

"Asoberania do povo -lembrava RuiBarbosa
- é o alfa e o ômega, o principio e o fim."

A democracia sempre se revelou um caminho
insubstituível para o pleno desenvolvimento, não
apenas político, mas social e econômico das na
ções. E a democracia brasileira toma-se partící- ,
pativa nos seus instrumentos, através dos quais
comunidade passa da posição de mera espec
tadora a agente das soluções e medidas neces
sárias ao progresso econômico e à busca da felici
dade.

Participar deste momento histórico de aprimo
ramento democrático, faz-nos promoteres da
transformação social, política e econômica deste
País com vocação para representar papel de gran
de relevo junto à comunidade das nações mo
dernas.

o SR. OSVALDO BENDER (PDS-RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S.... e Srs. Constituintes, no Rio Grande do Sul
iniciou-se um novo programa de pavimentação
de rodovias: as chamadas rodovias vicinais. O
Governador assinou diversos convênios com em
preiteiras, no mês passado, e as primeiras obras
já estão sendo iniciadas. Segundo informações,
essas obras estão sendo financiadas pelo Banco
Mundial através de empréstimos contraídos pelo
Estado do Rio Grande do Sul.

É louvávela preocupação do Governo Estadual
com referência à construção dessas estradas, in
teriorizando a pavimentação cada vez mais, para,
desta forma, ir ao encontro do produto, isto é,
tomando mais fácil o acesso à área da produção.

Quero, desta tribuna, manifestar a minha inteira
concordância com a construção, cada vez em
maior número, de estradas pavimentadas. O que
lamento, entretanto, Sr. Presidente, S.... e Srs.

Constituintes, é que os nossos homens públicos
não tenham uma visão maior, e antes de quere
rem pavimentar estradas vicinais concluam as li
gações asfálticas, para os Municipios, que se en
contram inacabadas.

Sabemos do número elevado de Municípios
que se acham nessa situação, pois são dezenas
deles, com obras iniciadas ao tempo da velha
República e que a partir do Governo da Nova
República, ao assumir o Governador Pedro Si
rnon, tiveram as máquinas retiradas, as obras pa
ralisadas, ficando ao abandono, em alguns casos,
causando grandes prejuízos, pois o asfalto que
havia sido iniciado ficou totalmente danificado
com esta interrupção. É evidente que, quando
reiniciarem a complementação das estradas, isto
tudo terá que ser feito novamente, o que importa
verdadeiro esbanjamento do dinheiro público.

Mas o que quero realmente trazer ao conheci
mento desta Casa é a necessidade da pavimen
tação de uma das mais importantes rodovias que
se localiza na região-celeiro do Rio Grande do
Sul e que tem como centro regional de maior
importância e de mais necessidade o Municipio
de Tenente Portela. É um dos Municípiosde maior
produção agrícola do Estado. Iniciou-se a cons
trução de uma rodovia pavimentada no Governo
passado, que também foi abandonada, e para
completar essa ligação faltam apenas 12 quílôme
tros, que nem foram iniciados.

Por outro lado, não seria apenas esta rodovia
suficiente para atender às aspirações e necessi
dades regionais desse tão importante centro. O
que é mais importante e urgente, tanto para Te
nente Portela como para toda a região, é a cons
trução da estrada federal, já projetada, que vem
de Horizontina,passa por Crissiumal,que também
ainda se encontra no isolamento, via Três Passos,
ligando Tenente Portela. Partindo de lá em duas
direções: uma, via Palmitinho,VistaAlegre,Taque
ruçu e Frederico Westphalen, ligando a região
a todas as direções do País. A outra, ligando Te
nente Portela a ltapiranga, que já fica no Estado
de Santa Catarina, e que a partir dali está ligada
ao País com modernas rodovias asfálticas. Imagi·
nem: a distância que separa esta rica região, pelos
três lados, das melhores estradas asfálticas é in
significante. Itapiranga fica apenas a 70 quilôme
tros; Frederico Westphalen fica poucos quilôme
tros a mais, e Três Passos, Crissiumal e Horízon
tina ficam também nesta mesma proporção em
distância, com apenas alguns quilômetros a mais.

Junto com esta reivindicação também se faz
necessário o pedido de construção de uma ponte
sobre o rio Uruguai, que liga Tenente Portela a
Itapiranga.

As autoridades responsáveis pela construção
asfáltica das estradas vicinais deveriam antes ter
se preocupado com obras desta importância, que,
além de essencial no escoamento da safra, inter
liga uma vasta região gaúcha, integrando todo
o noroeste do Estado com o Estado de Santa
Catarina e o Brasil.

Apartir da construção dessas rodovias, Tenente
Portela não ficará mais isolado, mas será impor
tante entroncamente rodoviário com passagem
para milhares de veículos em todas as direções,
quer dentro do Estado do Rio Grande do Sul,
quer com o Estado de Santa Catarina, ou ainda
com o resto do País. Não é admissível que não
se dê prioridade a obras desta importância.
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N6s, na qualidade de representantes do povo
de toda essa região, certamente não temos o po
der da decisão para construção desta rodovia,
mas tantas vezes quantas forem necessárias te
mos o de gritar e clamar até que sejamos com
preendidos. Este é o pensamento generalizado
de toda a população desta região, especialmente
de Tenente Portela.

Faço um veemente apelo para as autoridades
responsáveis no sentido de que tomem urgentes
providências para a pavimentação destas rodovias
que são bem mais importantes do que as vicinais
que estão sendo construidas.

o SR. JáLlO COSTAMlLVI (PMDB- RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs, Constituintes, pelos pronunciamentos que se
têm registrado neste plenário e pela imprensa,
estaria em curso um boicote com objetivo de
esvaziamento das sessões da Assembléia Nacio
nal Constituinte, como parte de uma estratégia
para que a promulgação do texto da nova Consti
tuição somente venha a ocorrer após o pleito de
15 de novembro.

!'Is perspectivas reveladas pelo nobre Relator,
Deputado Bernardo Cabral, não são as melhores
para a conclusão dos trabalhos de elaboração
constitucional, quando aponta que a partir de se
tembro será dificil conseguir presença suficiente
para aprovação de qualquer proposta. Queremos
crer que não se confirmem as palavras do nobre
Relator e que todos nós passemos a encarar com
mais otimismo a situação. A ausência de número
para o funcionamento dos trabalhos não é novida
de, tendo este quadro acontecido com mais fre
qüência e intensidade em meses passados de
forma mais preocupante. Acreditamos que a reali
zação de convenções municipais em todo o País
para a escolha de candidatos a prefeito, vice e
'vereadores, que irão concorrer ao pleito de no
vembro, contribuiu durante a semana passado
e início desta para a dificuldade de compareci
mento dos constituintes em Brasília,o que é com
preensível em face dos compromissos que cada
um assumiu com as respectivas comunidades
e os partidos que integram. Esta justificativa não
terá mais validade a contar de hoje. A persistir
a ausência de parlamentares no plenário, quando
nos encontramos em pleno segundo turno, cabe
rá a tomada de providências enérgicas por parte
da Mesa dirigente dos trabalhos, no sentido de
compelir a presença dos constituintes para cum
primento de suas obrigações com a Nação.

A credibilidade da classe política junto ao povo
se concretiza pelo exercício normal das atividades
parlamentares, com assiduidade e cumprimento
digno do mandato outorgado. O descumprimen
to de tais obrigações compromete a confiança
depositada pela comunidade em seu represen
tante, gerando o descrédito e o desencanto, que
de uma forma ou outra atinge os demais e a
pr6pria instituição. Temos para n6s que a obriga
ção básica do Parlamentar é estar presente em
plenário e votar as matérias constantes da pauta,
após exame das mesmas, ficando as intervenções
e pronunciamentos, quantas vezes repetitivos, pa
ra o segundo plano. A postura se registra pelo
voto. Este é decisivo.

É nosso desejo que não se confirme também
a identificação feita pelo nobre Relator Bernardo
Cabral de um grupo governista que teria por obje-

tivo evitar que a reforma tributária, que o texto
constitucional prevê seja aplicada no Governo
atual, promovendo com o esvaziamento do plená
rio a não - aprovação do segundo turno ainda
este ano, ficando o Presidente com a garantia
de que a receita administrada pela União não so
frerá redução em 1989. Ase confirmar a denúncia
de Cabral, estaremos diante de uma situação gra
ve e delicada, mas, sobretudo, capaz de gerar
consequêncías lamentáveis e desastrosas quando
chegar ao domínio público.

De nossa parte tudo faremos no sentido de
que a nova Constituição seja promulgada o mais
rápido possível, passando a garantir os direitos
nela consagrados e as obrigações estabelecidas
no seu texto, permitindo a conclusão da transição
tão desejada por todo o povo brasileiro.

o SR. OLDORICO PINTO (PMDB - BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, tomou-se lugar comum afirmar
que no Brasil as leis não são cumpridas.

Contudo, como representantes do povo,jamais
poderemos deixar de isso repetir todas as vezes
em que nos depararmos com o desrespeito à
lei e com o descaso das autoridades responsáveis
pelo seu cumprimento, sob pena de nos tornar
mos cúmplices daqueles que preferem ver o Bra
sil uma terra sem lei, onde prevaleça o arbítrio
e a vontade dos poderosos.

Queremos hoje denunciar a ineficiência e a
inércia do IBDF - Instituto Brasileiro de Desen
volvimento Florestal, órgão responsável pela pre
servação da fauna e flora brasileiras, especialmen
te das reservas ecológicas e das espécies em ex
tinção.

Ocorre que, apesar da vigência das Leis n'"
5.197 e 7.653, que tratam da proteção ambientai
e do comércio de animais silvestres, é escanda
loso o tráfico de animais e aves, em plena luz
do dia, pelas rodovias federais e até mesmo em
feiras e praças públicas.

Em Recife, por exemplo, esse é fato corriqueiro.
Os traficantes e vendedores de animais e aves
protegidos pelas leis de preservação atuam livre
mente, chegando mesmo a apregoar nas praças
suas mercadorias, sem que a Delegacia Regional
do IBDFtome qualquer providência, simplesmen
te preferindo ignorar o fato.

Dessa maneira, tornam-se inúteis todo o traba
lho legislativo, toda pesquisa científica e toda luta
dos ecologistas e dos que se preocupam com
a saúde ambiental do Brasil.

Nesse passo, já perdemos riquezas irrecupe
ráveis na nossa fauna e flora, que são das mais
ricas e belas do mundo, em prejulzo principal
mente das gerações futuras que correm o risco
de herdar um país inóspito, erodido e desértico.

Preocupa-nos a preservação do nosso meio
ambiente, e preocupa-nos ainda mais que as leis
aprovadas no Parlamento sejam simplesmente ig
noradas por aqueles que têm a obrigação pública
de velar por sua observância.

Se o problema for o desaparelhamento técnico
e humano do IBDF,então que o Governo Federal
tome providências no sentido de tornar efetiva
a atuação do órgão nessa área, provendo-lhe re
cursos financeiros e contratando pessoal qualifi
cado, pois se encontramos tal carência nos cen
tros urbanos, que se dirá de regiões extensas e
distantes, como o Pantanal, a Amazônia e a Mata

Atlântica, todas áreas de preservaçêo ecol6gica
confiadas à fiscalização pelo Poder Público?

Não é possível, Sr. Presidente, que a ambição
e a irresponsabilidade de alguns venham, pelo
descaso das autoridades, trazer prejuízos Incalcu
láveis a toda a Nação e ao pr6prib Planeta, já
que hoje se sabe dos reflexos climáticos a nível
global provocados por essas perturbações ecoló
gicas.

Se não forem tomadas medidas sérias e urgen
tes que garantam o cumprimento das leis ambien
tais e de proteção da fauna e flora, em muito
pouco tempo será tarde demais, e teremos que
arcar com o Ônus de nossa pr6pria inépcia.

Fica, portanto, o nosso protesto e a nossa de
núncia. Que os órgãos responsáveis, especial
mente o IBDF, e o Governo Federal movam-se
e cumpram seu dever.

O SR. CARLOS VINAGRE (PMDB - PA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S.... e Srs. Constituintes, não pode e nem deve
ficar desapercebido por esta Casa o esforço que
o Ministériodos Transportes vem desenvolvendo,
conforme orientação da Presidência da República,
visando à superação de todos os fatores e dos
antagonismos existentes que contribuem para o
não-desenvolvimento da nevegação interior.

Prova disto é o texto do Decreto n9 94.553,
de 6 de julho de 1987, através do qual o Presidente
José Sarney criou a Comissão Executiva para o
Desenvolvimento da Navegação Interiore das Vias
Navegáveis - Cenav, comissão aquela instalada
em novembro do ano passado e integrada pela
representação de entidades do setor público e
do setor privado ligadas ao transporte hidroviário
interior.

Lembro, Sr. Presidente. que as vias navegáveis
contribuíram, até passado recente, de forma rele
vante, para o desenvolvimento do País. Todavia,
o custo operacional do sistema, se posto em con
corrência com outras modalidades, mostrou-se
oneroso, considerado, sobretudo, o preço barato
do petróleo,à época.

Desativada, praticamente, a navegação interior,
fez-se crescente o transporte rodoviário, favore
cido circunstancialmente pela aparente vantagem
do recolhimento e da entrega da carga no sistema
porta-a-porta. Assim, hoje, as estatísticas reser
vam espaço insignificante para o transporte fluvial.
Entretanto, o Governo decidiu-se pela reativação
de nossas hidrovias, dando prazo à Comissão de
que trata o Decreto n9 94.553/87 de doze meses
para que formule e apresente uma política nacio
nal de transporte hidroviário interior, inclusive
adiantando estudos, visando à reformulação e à
modernização da legislação específica, cumprin
do ainda à Comissão sugerir a definição e o cará
ter da instituição que, a nívelde Governo, assuma
aquela modalidade de transporte.

Tomei conhecimento, Srs. Constituintes, de
que a Comissão Executiva para o Desenvolvimen
to da Navegação Interior e das Vias Navegáveis
decidiu propor projetos distintos, em fases dife
renciadas, abrangendo todo o escopo de sua res
ponsabilidade. Resumidamente, os projetos e
seus objetivos assim podem ser enunciados:

Projeto 01- Formulação da Política Nacional
de Transporte Hidroviárlo Interior. Objetivo: de
senvolver e formalizar para o setor uma pclítíca
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de ação, partindo das diretrizes da Política Nacio
nal de Transportes.

Projeto 02-Definição da Base Institucional
Organizacional para o Transporte HidroviárioInte
rior. Objetivo: definir o modelo institucional e or
ganizacional através do qual serão identificados
o planejamento, a normatização, a coordenação
e as funções executivas pertinentes ao gerencia
mento do setor.

Projeto 03-Revisão e Desenvolvimento da
Legislação Específica para o Transporte Hidro
viário Interior. Objetivo: prover o setor da legisla
ção necessária com a diferenciação entre o trans
porte hidroviário interior e o transporte maritimo.

Projeto 04- Desenvolvimento de recursos
humanos para o setor. Objetivo: desenvolver re
cursos humanos numa perspectiva de curto pra
zo,de forma a viabilizara implementação da polí
tica apurada para o setor.

Projeto 05-~companhamentoe Avaliação
dasAtividades no Ambito da Portobrás e da Suna
mamo Objetivo: analisar os trabalhos, estudos e
ações atualmente desenvolvidos pelos dois ór
gãos no que se refere ao transporte hidroviário
interior. '<,

"-
Sei que o primêiro destes projetos já está sendo

desenvolvido pela Empresa Brasileira de Planeja
mento de Transportes (Geipot), vinculada ao Mi
nistério dos Transportes. Os demais projetos se
rão desenvolvidos dentro de sistemática a ser de
cidida pela Comissão, contando esta com o apor
te de recursos que lhe serão repassados pelo Con
selho Diretor do Fundo da Marinha Mercante.

Convém ressaJtar, Sr. Presidente, que o Minis
tério dos Transportes, através de seu Ministro, do
Geipot, da Sunamam e da Portobrás, desenvolve
diversos estudos relativos à navegação interior,
entre os quais tomo a liberdade de destacar os
seguintes: desenvolvimento do Plano Nacional
dasVias Navegáveis Interiores; desenvolvimento
do transporte hidroviário interior, respectivamen
te, das bacias Amazônica, São Francisco e Para
ná-ParaQÍJlP; plano de pesquisa do Araguaia-To
cantins e levantamentos, estudos, construções ou
ampliações de várias instalações portuárias nas
bacias Amazônica, do Nordeste, do São Fran
cisco, do Prata e do Sudeste.

Creio que é chegado o momento da recupe
ração do prestigio da navegação interior. E esta
visão não se restringe ao Brasil. O I Encontro
Internacional para o Desenvolvimento da Hidrovia
Paraguai-Paraná, realizado em abril último na ci
dade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul,
comprova, historicamente, esta minha afirmação.
E, participando do evento, o Governo do Presi
denteJosé Sarneyassumiu compromisso de inte
grar uma ação conjunta, com as autoridades dos
países da bacia do Prata, em prol do desenvol
vimênta daquela hidrovia.

Como desdobramento das decisões tomadas
no Encontro de Campo Grande, à próxima Reu
nião de Chaceleres da Bacia da Prata, a ser reali
zada ainda neste ano, será proposta a criação
da Comissão Executiva da Hidrovia Paraguai-Pa.
raná, com a atribuição de coordenar a elaboração
do projeto de viabilidade econômica, do projeto
final de engenharia, bem como das medidas de
caráter operacional, institucional e administrativo
necessárias à maior eficiência do transporte na
hidrovia ora mencionada.

Mostro-me bastante confiante, Sr. Presidente,
no desenvolvimento dos estudos em andamento
na esfera do Ministério dos Transportes, e aguar
do, com a melhor das expectativas, uma nova
dimensão para os transportes brasileiros a partir
do aproveitamento racional de nossas hidrovias.

Era o que tinha a dizer.

o SR. MAClRO MIRANDA (PMDB - GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, o Projeto de Constituição, que
entrou em votação em segundo turno, embora
não tenha chances de resultar na Constituição
de nossos sonhos, tem a grande virtude de repre
sentar a média do pensamento do povo brasileiro
e de trazer avanços significativos em todas as
áreas, dentre os quais gostaria de destacar alguns
relacionados aos municípios.

Durante muitos anos o Poder Central exerceu
forte influência nos outros poderes, arrogando a
si o direito de intervirneles conforme suas conve
niências, enfraquecendo-os. Um desses foi o po
der municipal.

Adescentralização político-administrativa, tanto
no que tange à execução de programas de assis
tência social, com a participação da população
(art. 209, I e 11 e art. 23,11), quanto no que diz
respeito às ações e serviços públicos de saúde,
integrando rede regionalizada e hierarquizada,
com a constituição de sistema único, com direção
única em cada esfera de governo (art. 203, I; art.
23,11 e art. 24, VII), constitui ponto dos mais signifi
cativos do fortalecimento do poder municipal.

Nas questões da tributação e do orçamento,
da repartição das receifas tributárias, interessante
observar a canalização de maiores recursos aos
municípios como forma, inclusive, de maior auto
nomia financeira, através da instituição dos im
postos de transmissão inter vivos (art. 162, 11);
da venda de combustiveis líquidos e gasosos a
varejo, exceto óleo diesel (art. 162, 111); e sobre
serviços de qualquer natureza, que não sejam so
bre circulação de mercadorias e prestação de ser
viços de transporte interestadual e intermunicipaí
e de comunicações.

Reforça esse ponto o problema da repartição
das receitas tributárias, quando passam a perten
cer aos municípios o produto das receitas tributá
rias do imposto da União sobre renda e proventos
de qualquer natureza (art. 164, 1), dividido com
os Estados e Distrito Federal (art. 163, I) e 25%
do produto da arrecadação do imposto do Estado
sobre circulação de mercadorias e prestação de
serviços de transportes interestadual e intermu
nicipal e de comunicações (art. 164,1), além dos
50% do imposto da União sobre a propriedade
territorial rural (nesse caso houve perda; antes
o percentual era de 100%), dos 50% , já estabele
cidos, do imposto estadual sobre a propriedade
de veículos automotores (art. 164,lIl) e da partici
pação ou compensação financeira proveniente de
exploração de petróleo ou gás natural, de recursos
hídricos para fins de geração de energia elétrica
e de outros recursos minerais (art. 20, § 1°).

Aconsolidação do regime de colaboração entre
a União, Estados, Distrito Federal e Municípios
na organização dos sistemas de ensino (art. 214),
observado que o sistema de ensino municipal,
com prioridade ao pré-escolar e ensino funda
mentai, receberá assistência técnica e financeira
da União (art. 214, § 19) , somando-se ainda o

fato da obrigatoriedade da aplicação de 25% dos
impostos do município na manutenção e desen
voMmento do ensino (art. 215), são fatores funda
mentais do fortalecimento dos municípios na área
educacional.

No aspecto da participação do povo no planeja
mento municipal, ressaltam-se a obrigatoriedade
da elaboração do plano diretor, aprovado pela
Câmara Municipal, para cidades com mais de
20.000 habitantes (art. 187, § 1°); a cooperação
das associações representativas de bairro no pró
prio planejamento municipal (art. 3D, X) e a inicia
tiva popular de projeto de lei de interesse espe
cífico do município, da cidade ou bairro, através
de manifestação de, pelo menos, 5% do eleito
rado (art. 30, XI).

A faculdade de o município aproveitar adequa
damente o solo urbano (art. 187, § 4° e art. 31,
VIII), a promoção da proteção do patrimônio histó
rico-cultural local, observando-se a legislação fe
deral e estadual (art. 31, IX, art, 219, § 1°), são
pontos de fundamental importância na adminis
tração equilibrada dos espaços das cidades e dos
aspectos culturais de cada muni'cípio.

Registro, finalmente, a grande conquista dos
vereadores com a sua inviolabilidadeporopiniões,
palavras e votos no exercício do mandato e na
circunscrição do município (art. 30, VI).

Por essas conquistas, senhores, sem dúvida ne
nhuma o município ganhou mais autonomia, tan
to política como financeira, para poder tratar de
'forma mais eficaz problemas que, afinal, podem
ser resolvidos mais facilmente por quem os co
nhece.

o SR. PAULO MACARINI (PMDB - Se.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, prefeitos, vereadores, entidades
de classe e a comunidade de Santa Catarina como
um todo se mobilizam para evitar eventual colap
so no sistema nacional de assistência técnica e
extensão rural, pela ameaça de extinção de recur
sos alocados aos Estados pelo Governo Federal,
por intermédio da Embrater.

Nesse sentido, foi-nos remetido expediente
condensado nos termos seguintes:

"A Imprensa Nacional vem comentando
a possível extinção dos recursos destinados
ao Sistema Nacional de Assistência Técnica
e Extensão Rural, alocados aos Estados pelo
Governo Federal via Embrater.

Caso se confirme este corte orçamentário
os pequenos e médios produtores rurais se
rão diretamente penalizados pela conse
qüente redução dos serviços de Assistência
Técnica Oficial.

Esclarecemos que, em Santa Catarina, a
Emater/Acaresc presta assistência técnica a
90 por cento dos produtores rurais existentes
no Estado. Programas voltados à recupera
ção de várzeas, à fruticultura, à bovinocultura,
à suinocultura, à recuperação de microba
elas, à formação profissional da juventude
rural, à armazenagem individual e comuni
tária, aos assentados fundiários, à educação
sanitária e alimentar. Dentre outros, são exe
cutados pela Emater/Acaresc junto a mais
de mil famílias de pequenos produtores ru
rais. Cerca de 40 por cento dos recursos fi
nanceiros necessários à implantação desses
programas são repassados pelo Governo da
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União. Segundo noticia a imprensa, a pro
posta orçamentária da União a ser encami
nhada ao Congresso Nacional até o dia 15
de agosto já excluiu os recursos destinados
ao Sistema Nacional de Assistência Técnica
e Extensão Rural que, apesar de representar
apenas 0,1 Ror cento do total, vem historica
mente modemizando e elevando o padrão
de vida das populações rurais, além de contri
buir decisivamente para o ritmo de cresci
mento da oferta de alimentos e matérias
primas.

Confiante em poder contar com vosso im
prescindível apoio, no sentido de garantir a
continuidade e aprimoramento do Serviço
de Assistência Técnica e Extensão Rural, pro
piciados aos produtores e famílias rurais de
Santa Catarina, solicitamos o vosso empe
nho no sentido de alterar a proposta orça
mentária da União.

Este apelo, Sr. Presidente, está sendo formu
lado, dentre outros, por: Armando Costa, Prefeito
de Cuntibanos; Ubirajara Melo, Presidente da Câ
mara Municipal de Curitibanos; Luiz Alfredo D.
Balem, Presidente do Diretório do PMDBde Curiti
banos; Assir Antônio Tessaro, Prefeito de Lacerdô
polis; Euclides Miazzi, Presidente do Diretório do
PMDB de Lacerdópolis; Afonso Dresch, Prefeito
de Treze Tílias; Angelo Favío, da Câmara Muni
cipal de Galvão; Sindicado dos Trabalhadores Ru
rais de lbicaré; Walmor Busarello, Prefeito de Rio
dos Cedros; Odacir Zonta, Presidente da Coper
dia, de Concórdia; Luiz Alberto Zanardi, Vereador
de Concórdia; Agenor Bordín, Prefeito de Herval
Velho; Câmara de Vereadores de Porto União; Hu
go Adolfo Gosmann, Presidente do Núcleo dos
Engenheiros Agrônomos de Alto Uruguai; Luiz
HiltonTernp, Presidente da Cooperarco, de Palmi
tos; Leonir Dacroce, Presidente da Crediarco, de
Palmitos; Normélio Zílio,Prefeito de Joaçaba.

Assim sendo, creio que não convém à agrope
cuária brasileira a supressão pura e simples des
ses recursos, para impedir os trabalhos de assis
tência técnica e extensão rural que tantos e tão
significativos melhoramentos introduziram no
campo, refletindo na fixação do homem ao solo,
no aumento do poder aquisitivo do agricultor, na
racionalidade da produção e no aumento da pro
dutividade.

Qualquer transformação nesse campo deverá
ser objeto de um grande debate nacional, mas
para aprimorar a assistência técnica e a extensão
rural, nunca para extingui-Ias.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

A SRA. ABIGAIL FEITOSA (PSB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S!"" e Srs. Constituintes, não há mais dúvida de
que os que atacam as importantes conquistas
sócio-econômicas inscritas no texto constitucio
nal que se acha em fase final de elaboração per
tencem a setores que têm no arbítrio a sua razão
de viver.

A defesa da Constituinte, portanto, é, neste mo
mento, tarefa prioritária de todos os verdadeiros
democratas brasileiros, e por isso desejamos sau
dar o artigo assinado pelo professor da USP Paulo
Sérgio Pinheiro, publicado na edição de ontem,
dia 8 de agosto, no Jornal do BrasU e intitulado
"Chegamos a 1789, enfim".

Acerta altura, afirma ele:

"... o alargamento de preceitos, a precisão
de conceitos, aproximando o texto constitu
cional da formalidade consagradora das li
berdades fundamentais, válidas para qual
quer sociedade humana, certamente ajuda
rão a derrubada do regime de exceção para
lelo."

Esse artigo, Sr. Presidente, é dos mais oportu
11OIl, razão por que desejo sollcitar à Presidência
que determine a sua inscrição nos Anais da As
sembléia Nacional Constituinte.

O grande avanço em matéria de direitos civis,
consagrado no novo texto constitucional está, cer
tamente, incomodando àqueles que se acostu
maram à não-resistência dos setores mais oprimi
dos da nossa sociedade, os quais, agora, de forma
organizada, apresentam notável sentido de articu
lação social para fazer valer os seus direitos.

É a maioria democrática impondo a sua vonta
de sobre a minoria oligárquica e opressora, Sr.
Presidente.

ARTIGOA Q(JE SEREFEREO ORADOR:

Algum dia houve no Brasil um estado de direi
to? Na República, que logo vai comemorar o cen
tenário, menos de 25 anos podem ser conside
rados como próximos a esse estado de direito.
Pelo menos para a minoria dos "brancos e cheiro
sos", como diz Darcy Ribeiro, isto é, os que co
mem e foram educados. Para o resto, aqueles
quase 70% que vivem abaixo da linha da pobreza,
nem nesse quarto de século os direitos contaram.
Para a comunidade negra, por exemplo, que con
tinua no lugar onde sempre foi mantida: quase
90% dos trabalhadores rurais são descendentes
diretos dos escravos. Para as crianças negras, que
têm a mais baixa taxa de escolaridade. Sem ne
nhum arroubo retórico, para as largas maiorias
da população, as limitadas franquias previstas nas
Constituições de 1891 e 1946 foram letra morta.

Para essa maioria da população, tanto faz dita
dura ou democracia, o domicílio nunca foi invio
lável; a tortura, até agora, foi edmínístrada nas
delegacias policiais com a bonomia tolerante das
autoridades superiores; a prisão sem flagrante ou
sem ordem do juiz,a regra; a liberdade de reunião,
uma balela. Pode-se dizer que para a maioria po
bre, negra, operária ou desempregada, sempre
prevaleceu um "regime de exceção paralelo", on-
de o arbítrio cantou solto. .

A lei no Brasil, em toda a sua história, jamais
foi um instrumento para conter os abusos das
classes govemantes ou dirigentes. O antigo regi
me sempre foi a modernidade no Brasil. É, Pois,
natural perguntar se as decisões da atual Consti
tuinte no que diz respeito aos direitos individuais
poderá alterar essa resistência à implantação do
estado de direito. ,

É evidente que o mero enunciado dos direitos
não irá alterar relações de força existentes na so
ciedade. Mas o alargamento ou a definição mais
clara dos direitos individuais no presente projeto
constitucional geram como nunca possibilidades
para que as leis complementares criem condições
para tomar realidade o estado de direito. As novas
formulações abrem inovadoras possibilidades pa
ra que os movimentos sociais, respaldados nas
franquias da Constituição, descubram novas for
mas, amparadas na lei, de resistência ao arbítrio,

E as mudanças não são pequenas. A censura,
generosamente administrada por populistas e au
toritários, é lapidarmente banida. A gagazice de
censores metendo a mão em obra alheia, "prote
gendo" a família ou a criança brasileira, na verda
de impondo barreiras à invenção e à crítica, já
eram. Os senhores censores podem ir-se prepa
rando para plantar batatas, o que é nobre. A tortu
ra, afinal, terá condições de ser criminalizada, per
mitindo que os torturadores velados na transição
democrática desfaçam seus paus-de-arara e des
liguem suas maquininhas de choque. E, o que
é melhor, abrindo condições para que as autori
dades, que fecham os olhos para essas práticas,
também sejam responsabilizadas. As garantias
para a livre organização foram mais ampliadas
do que nunca, para que a sociedade civilse mani
feste como bem entender.

Além dessas e outras modificações, o alarga
mento de preceitos, a precisão de conceitos, apro
ximando o texto constitucional da formalidade
consagracjora das liberdades fundamentais váli
das para qualquer sociedade humana, certamente
ajudar~o é\ derrubada do, "regime de exceção pa
ralelo".

E a clareza do enunciado dos direitos civis ocor
re num momento em que a sociedade brasileira
apresenta um alto nível de articulação social nos
setores mais diversos. Contra os "capitães do ma
to" da acumulação primitiva da UDR,como quali
ficava Maria Conceição Tavares há pouco, há mais
trabalhadores rurais organizados do que urbanos.
Os rnílbões de moradores de (aveias e cortiços
estão-se organizando em associações para fazer
valer seus direitos. C.ategorias profissionais intei
ras recusam a postura de carneiros diante do
mando aútoritário e corrupto. Uma rede enorme
de movimentos de direitos humanos em todo o
país se esforça para tomar realidade as garantias
do direito.' A constituição se reencontra com a
sociedade é se afasta da proteção dissimulada
dos abusos 'do poder.

Por tudo 'isso é perfeitamente natural que o
Presidente' José Sarney se 'horrorize com o texto
que está sendo votado. A govemabilidade com
a proteção' do arbítrio ficará seriamente abalada
para ele e 'seu grupo quando essa Constituição
for promulgada. Os govemantes tradicionais se
sentem mal diante das possibilidades de resis
tência que os direitos civis concedem ao bom
povo que 'retoricamente 'tanto estimam. O Brasil,
ufa, chega a 1789. .

o SR. PAULO ZARZUR (PMDB - SP. Pro
nuncia <> seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, o Presidente José Sarney tem
buscado, com persistência, manter diálogo fran
co, cordial e construtivo com todos os povos.
Em especial, procura um entendimento mais fra
temo com os países da América Latina e dedica
especial carinho àqueles povos que possuem
fronteiras conosco. Ainda agora, Srs. Constãuín
tes, o Presidente da República acaba de regressar
de uma viagem à Bolívia, cujos resultados foram
os mais auspiciosos possíveis.

Não desejo transcrever todos os passos de nos
so Presidente naquele país amigo. Masnão posso
deixar de registrar a assinatura de um acordo co
mercial da maior importância e que tem por obje
tivo principal equilibrar a balança comercial entre
nós e os bolManos.
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A Casa bem sabe, Sr. Presidente, que no ano
passado exportamos para a Bolívia cerca de 240
milhões de dólares e importamos apenas 14 mi
lhões. O desequilíbrio é flagrante e não poderia
permanecer assim, sob pena de comprometer
mos nossa antiga amizade. O comércio interna
cional deve ser o mais justo possível, e não pode
ríamos agir contrariamente à tese que estamos
defendendo perante as grandes potências: o equi
líbrio é essencial para que ocorra um desenvol
vimento harmônico e integrado. Com essa atitu
de, estimulando a importação de produtos da Bo
lívia, o Presidente José Samey está demonstrando
coerência em suas atitudes internacionais e de
mostrando, para todo o universo das nações, que
estamos também pondo em prática tudo aquilo
que reclamamos dos países plenamente desen
volvidos.

Graças a esse acordo comercial, mais de 700
produtos bolivianosterão alíquota zero, o que per
mitirá sua competitividade no mercado brasileiro.
Ademais, iremos finalmente comprar gás da Bolí
via para aproveitamento em nossas indústrias. A
quantidade prevista do fornecimento é da ordem
de três milhões de metros cúbicos por dia, o que
equivale a 20 mil barris de petróleo diários.

Ao registrar esse fato, Srs. Constituintes. faço-o
na certeza de que a História saberá reconhecer
essa visita do Presidente Sarney à Bolívia como
um marco dos mais significativosno estreitamen
to das relações comerciais e de amizade entre
brasileiros e bolivianos,na busca do tão almejado
desenvolvimento integrado.

Outro assunto, Sr. Presidente e Srs. Constituin
tes.

O Governador Orestes Quércia, cuja obra admi
nistrativavem sendo reconhecida como uma das
mais pujantes que o nosso Estado já conheceu,
assinou no último dia 2 de agosto os decretos
que dão início ao Plano de Expansão da Rede
Física Escolar. A previsão é que sejam montados
25 centros específicos de formação e aperfeiçoa
mento de magistério (que correspondem às anti
gas Escolas Normais), além da construção de
seis mil salas de aula e da criação de sete escolas
agrícolas e uma' escola industrial.

Apreocupação do atual Governo com a educa
ção tem sido uma constante. E, assim agindo,
São Paulo está dando mais um exemplo ao País.

A nossa juventude necessita ser conveniente
mente educada para que possa assumir, com res
ponsabilidade e consciência, o importante papel
que a ela está reservada nê! condução dos destinos
políticos do nosso País. E nos bancos escolares
que a criança aprende os primeiros rudimentos,
tanto de educação quanto de civismo.E, ao longo
dos seus estudos, vaiaprofundando esse conheci
mento e orientando-o para prestar serviços a toda
a comunidade.

É mandamento constitucional - nem sempre
cumprido nas Unidades da Federação e nos Muni
cípios - que os jovens tenham acesso à educa
ção. É até mesmo um dever do Estado prestá-Ia.

Nesse momento, quando o Governador Ores
tes Quércia toma essa atitude, das mais sensatas
e de largo alcance social, cabe-me registrar nos
Anais da Assembléia Nacional Constituinte esse
seu gesto e proclamar que, em São Paulo, graças
a esse plano, não teremos matrícula negada a
qualquer jovem que desejar estudar.

Era o que tinha a dizer.

o SR. SAMIR ACHÓA (PMDB-SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'"
e Srs. Constituintes, a intrincada legislação do Im
posto de Renda, que se complica a cada novo
Ministroda Fazenda, exigindo a ajuda de um pro
fissional, desde que haja mais de uma fonte paga
dora e não seja o contríbuinte claramente isento,
é o pior câncer financeiro da nação, subvertendo
a economia, como no caso do profissional liberal
impedido de tomar-se miniempresário, situação
análoga, que não goza dos mesmos benefícios.

À microempresa é assegurado tratamento dife
renciado simplificado e favorecido, nos campos
administrativo,tributário,previdenciário,trabalhis
ta, creditício e de desenvolvimento empresarial.
Tudo isso é muito justo. Mas por que não se
dá idêntido tratamento às sociedades civisde pro
fissões regulamentadas, como advogados, médi
cos, dentistas, se o seu faturamento anual não
ultrapassar a 10 mil OTN?

Na verdade, o tratamento diferenciado, simpli
ficado e favorecido visa a facilitar a constituição
e funcionamento de unidades produtivas de pe
queno porte para crescente participação no de
senvolvimento econômico.

Se é assim, não nos parece possível descartar
do processo o direito aos profissionais liberais
de participarem, também, da constituição de uni
dades produtivas de pequeno porte, pois não nos
parece sejam eles menos dignos desse tratamen
to diferenciado do que os miniempresários em
geral.

Se o faturamento até dez mil OTN por ano
isenta o pequeno empresário, nada mais justo
que se estenda o benefício aos profissionais libe
rais quando, em escritórios, consultórios ou pe
quenos estabelecimentos médicos, faturem, en
globadamente, menos de dez mil OTN.

Parece que muito propositadamente a política
financeira do Governo ignora esses aspectos, por
simples ganância tributária, demonstrada clara
mente no "Tríleâo", só não tirando por decreto-Iei
as vantagens dos miniempresários, por temer
uma verdadeira revolução social no País.

Os profissionais liberais precisam unir-se, t0
dos, pois estão em condições de formar o mais
poderoso "lobby" no Parlamento para reformular
a legislação tributária, a partir da promulgação
próxima da Constituição.

Era o que tínhamos a dizer,Sr. Presidente.

O SR. SIGMARINGASElXAS (PSDB-DF.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, a defesa intransigente da sobe
rania nacional tem sido uma das preocupações
mais fundamentais desta Casa, cuja missão de
reescrever o texto constitucional do País foi uma
exigência e uma convocação do próprio povo bra
sileiro.

Todos conhecemos, entretanto, o risco deste
empreendimento político sobre o qual os oportu
nistas e os aproveitadores lançam sua cobiça, pro
curando escamotear interesses estranhos aos da
população brasileira e procurando pressionar de
forma sutil esta Assembléia em favor de teses
há muito derrotadas pelo espírito independente
do Parlamento.

A visita do Secretário de Estado norte-ame
ricano ao Brasil, coincidente com o momento
em que se iniciam os trabalhos de votação do

segundo turno, demonstra o quanto significapara
aquele país a defesa de seus interesses em territó
rio brasileiro.

Pode-se entender perfeitamente que aquela au
toridade se empenhe na defesa dos interesses
de seu país. Mas deve também estar claro que
aqui devem prevalecer os interesses brasileiros
sobre qualquer outro.

O Sr. Shultz chega postulando a instituição do
regime de patentes para os produtos farmacêu
ticos no Brasil.

Chega postulando a abertura de nossa política
de informática. Chega defendendo os interesses
das empresas multinacionais.

A indústria farmacêutica no Brasil tem sido um
dos mais rendosos negócios operados por em
presas estrangeiras.

Os laboratórios multinacionais têm controlado
de forma quase absoluta este setor, exercendo
um controle rigoroso até mesmo sobre as indús
trias nacionais que dependem de insumos produ
zidos por elas.

Todos conhecemos a insatisfação dessas em
presas estrangeiras com a criação da Cerne (Cen
trai de Medicamentos), que constitui um esforço,
ainda tímido, de racionalizara oferta e a produção
de medicamentos no País.

Foi este, Sr. Presidente, um dos setores que
mais brutalmente pressionaram o Governo a que
brar a regra de congelamento de preços na vigên
cia do Plano Cruzado.

A experiência internacional demonstra que paí
ses de potencial econômico muito inferiorao nos
so, como é o caso de Cuba, lutaram e conquis
taram autonomia na área de medicamentos com
uma políticainsubmissa a interesses estrangeiros.

A indústria farmacêutica de capital estrangeiro
tem demonstrado inúmeras e seguidas vezes sua
absoluta falta de sensibilidade para com os pro
blemas nacionais.

Há mais de 60 mil registros de medicamentos
no Dimed (Divisão de Medicamentos do Minis
tério da Saúde), quando nossas necessidades
reais restringiriam este número a menos de uma
centena. Isto mostra o quanto se distorceu a oferta
de medicamentos no País, em função de interes
ses estranhos às nossas necessidades.

Noperíodo do Plano Cruzado, depois de inúme
ras alegações de prejuízos, os balanços dessas
empresas infirmaram a ocorrência dos déficits
anunciados.

Agora°Secretário Shultzvem ao Brasilpostular
a já recusada posição de pagamento de patentes
para produtos farmacêuticos.

Sobre todas essas questões e suas justificativas
os Constituintes se devem perguntar: a quem elas
servem?

O Sr. Shultz, como Secretário de Estado de
um país amigo deve ser bem recebido pelos brasi
leiros, mas não se pode tolerar que, sob nenhum
pretexto ou por qualquer via,venha tentar interferir

. em questões que dizem respeito exclusivamente
aos brasileiros, como todas aquelas que repre
sentam a própria afirmação de nossa soberania.

As ameaças de retaliações comerciais repre
sentam uma tentativa de rendição do País. O Con
gresso Nacional e a Assembléia Nacional Consti
tuinte Mo terão cumprido sua missão se capitu
larem frente a tais ameaças.

No campo da política internacional o represen
tante do governo americano vem mostrar seu pe-
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regrino descompromisso com as causas e com
a unidade latino-americana.

Numa atitude inoportuna, pretende encontrar
aqui apoio aos chamados "contra" da Nicarágua.
O Brasil, que tem uma longa tradição de não
intromissão em assuntos internos de outros pai
ses, vê-se pressionado a mudar sua tradicional
postura e ferir seus padrões de comportamento
internacional exatamente contra um país irmão
que busca uma experiência inovadora tanto em
suas qualidades democráticas quanto em suas
preocupações sociais.

É mesmo surpreendente o empenho do gover
no norte-americano em desestabilizar governos
populares em nome da democracia, ao mesmo
tempo em que descansa na omissão acerca de
ditaduras que se abatem há décadas sobre outros
povos irmãos.

Temos um país cujo compromisso com a de
mocracia não pode deixar-se iludir ou comandar
por vias estranhas aos interesses e convicções
de seu próprio povo.

As retaliações comerciais e as pressões econô
micas não podem encontrar eco em nenhum país
efetivamente soberano, porque a soberania não
é algo que se compre ou que se venda, mas
uma conquista a ser defendida a todo custo pelos
povos que zelam por sua própria dignidade.

ASRA. EUNICEMlCHILES (PFL-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, sou de origem evangélica, da
IgrejaAdventista do Sétimo Dia,e foi com grande
desconforto que li matéria no Jornal do Brasil
sob o título "Evangélicos trocam votos por vanta-
gens". .

Se existe alguma coisa absolutamente impró
pria ao cristão evangélico é a desonestidade, espe
cialmente quando envolveprincípios e, pior,quan
do é feito em nome de Deus.

Entendo que o mais provável é que os jornais
tenham se abastecido de informações equivoca
das, ou que atrás disto existam intenções escusas
com a finalidade de desmoralizar o grupo de evan
gélicos desta Casa; entendo, no entanto, que cada
um de meus irmãos evangélicos Constituintes en
voMdos nas acusações está na obrigação de vir
a esta tribuna trazer explicações que desfaçam
a imagem instalada de "aproveitadores vestidos
em pelo de cordeiro".

Entendo, obviamente, ser legitimo pleitear be
nefícios para nossas comunidades - afinal,esta
mos aqui para isso - nunca porém, em nome
da nossa fé ou em troca de votos. Aliás,tive oca
sião de afirmar isso quando de uma visita do
Grupo Evangélico ao Dr, Ulysses Guimarães, que
naquele momento exercia a Presidência da Repú
blica,quando lhe disse que, na condição de evan
gélica, eu só poderia estar ali para falar de fé
e que qualquer reivindicação eu a faria através
de meu partido, o PFL.

Ao concluir, Sr. Presidente e Srs. Constituintes,
expresso a esperança de que as afirmações conti
das nas matérias publicadas, no último domingo,
no Jornal do Brasil e Correio Braziliense, con
tra os evangélicos com presença na Assembléia
Nacional Constituinte, sejam apenas acusações
levianas e que serão desfeitas à luz dos fatos.

o SR. ADEMIR ANDRADE (PMDB - PA
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, sábado passado estivemos visi-

tando o novo garimpo da Cutia, situado no Muni
cípjo de Curianópolis, no Pará.

E de estarrecer a vida daquela gente. São milha
res de homens, mulheres e crianças, que em me
nos de dois meses instalaram uma cidade no
meio da mata amazônica.

São milhares de pessoas tentando a sorte sub
sistindo em barracos improvisados, construídos
com madeira bruta e cobertos de palhas. O aces
so até o local é feitoatravés de uma estrada carro
çável com intenso movimento de camionetes e
caminhões, que rodam completamente lotados,
sob uma nuvem de poeira.

O Poder Público, em todos os níveis,ainda não
descobriu aquele local. O pretenso dono da área
cobra uma taxa exorbitante de 10% sobre o ouro
explorado, além de cobrar aluguel por ponto co
merciai ou barraco ali construído. Nada existe em
termos de saúde, e as doenças começam a apare
cer, em virtude da total falta de higiene na área
e considerando que lá existe pouca água, e natu
ralmente nenhum esgoto. Não existe sequer
quem oriente aquela população no sentido de
que sejam construídas fossas.

Muitospais, sem oportunidade na vida,vão para
aquele lugar e levam suas crianças, que não terão
qualquer oportunidade de ter acesso à educação
se o Governo não enxergar o drama daquela gen
te.

Apelamos ao PrefeitoMunicipalde Marabá para
que mande máquinas para construírem a estrada
de acesso ao garimpo da Cutia.

Apelamos igualmente ao Departamento Nacio
nal de Produção Mineral- DNPM, e à CaixaEco
nômica Federal, compradora oficial do ouro na
área, para se fazerem presentes e proibirem a
exploração absurda do pretenso proprietário do
solo, bem como agirem no sentido de estimular
a organização daqueles garimpeiros em coopera
tivas. E que, mediante contribuição deles, essa
cooperativa possa proceder aos serviços de rebai
xamento da área do garimpo e de transporte do
rejeito.

Apelamos ao Governo do Estado para que
mande imediatamente médicos, vacinadores e
orientadores, para que a urbanização seja feita
de maneira mais organizada, e para que se expli
que à população a necessidade da construção
de fossas. Entendemos urgente o serviço de pro
fessores, para fazerfuncionar escolas, mesmo que
improvisadas, para educar aquelas crianças, en
quanto se constróem as efetivas.

Apelamos, enfim, ao Ministroda Reforma Agrá
ria para que desaproprie a área em tomo daquele
garimpo, a fimde implantar no local uma pequena
colônia agrícola que possa produzir alimentos pa
ra aquela população que, à semelhança daquela
que foi para Serra Pelada, por muitos anos ali
permanecerá.

o SR. MÁRIo MAIA (PDT- AC.Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs.
Constituintes, os indicadores sociais do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE,estáo
demonstrando que nada menos que 65% dos
brasileiros têm uma subvida na mais absoluta mi
séria. Um terço das famíliasbrasileiras ganha me
nos que um salário minimo. ARegião Norte, onde
fica o Estado do Acre, tanto quanto a Região Nor
deste, está entre as áreas mais carentes do mun
do. Os poucos indicadores sociaís existentes no

Acre nos colocam numa situação humilhante pe-
rante outras Unidades de Federação. .

O atual Governo daquele Estado, embora todas
as promessas feitas nos palanques da campanha
eleitoral, nada fez que fosse merecedor de um
destaque especial. Em todas as áreas de atuação
o Governo do PMDB acreano tem se revelado
um grande fracasso. Na educação, por exemplo,
são milhares as crianças sem escola. Aquelas que
conseguem uma vaga não têm merenda escolar,
não têm material escolar; faltam professores; os
estabelecimentos escolares estão em péssímasí
tuação de conservação, há escassês de cadeiras,
quadros-negros, livros, recursos instrucionais, até
de giz as escolas acreanas estão em falta.

Por outro lado, os professores, embora dedica
dos, estáo despreparados --não existe uma polí
tica de desenvolvimento de recursos humanos
para a educação -; os salários são baixíssimos;
os auxiliares de ensino estão, também, desmo
tivados e revoltados com a indiferença do Gover
no do Estado.

Inexplicável essa postura tão reacionária, tão
contrária aos interesses mais imediatos do povo
acreano, que o Governo do Estado adotou como
norma de comportamento. O povo sente-se frus
tado, enganado por tantas e tão grandes mentiras
feitas durante a campanha. O PMDB praticou a
mais sórdida campanha apenas para obter o po
der e dai locupletar-se, indiferente ao amargo des-,
tino daquele povo, heróico desbravador da imen
sa Amazônia.

O PMDB do Acre, depois da Nova República,
nunca nos enganou: sempre foi oportunista, am
bicioso. Porém, o que nos causa tristeza é que
não se trata apenas do meu distante Acre;o PMDB
se distancia cada vez mais do povo, em todo o
Brasil.

Muito obrigado.

o SR. VICTOR BUAIZ (PT- ES. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, é com
profundo pesar que venho a esta tribuna para
registrar um dos acidentes ecológicos mais tristes
para o planeta Terra. Trata-se do incêndio que
atingiu o Parque Nacional das Emas, a maior re
serva de fauna da América Latina,localizado acer
ca de 700 quilômetros de Brasília. Cinco anos
atrás, episódio semelhante havia destruído 60%
dos 132 mil hectares que correspondem à área
total do Parque, verdadeiro santuário ecológico
que abriga centenas de tamanduás-bandeiras, lo
bos-guarás, veados, emas, siriemas, gaviões, ta
tus, araras e tantas outras espécies animais, mui
tas delas em extinção.

O descasso do Governo para com aquela reser- -.
va ecológica tem sido denunciado pelo Prof.Etel
vino Bechara, da USP,e foi reconhecido pelo pró
prio IBDF, que alega não ter verba sequer para
ceder 30 quilômetros de tela protetora a ser insta
lada ao lado de uma estrada em asfaltamento
que margeia o parque e impedir o atropelamento
dos animais. Quem teve a oportunidade de assistir
pela televisão às imagens angustiantes de 40 ho
mens munidos apenas de abafadores, que são
leques de quatro folhas de piaçava, terítando apa
gar o incêndio, pode ter a noção exata do descas-
so do Poder Público no Brasil com o que nós
temos de mais precioso, a natureza.

Adevastação florestalern nosso País, que conta
com a omissão do Governo como o seu mais
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forte aliado, começa na Amazônia, continua por
toda a Mata Atlântica, atinge a região do cerrado
no Planalto Central, completando o ciclo com as
araucárias no Sul do País.

No meu Estado, o Espírito Santo, em que o
desmatamento foi dos mais violentos, as árvores
nativas estão sendo substituídas pelo eucalipto,
para sustentar uma empresa como a Aracruz Ce
lulose, cuja produção atual é de 450.000 tonela
das/ano, seis vezes maior do que o permitido nos
paises europeus, e ainda pretende passar a produ
zir 1 milhão de toneladas/ano.

Estudos recentes mostraram que os cerrados
existentes no Parque Nacional das Emas têm cer
ca de 261 gêneros distintos, com 774 espécies
arbustiVas e arbóreas, destacando-se entre elas
208 formas comuns à Mata Atlântica, 200 à Ao
resta Amazônica e 30 às matas secas.

O mais grave disso tudo, Sr. Presidente, é que
duas hipóteses até agora foram aventadas: quei
mada feita pelos fazendeiros vizinhos ou por al
gum criminoso.

Embora na Assembléia Nacional Constituinte
o Capítulo do Meio Ambiente tenha representado
significativos avanços que completaram os an
seios da comunidade científica nacional e as enti·
dades ambientalistas, é preciso que o Governo
aseuma seu papel ao transferir recursos materiais
e humanos na defesa das nossas reservas flores
tais e no combate à matança indiscriminada prin
cipalmente na região do Pantanal Matogrossense,
com o objetivo exclusivo de auferir lucros em
detrimento da sobrevivência de espécies que,
uma vez extintas, representarão uma quebra no
elo que une natureza e seres humanos, levando
ao grave desequilíbrio ecológico, com conse
qüências catastróficas para todo o nosso Planeta.

Muito obrigado.

o SR. MA1HE(IS IENSEN (PMDB - PRo
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
SI" e Srs. Constituintes, qualquer país do mundo,
por mais industrializado que seja, depende sem
'l'Xemuito mais da agricultura do que de qualquer
outro segmento de sua economia. Quando esse
país não tem uma indústria muito desenvolvida
ou a tem em fase de desenvolvimento, como o
Brasil, então sua dependência da agricultura é
muito maior.

Pela graça de Deus, temos à frente do Ministério
da Agricultura um homem que, além de entender
do assunto, tem elevado ao máximo a cornpreen-'
são de que, como em nenhum outro departa
mento econômico de uma nação, a atividade agrí
cola (e até mesmo a agropecuária) tem enorme
dependência dos fatores imponderáveis, como o
clima e as intempéries, o que toma o homem
do campo, o autêntico agricultor, muito mais pro
penso à crença religiosa do que o homem da
cidade.

No caso específico do Ministro Íris Rezende,
Sr"" e Srs. Constituintes, redobro minhas graças
a Deus, porque é um homem educado segundo
os princípios da palavra de Deus, as Escrituras
Sagradas, fator de que ele não faz nenhum segre
do, antes, pelo contrário, não perde oportunidade
de o declarar de público. Já agradeceu a Deus,
de público, mais de uma vez, a inspiração que
tem recebido para a condução de nossa política
agrícola, como já agradeceu ao Senhor da Terra,
reiteradas vezes, as safras recordes que o Brasil

tem colhido, desde que ele assumiu a pasta da
AgricuItura.

É por isto mesmo, Sr. Presidente, que estou
ainda mais esperançado de que a solução que
está propondo para o antigo problema do crédito
rural venha a dar certo, para resolver de uma
vez por todas esse incômodo problema de todos
os anos. A solução que o Ministro fris Rezende
entregou ao Presidente José Samey é muito sim
ples e fácil de ser aplicada: é a vinculação entre
o crédito bancário e os produtos aos quais se
destina - como o Ministro muito bem explanou
em artigo que publicou na seção "Ponto de Vista"
da conceituada revista Veja, em sua edição de
3 deste mês de agosto, artigo esse intitulado "Ao
agricultor, as batatas".

Trocada em miúdos, essa solução, em sua sim
plicidade, prevê que, no momento em que o agri
cultor toma um empréstimo no banco, o valor
desse empréstimo passa a ser medido em produ
tos e se estabelece imediatamente a seguinte
equivalência: se o agricultor tomou no banco um
empréstimo equivalente a 1.000 sacas de milho
na cotação do momento, por exemplo, ele pagará
ao banco, no vencimento do aludido empréstimo,
o valor das mesmas sacas de milho na cotação
desse dia do vencimento, mais uma percentagem
em juros, sem indexação direta aos níveis de infla
ção. O sistema é justo para o agricultor, que se
vê livre dos níveis de inflação ou das OTN, que
a cidade grande inventou, e é justo para o banco,
que receberá o retomo do empréstimo em valor
não inferior à OTN ou outro parâmetro que venha
a substituí-Ia.

Com essa nova medida e o montante também
recorde de Cz$ 1,4 trilhão para o custeio agrícola
deste ano, tenho certeza de que, além de outra
safra acima do esperado, chegaremos ao fim do
ano agrícola com outras grandes vitórias para
agradecer a Deus.

Era o que tinha para dizer.

A SRA. WILMA MAIA (PDT - RN. Pronuncia
o seguinte díscurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs.
Constituintes, não está sendo nada auspiciosa a
estréia do MinistroJáder Barbalho na Previdência
Social, cuja primeira providência foi mandar le
vantar quanto custará aos cofres previdenciários
as inovações aprovadas pela Constituinte.

O novo Ministro deveria saber, já que se trata
de um politico experiente, que não há falta de
recursos na Previdência Social; há, sim, recursos
mal administrados; há, sim, Sr. Presidente, desvio
de tais recursos pelo Governo, que deles se apro
pria criminosa e indevidamente para aplicar em
outros setores.

Tudo isto sem falar no fato de que os recursos
previdenciários são constituídos, basicamente,
por contribuições tripartites, ou seja, há obrigação
legal de recolhimentos mensais por parte das em
presas, dos trabalhadores e da União, sendo que
esta última obrigação não vem sendo cumprida
pelo Governo há vários anos.

É pena que um político jovem como o Sr. Jáder
Barbalho, que chegou a ter um futuro politico
promissor pela frente, esteja sendo tragado pela
onda de conservadorismo que se abate sobre o
Governo do Sr. Sarney.

Creio que o novo Ministro da Previdência deve
ria preocupar-se em cobrar a todos quantos de
vem aos cofres previdenciários, seja empresa par-

tícular, sejam órgãos públicos, e principalmente
lutar para que os recursos da Previdência Social
não sejam mais desviados, porque, se agisse as
sim, estaria trabalhando em favor dos trabalha
dores e ensejando maiores e melhores serviços
previdenciários, cuja prestação regular e eficiente
é antes de tudo um dever do Estado.

Muito obrigada.

o SR. JUl'AHYMAGAlHÃES (PMDB-BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, há um conhecido poema de
Brecht que procura demonstrar o estado de per
plexidade e desespero daquele que, vendo a p0lí
cía levar sucessivamente alguns próximos, sem
nada dizer, afinal depara-se com o inevitável: sua
própria prisão.

Sei que o que vou dizer poderá ser inútil, mas
não posso deixar de fazê-lo. Estão tentando colo
car em curso um brutal choque ortodoxo sobre
a economia, na esperança de controlar o desca
labro inflacionário. Todos os jornalistas especia
lizados já comentam o assunto, o ex-Ministro MA
rio Henrique Simonsen já teria preparado um do
cumento preliminar a respeito, que se encontra
sobre as mesas dos Ministros da área econômica.
Sua proposta é simples: sob o véu do redutor
inflacionário, eufemismo que indexará para baixo
as rendas dos salários, poupança e alguns outros
itens, implanta-se um choque monetário, na for
ma da contração do crédito com juros mais altos
ainda e físcal, com sumária elevação dos impos
tos. Diz a jornalista Oáudia Safatle, da Gazeta
Men:mttll:

"UMCHOQUE ORTODOXO"
Os ministros da área econômica estão nu

ma encruzilhada. De um lado, tanto Maílson
Ferreira da Nóbrega, da Fazenda, quanto
João Batista de Abreu, do Planejamento, pa
recem convencidos de que, se o País precisa
de algum "choque", ele teria de ser eminen
temente fiscal e monetário, e estão traba
lhando nessa direção.

/v:) mesmo tempo, se vêem premidos pela
necessidade de medidas rápidas que que
brem a expectativa inflacionária e produsarn
resultados políticos mais favoráveis à realiza
ção das eleições de novembro próximo.

No espaço da "ansiedade" governamental,
como definem assessores da área econõ
mica, idéias como a aplicação de um redutor
para preços e salários, preconizada pelo ex
ministro da Fazenda Mário Henrique Sirnon
sen, encontram terreno fértil e ontem, passa
da a oportunidade da aplicação de um redu
tor para agosto, os defensores de medidas
de impacto para reverter o quadro inflacio
nário acenavam com alternativas para serem
aplicadas no início de setembro.

Uma possibilidade, na ótica desses técni
cos, seria aplicar um redutor de preços e
salários a partir do dia 10 de setembro, na
faixa de 17%, percentual que representaria
a taxa média de inflação do primeiro semes
tre deste ano e que desarmaria a URP de
mais de 20% que reajustaria os salários
em setembro. Na tese desse técnico, a varia
ção da OTN fiscal e do câmbio seria balizada
por esse redutor, e a cesta básica, com forte
influência na formação do fndice de Preços
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ao Consumidor (/PC),cio'IBGE, seria tabelada
com base nos preços médios praticados em
julho.

Idéias como essa fazem o ministro da Fa
zenda colocaras mãos sobre a cabeça, ciente
de que ele está do insucesso de qualquer
prática artificial que fuja do estrito controle
do déficit público. E nesse enfoque ele tem
plena concordância do ex-ministro Mário
Henrique Simonsen, autor da proposta do
redutor. O ex-ministro deixou bastante claro,
ontem, que sua proposta é de um "ch~~

ortodoxo", de profundo corte do déficit públI
co e de uma política monetária cujas taxas
de juros "subam o necessário para causar
a queda da inflação". Segundo Simonsen
disse ontem ao editor Guilhenne Barros, des
te jornal, no seu projeto o redutor "seria ado
tado apenas para quebrar a inércia inflacio
nária".

O mnistro da Fazenda recebeu o estudo
deSimonsen na última quinta-feira, leu e não
encontrou nas sugestões do ex-ministro as
orientações para o primeiro passo: cortar o
déficit público, cuja meta de 4% do PIBpara
este ano está cada vez mais distante de uma
trajetória tranqüila, N6brega pediu aos seus
assesores da Secretaria da Receita Federal
que vasculhem o que for possível para au
mentaras receitas, diante de estreita margem
demanobra para alterar impostos no mesmo
exercido.

Tanto noMinistério da Fazenda quanto na
'Seplan trabalha·~avidamente em busca de
gastos que possamser depe~~.Aleg~,
porém, que mais do que declsões técrncas
o governo carece de decisões políticas e, nes
sa linha, "os ministros da área econômica
têm muito pouco afazer", comentou um as
sessor ligado ao ministro da Fazenda.

Ontem, logo apósum encontro.com o pre
sidente em exercício, (J)ysses Guimarães, o
lfder do PFL, Deputado José Lourenço, de
clarou que "o governo necessita de apoio
poIitico para reduzir o déficit p~lico! não
só no custeio mas também em mvestimen
tos" e disse ter recebido apoio de (J)ysses
Guimarães para, junto com o PMDB,liderar
um movimento de respaldo político-partidá
rio ao Presidente José Sarney, segundo des
pachos da Agência Gl~. :'N6s prefe~os
perder as eleições murucipais com uma Infla
ção controlada do que ganhar e deixar o País
com esta inflação. Isto que está acontecendo
é urna selvageria."

Ora um choque ortodoxo, agora, é o golpe
de m~ric6rdia, não na inflação, m~ na econc:
mia brasileira. Aprofundará a recesseç econôr~lJ

ca desencadeará quebradeira sem par na históna,
retirará ainda mais consumidores assal~cJc;>sdo
mercado.Depoisde tantos anos de autoritarismo,
~ráuma lástima se o PMDBse prestar a endossar
politicamente esta aventura cujo ep~o é o ~etro

cesso institucional. Basta de terglVersaçoes ~

aventuras. O País necessita reencontrar o carm
nho do desenvoMmento. É imperativo enfrentar
a inflação com a determinação que o momento
exige: desvincular as dividas externa e inte":la,
transferir aos devedores o ônus da sua respectiva
cIvida em dólares, ressalvando os casos de e~ceP:'

cionaIidade, retomar o caminho da negociação

não convencional da divida externa, desmontar
a ciranda do "ovemlght" com a redução dos
juros reais a níveis inferiores à inflação e e~tar

pronto para assumir 05 riscos de quebradeira,
não do setor produtivo de nossa sociedade, mas
dos especuladores...!

O SR. JOÃO CALMON (PMDB-~. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
houve tempo em que o Espírito Santo exportava
conhecimentos sobre colibris, quando era vivo
nosso Augusto Ruschi. Houve tempo também em
que exportava cronistas de gênio como Rubem
Braga ou cantores de sucesso como RobeJ't? Car
los. Hoje, porém, o Espírito Santo exporta ilegal
mente menores.

A denúncia partiu do Centro Pastoral do Menor,
no dia 24 passado, dois dias depois de um g~po

com 11 crianças ter sido levado para o RIO e
abandonado pr6ximo à Rodoviária. Tudo come
çou às 10h da manhã do dia 18, quando os meno
res foram detidos em Vitória,onde permaneceram
por cerca de sessenta horas. Na noite do dia 20,
acompanhados por quatro policiais que os colo
caram à força em um camburão, seguiram para
o Rio. Os policiais os embebedaram, deram um
pão a cada um e os abandonaram na rua.

O caso começou a virà luzquando duas profes
soras capixabas foram abordadas na Rodoviária
Novo Rio por um dos menores qu;,. chorand~,
pedia ajuda para retomar para Vitona. A partir
daí esse e outros casos passaram a ser desven
dados, julgando a coordenadora do ~~ento
dos Meninos e Meninas de Rua do Espírito Santo,
órgão com ligações na Pastoral do M~n~r, que
se trata de um procedimento quase rotineiro nas
forças policiais capixabas. Com efeito, de acordo
com a coordenadora Marua de Lurdes Miranda,
menores carentes do Espírito Santo têm sido leva
dos não apenas para o Rio de Janeiro, mas tam
bém para Minas Gerais e São Paulo.

O incidente, é claro, não termina aí.Os menores
que regressaram ao Espírito S~to temem repr~

sálias da polícia. Ao serem envíados para o RIO
os policiais os haviam colocado diante. de duas
alternativas: permanecerem presos - ~rregular

mente diga-se de passagem - ~u a IIberdad~,

sob condições. Vêem-se agora quais essas condi
ções. Espancados e ameaçados de c?nseqúên
cias sérias caso delatassem o acontecido, foram
avisados também de que lá deveriam permane
cer.

Muitos deles, aliás, não têm encontrado condi
ções para voltar e sobrevivem, sabe-se lá c~o,
nas cidades para as quais foram levados. Ván?s
são dados como desaparecidos, o que ocorre m
c1usivecom dois dos menores do grupo de onze
levado no dia 22 para o Rio de Janeiro. Aos que
conseguem regressar ao Espírito Santo re~ o
temor de represálias que podem chegar ate a
morte.

O incidente do último dia 20 foi denunciado
pelo Movimento Nacional de Meninos e Meninas
de Rua e pela Pastoral do Menor; foi considerado
"prática condenável e fora da lei" pelo promotor
da Vara dê Menores de Vrtória; e merece desde
então a atenção das autoridades eclesiásticas. Al
guns policiais foram nomi~almente apontados
como participantes dessa açao escusa,.mas tud~

o que a Secretaria de Segurança Públ~a f~ ~te

agora foi determinar a abertura de um mquerito.

Existem poucas ações mais dasacredítadas neste
País do que a abertura de inquérito, mormente
quando os encarregados da investigação perte
cem às mesmas organizações que os acusados.

Foi o que aconteceu um~ vez mais. E.mbora
o Arcebispo de VIt6ria, D. Silvestre Scandian, te
nha qualificado de gravíssimo o que aconteceu
com os onze menores, as punições aplicadas fo
ram visivelmente leves demais, desproporcionais
para a seriedade do delit? Um o~cial d~ Polícia
foi repreendido, outro detido por cmco dias e um
terceiro por dez dias, detenções evidentemente
em quartéis da própria corporação. Três soldados
também foram presos, mas, segundo o Co~an

dante da 'PMdo Espírito Santo, por outros delitos
e não pela p~rticipação na dep~rtação dos me-
nores. , , .

Trago esses fatos chocantes e lamentáveis ao
conhecimento da Constituinte não apenas aten
dendo a apelos que me foram feitos nesse sentido,
mas também pela revolta que me causaram as
violências praticadas contra os menores de meu
próprio Estado. São crianças que vêm sendo e~

pancadas, maltratadas, ameaçadas e. por fim, dei
xadas sem recursos longe de suas casas e de
sua famílias. Trata-se de uma ação bárbara, que
exige medidas imediatas, não limitadas à punição
perfunctória dos envolvidos.

Mais lamentável ainda é que tais fatos ocorr~m

em um Estado governado pelo PMDB.por funcío
náríos estaduais que obedecem ordens de um
governador do PMDB.N?s~ ~artido'p~~ou anos
e anos denunciando as violênciaspoíícíais, 05 des
mandos dos' governadores da nossa longa noite
de arbítrio, para chegar a esse ponto. Agora, de
vem-se tomar providências. Já que o Govema~r
Max Mauro não soube ou não quis agir previa
mente, para impedir que a polícias~ sua r:spon
sabilidade tivesse condições de realizaraçoes co
mo essas, que ao menos tome agora as medidas
cabíveis. _

É imprescindível que a pronta açao governa
mental se traduza em providências capazes de
evitar a repetição de gestos como esse. Não pod.e
mos ficar, nós, do PMDB, sujeitos à acusa~ao

de que nada mudou de~de .que fo~os eleitos
para servir ao povo. Ou, pior ainda,nao podemos
deixar a dúvida de que se algo mudou desde
então, não foi para melhor. , . .

A Assembléia Legislativa do Espmto Santo Já
está-se preparando para constituir uma Comissão
Parlamentar de Inquérito sobre o caso. O arce
bispo D. Silvestre Scandian e o Deputado Federal
Nelso Aguiar examinaram o assunto,an:o de seus
protestos. Mas é preciso mais. E pr~clso que o
PMDBdemonstre ser capaz de cumpnr seus com
promissos de campanha em ~ez de revelar-se me
díocre na administração e Incapaz no controle
da máquina estatal.

V - APRESENTAÇÃO DE PROPO
SiÇÕES

O SR. PRESIDENI'E «(J)yssesGuimarã~s)_
Os Srs. Constituintes que tenham proPOSIÇoeS
a apresentar queir~ !azê-Io. (Pausa.)

Apresenta proposiçao o Sr.:

césAR MAIA - Requerimento de ~fo!m~
õesà Secretaria de Planejamento da P~e5ldenCla

~a República a respeito de repercussoes fi~an
ceiras sobre o Tesouro Nacional de medidas
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"NOTA DA BANCADA DO
PSDB NA CONSmUINTE

constitucionais aprovadas pela Assembléia Nacio
M! Constituinte.

O SR. PRESIDEI'ITE (Ulysses Guimarães) 
Vamos proceder à verificação de quonun.

(Procede-se à .verificação de quomm.)

O Sr. Brandio Monteiro - Sr. Presidente,
peço a pelavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Concédo a palavra a V.Ex' pela ordem.

O SR. BRANDÃO MONlElRO (PDT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, enca
rnínhei requerimento a V.Ex' sobre minha ausên
cia ontem. Fui submetido a uma operação. Em
bora o médico hoje me tenha dado um atestado
para que eu ficasse em casa, estou aqui para
votar. Esse o motivo da minha ausência ontem:
minha saúde.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Registrarei a justificação de V. Ex' e os votos dos
Constituintes, seus amigos, pelo pronto restabele
cimento do eminente Uder.

O Sr. Amaury Müller - Sr. Presidente, peço
a palavra a pela ordem.

O SR. PRE8IDEI'ITE (Ulysses Guimarães) 
Concedo a palavra pela ordem.

O SR. AMAURY MÜLLER (PDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, acabo de
receber um telefonema de Porto Velho, da Consti
tuinte Raquel Cândido, que vem tentando, desde
a manhã, todos os tipos de transporte para chegar
• Brasilia.Os aviões não cumpriram 05 horários
nonnais, e ela está rigorosamente impossibilitada
de comparecer à sessão. .

Faço este registro para salvaguardar sua posí
ç60 e seu compromisso para com o povo.

O SR. PRE8IDEI'ITE (Ulysses Guimarães) 
O registro de V.Ex' será considerado.

O SR. JOAQCJIM BEVIlACQUA (PTB 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr"" e Srs. Constituintes, candidato a Pre
feito em São José dos Campos, nem por isso
tenho deixado de comparecer às sessões da
Constituinte.

Faço um apelo a todos os colegas no sentido
de que compareçam, para abreviar os trabalhos
conclusivos da Constituição Democrática do Bra-

, silo .

O Sr. Gastone RIghi - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem a palavra o nobre Constituinte.

O SR. GASTONE RIGHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, enquanto
V.Ex' toma os votos para a verificação de quo
111m, quero fazer uma reclamação. O Jornal O
ERMo de S. Paulo de hojê, à folha 4, divulga
noticia em pequena manchete, sob o título "Leiva
obtém apoio de Gastone e Faria Uma", envol
vendo meu nome corno Uder do PTB na Consti
tuinte. Alise diz que eu estaria apoiando o candi
dato João Leiva, do PMDB.Segundo aquele jor
M, essa informação teria partido de um assessor
do Sr. Celso Matsuda. Claro está que, para um
jornal responsável como00Estado.S.Paulo
, a divulgação de notícia em manchete, como

esta, coloca em dúvida a seriedade da sua editoria.
,Deve ter ocorrido alguma falha.
, Na realidade, não estamos apoiando o candi
dato João Leiva e jamais fizemos tal declaração.
Nossa posição, como foi Uder do partido e mem

[bro da Executiva - regional e nacional- é de
'preservar candidatura própria que temos em São
:Paulo. E nos manteremos firmes nesta conduta,
.lhana e correta. Não nos afastaremos dos nossos
'deveres partidários. Repelimos e desmentimos a
'notícia e pedimos ao jornal O Estado de S. Pau
'lo que, da mesma forma como divulgou a notícia
falsa, publique este desmentido que aqui faço em
protesto, para que conste dos Anais da Assem
bléia Nacional Constituinte.

O Sr. Octávio Elislo - Sr. Presidente, peço
:a palavra pela ordem.

, O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
!Concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte
Octávio Elísio.

I OSR.OCTÁVlOEúSIO(PSDB-MG.Sem
'revisão do orador.) - Sr. Presidente, a bancada

I
do PSDB, na Assembléia Nacional Constituinte,
entregou a V.Ex' uma nota que peço permissão
para ler.
I

A Bancada do PSDB - Partido da Social
Democracia Brasileira - considera ser um
indeclinável dever levar ao conhecimento do
Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte, a mensagem que neste momento re
puta indispensável trazer de público à cons
ciência nacional.

Asistemática ausência de constituintes no
toriamente não comprometidos com a plena
restauração do Poder Democrático está con
duzindo a um processo de descrédito da ins
tituição, perante a opinião pública, agravado
pela nítida ação do Poder executivo protela
tória ao término dos trabalhos da elaboração
constitucional.

O PSDB considera absolutamente indis
pensável' a votação e promulgação do texto
da Constituição a tempo de produzir efeitos
na própria eleição de 15 de novembro próxi
mo. E, nem se alegue a realização desta,
pela participação de Constituintes candida
tos, a causa da falta de quOlUlD.

Qualquer procedimento ou manobra em
contrário significa uma ameaça á normali
dade da transição democrática, cuja respon
sabilidade histórica recairá sobre os que nes
se sentido se organizam.

O PSDB entende que em quatro semanas
os trabalhos constituintes poderão ser con
cluídos, adotada pela Mesa da Assembléia
Nacional Constituinte esta decisão de convo
cação, inclusive aos sábados e domingos.
O PSDB antecipadamente assume o com
promísso de presença permanente.

Por tudo isso, reivindicamos do Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte, provi
dências, as mais enérgicas, regimentalmente
previstas, com a responsabilização plena de
quem esteja por ação ou omíssão compac
tuando com este plano de verdadeira traição
nacional."

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Grato a V. Ex' pela colaboração muito importante
do seu partido.

O Sr. Jesus Tajra - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRE8IDErtTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex' a palavra.

OSR. JESUS TAJRA (PFL-P1. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Jornal do BruII,
de sábado, estampa uma matéria, tendo como
declarante principal o nobre Constituinte Adolfo
Oliveira, onde se atribui ao PFL manipulações
para não permitir que a Constituinte termine os
seus trabalhos antes das eleições municipais ou
no correr deste ano. Estranhei a matéria, conside
rando que o nobre Deputado Adolfo Oliveira é
um dos homens mais responsáveis, nesta Casa,
com larga folha de serviços prestados à Consti
tuinte. Por isso mesmo, faço questão, neste mo
mento, a ser confirmada a notícia por S. Ex', de
deixar bem claro, da nossa parte, não serem ver
dadeiras tais afirmações. Como homem que inte
gra o PFL, presença constante nesta Casa com
meus Companheiros, jamais fui'abordado por al
guém quanto a esta articulação de boicotar 05

trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte,
visando a procrastinar seu resultado.

Fica aqui o meu registro. Posso dizer, em nome
do Partido da Frente Liberal, embora não seja
o seu líder, que tenho a plena convicção de que
esta é a posição,de todos 05 seus integrantes.
Não há desejo algum - muito pelo contrário
- de que esta Assembléia não conclua seus tra
balhos a tempo de termos a Constituição promul
gada o mais rápido possível.

A nossa posição - minha pessoal e do meu
próprio partido - fica aqui clara, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDEI'ITE (Ulysses Guimarães)
A Mesa informa que o posto de votação à esquer
da da Mesa está em condições de ser utilizado
mais facilmente para a votação. ~ uma grande
concentração à direita.

Antes de anunciar o resultado, peço que apr0
veitemos ao máximo a presença dos Constituintes
em Brasília. Em termos práticos, que as susten
tações, ou encaminhamentos de votações, só se
jam feitos caso o Constituinte entenda ser absolu
tamente indispensável. No caso de fazê-las, que
seja um só Constituinte. Havendo mais de um,
que sejam dois somente, não quatro.

A matéria já foi exaustivamente debatida , e
pesquisada pela Casa. Este é o primeiro apelo
que faço.

O Sr. Nelson Carneiro -Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDEI'ITE (Ulysses Guimarães)
- V.Ex' tem a palavra pela ordem.

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas
uma informação a V. Ex' Colaborando com a Mesa
no seu esforço, a Uderança do PMDB ouviu vários
coordenadores da bancada da Câmara dos Depu
tados e está trabalhando no sentido de que
seja possivel a realização de um esforço concen
trado durante sexta, sábado e domingo, a come
çar do diadezesseís de modo que, durante quinze
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dias, de 16 a 31, todos possamos votar as matérias
objeto de apreciação pela Assembléia.

O SR. PRESIDErITE (Qlysses Guimarães)
A Mesa agradece a V.Ex"a colaboração e confir
ma uma solicitação dos lideres para uma reunião,
amanhã, quarta-feira, depois da sessão, termine
ela a hora que terminar, para não ocupar espaço
elasreuniões das lideranças ou a tarde de votação.
Amanhã, depois de encerrada a sessão, no Gabi
nete do Presidente, teremos uma reunião, a fím
de que sejam consertadas e ajustadas medidas
e sugestões já formuladas. É indispensável a pre
sença dos lideres nessa reunião.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Estão presentes 401 Srs. Constituintes. Há núme
ro para votação.

REGISTRARAMPRESENÇA OS SRS. CONSTl-
TaINTES:

Presidente Ulysses Guimarães
Abigail Feitosa
Acival Gomes
Adauto Pereira
Ademir Andrade
Adhemar de Barros Filho
Adolfo Oliveira
Adroaldo Streck
Adylson Motta
Aécio de Borba
Afonso Sancho
Agassiz Almeida
Agripino de Oliveira Uma
Airton Sandoval
Albano Franco
Albérico Cordeiro
Aldo Arantes
Alfredo Campos
Aloysio Chaves
Aloysio Teixeira
/waro Valle
Alysson Paulinelli
Amaral Netto
Amaury Müller
Ângelo Magalhães
Anna Maria Rattes
Annibal Barcellos
Antero de Barros
Antônio Britto
Antônio Câmara
Antônio Carlos Franco
Antônio Carlos Konder Reis
Antoniocarlos Mendes Thame
Antônio de Jesus
Antonio Gaspar
Antonio Mariz
Antonio Perosa
Antonio Salim Curiati
Arnaldo Faria de Sá
Amaldo Martins
Arnaldo Moraes
Amaldo Prieto
Amold Fioravante
Artenir Wemer
Artur da Távola
Asdrubal Bentes
Assis Canuto
AugustóCarvalho
BasfIioVdlani
Benedicto Monteiro

Benedita da Silva
Bemardo Cabral
Bethhize
Bezerra de Melo
Bocayuva Cunha
Bonifácio de Andrada
Brandão Monteiro
Caio Pompeu
Carlos Alberto
Carlos Alberto Ca6
Carlos Benevides
Carlos Cardinal
Carlos Cotta
Carlos De'Carli
Carlos Mosconi
Carlos Sant'Anna
Carlos Vinagre
Cássio Cunha Uma
Célio de Castro
Celso Dourado
César Maia
Chagas Duarte
Chagas Rodrigues
Christ6vam Chiaradia
Cid Carvalho
Cid Sabóia de Carvalho
Cláudio Ávila
Cunha Bueno
Dálton Canabrava
Darcy Deitos
Darcy Pozza
Daso Coimbra
Del Bosco Amaral
Delfim Netto
Délio Braz
Denisar Ameiro
Dionisio Dal Prá
Dirce Tutu Quadros
Dirceu Cameiro
Djenal Gonçalves
Doreto Campanari
Edésio Frias
Edison Lobão
Edivaldo Motta
Edme Tavares
Edmilson Valentim
Eduardo Bonfim
Eduardo Jorge
Egfdio Ferreira Uma
Elias Murad
Eliel Rodrigues
Eraldo Trindade
Erico Pegoraro
Ervin Bonkoski
Euclides Scalco
Eunice Michiles
Evaldo Gonçalves
Fábio Feldmann
Fábio Raunheitti

Farabulini Júnior
Fausto Femandes
Fausto Rocha
Felipe Mendes

Feres Nader

Femando Bezerra Coelho
Femando Gasparian
Femando Gomes
Femando Henrique Cardoso
Ferando Lyra

Femando Santana
Firmo de Castro
Aavio Palmier da Veiga
AávioRocha
Florestan Femandes
Floríceno Paixão
França Teixeira
Francisco Amaral
Francisco Benjamim
Francisco Cameiro
Francisco Diógenes
Francisco Küster
Francisco Pinto
Francisco Rollemberg
Francisco Rossi
Furtado Leite
Gabriel Guerreiro
Gastone Righi
Genebaldo Correia
Geraldo Alckmin Filho
Geraldo Campos
Geraldo Aeming
Geraldo Melo
Gerson Camata
Gerson Marcondes
Gerson Peres
Gidel Dantas
Guilherme Palmeira
Gumercindo Milhomem
Harlan Gadelha
Haroldo Uma
Haroldo Sabóia
Hélio Duque
Hélio Rosas
Henrique C6rdova
Heráclito Fortes
Hermes Zaneti
Homero Santos
Humberto Lucena
Humberto Souto
Iberê Ferreira
Ibsen Pinheiro
Inocêncio Oliveira
Iram Saraiva
Irma Passoni
Israel Pinheiro
Itamar Franco
lturival Nascimento
Ivo Lech
Ivo Mainardi
Jacy Scanagatta
Jairo Azi
Jairo Cameiro
Jalles Fontoura
Jamil Haddad
Jarbas Passarinho
Ja~e Paliarin
Ja~e Santana
Jesualdo Cavalcanu
Jesus Tajra
Joaci Góes
João Calmon
João Carlos Bacelar
João Castelo
João da Mata
João de Deus Antunes
João Herrmann Neto
João Machado Rollemberg
João Menezes
João Natal
João Paulo
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João Rezek
Joaquim Bevilacqua
Joaquim Hayckel
Joaquim Sucena
Jofran Frejat
Jonas Pinheiro
Jonival Lucas
Jorge Arbage
Jorge Bornhausen
Jorge Medauar
Jorge (Iequed
Jorge Vianna
José Agripino
José Camargo
José Carlos Coutinho
José Carlos Grecco
José Carlos Sabóia
José Carlos Vasconcelos
José Costa
José da Conceição
José Egreja
José Elias
José Fogaça
José Genoíno
José Guedes
José Ignácio Ferreira
José Uns
José Lourenço
José Luiz de Sá
José LuizMaia
José Maurício
José Paulo Bisol
José Queiroz
José Richa
José Tavares
José Teixeira
José Tinoco
José aIísses de Oliveira
José Viana
José Yunes
Jovani Masini
Júlio Campos
Júlio Costamilan
Jutahy Magalhães
Koyu lha
Lael VareUa
Lavoisier Maia
Leite Chaves
Leopoldo Bessone
Leopoldo Peres
Leur Lomanto
Levy Dias
Lezio Sathler
Ifdlceda Mata
Lourival Baptista
Lúcio Alcântara
Luís Roberto Ponte
LuizAlberto Rodrigues
Luiz Freire
LuizGushiken
Luiz Henrique
Luiz Inácio Lula da Silva
LuizMarques
LuizSoyer
Luiz Viana
Luiz Viana Neto
Lysâneas Maciel
MaQuitoVilela
Maluly Neto
...Manoel Castro
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~noelMoreira
Mansueto de Lavor
ManuelVuma
Marcelo Cordeiro
Marco Maciel
Marcos Uma
Marcos Perez Queiroz
Maria de Lourdes Abadia
Maria Lúcia
Mário Assad
Mário Covas
Mário de Oliveira
Mário Uma
Mário Maia
Marluce Pinto
Matheus Iensen
Maurício Campos
Maurício Fruet
Maurício Nasser
Maurício Pádua
Maun1io Ferreira Uma
Mauro Benevides
Mauro Borges
Mauro Miranda
Mauro Sampaio
Max Rosenmann
Mendes Botelho
Mendes Canale
Mendes Ribeiro
Messias Góis
Messias Soares
Michel Temer
Miraldo Gomes
Miro Teixeira
Moema São Thiago
Moysés Pimentel
Mozarildo Cavalcanti
Mussa Demes
Nabor Júnior
Naphtali Alves de Souza
Narciso Mendes
Nelson Aguiar
Nelson Cameiro
Nelson Jobim
Nelson Wedekin
Nelton Friedrich
Nestor Duarte
Ney Maranhão
Nilso Sguarezi
Nilson Gibson
Nion A1bemaz
Noberto Schwantes
Nyder Barbosa
Octávio Elísio
Olívio Dutra
Onofre Corrêa
Orlando Bezerra
Orlando Pacheco
Oscar Corrêa
Osmar Leitão
Osmir Uma
Osvaldo Bender
Oswaldo Almeida
Oswaldo Trevisan
Ottomar Pinto
Paes de Andrade
PaesJ.andim
Pà\llo Delgado
Paulo Macarini
PaUlo Mincarone
Paulo.Paim

Paulo Pimentel
Paulo Ramos
Paulo Roberto
Paulo Silva
Paulo Zarzur
Pimenta da Veiga
Pompeu de Souza
Raimundo Bezerra
Raimundo Ura
Raimundo Rezende
'Renan Calheiros
Renato Johnsson
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Roberto Augusto
Roberto Balestra
Roberto Campos
Roberto Freire
Roberto Vital
Robson Marinho
Rodrigues Palma
Ronaldo Aragão
Ronaldo Carvalho
Ronaldo Cezar Coelho
Ronan Tito
Ronaro Corrêa
Rosa Prata
Rospide Netto
Rubem Branquinho
Rubem Medina
Ruben Figueiró
Ruberval Pilotto
Ruy Bacelar
Sadie Hauache
Samir Achôa
Sandra Cavalcant
Sérgio Spada
Sérgio Werneck
Severo Gomes
Sigmaringa Seixas
Simão Sessim
Siqueira Campos
Sólon Borges dos Reis
Tadeu França
Telmo Kirst
Theodoro Mendes
Tito Costa
Ubiratan Aguiar
Ubiratan SpineUi
Qldurico Pinto
Qlysses Guimarães
Valmir Campelo
Valter Pereira
Vasco Alves
Vicente Bego
Victor Faccioni
Victor Fontana
Vilson Souza
Vrrgildásiode Senna
Vrrgílio Galassi
VitorBuaiz
VIValdo Barbosa
Vladimir Palmeira
Wagner Lago
Waldeck Ornélas
Waldyr Pugliesi
Walmor de Luca
Wilma Maia
Wilson Campos
Wilson- Mai1ins
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o Sr. Cardoso Alves - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDEJIITE (Ulysses Guimarães)-
V.Ex' tem a palavra pela ordem.

O SR. CARDOSO ALVES (PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
a V.Ex-que registre minha presença.

O Sr. Osvaldo Coelho-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDEJIITE (Ulysses Guimarães) 
Tem V.Ex-a palavra.

O SR. OSVALDO COELHO (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
a V.Ex-que consigne minha presença.

O SR. PRESIDEJIITE (Ulysses Guimarães)
Vai-se passar à

VI- ORDEM DO DIA

Anuncio o seguinte texto de reunião:

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte

Os fírmatáríos, abaixo assinados, vêm requerer,
nos termos das normas regimentais, a reunião
dosdestaques e emendas infra-referidos, para vo
tação simultânea, relativo ao texto do art. 5°, inci
sos diversos, para supressões e/ou correções, res
tando os textos com a seguinte redação:

"Art. 5° .
XXVlII- é assegurada, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais

em obras coletivas e à reprodução da ima
gem e voz humanas, inclusive nas atividades
desportivas;

b) aos criadores, aos intérpretes e às res
pectivas representações sindicais e associa
tivas, o direito de fiscalização do aproveita
mento econômico das obras que criarem ou
de que participarem;

XLIV- a lei considerará inafiançáveis e in
susceptíveis de graça ou anistia a prática da
tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, o terrorismo e os crimes he
diondos, por ele respondendo os mandantes,
os executores e os que, podendo evitá-los,
se omitirem; (ver observação 1)

XLVIII-não haverá apenas:
a) de morte, salvo em caso de guerra de-

clarada, nos termos do art. 86, XIX;
b) .
c) .
d) .
e) ..

(Ver observação 2)
XlIX - a pena será cumprida em estabe

lecimentos distintos, de acordo com a natu
reza do delito, a idade e o sexo do apenado;

III - nenhum brasileiro será extraditado,
salvo o naturalizado, em caso de crime co
mum, praticado antes da naturalização ou
de comprovado envolvimento em tráfico ilíci-

to de entorpecentes e drogas afms, na forma
da lei;.................................................................................

LXXII1- conceder-se-á habeas data:
a) ..
b) .
LXXV- suprimir.
.................................................................................
LXXX- ... (transpor o inciso para o art.

4°)
Obs. 1) Inciso44- Ressalva-se a votação

do D. 131-José Genoíno, relativoà supres
são da expressão "terrorismo", e a votação
do D. 536 -Antônio Mariz,restrito à supres
são da expressão "crimes hediondos". 2) In
ciso48 - Ressalva-se a votação do D. 1204
_ Amaral Netto, supressivo da alínea a, do
inciso XLVIII, do art. 5°

Sala das Sessões, de agosto de 1988.
_ Luiz Eduardo - Henrique Córdoya 
Humberto Lucena -Antônio Britto -Ange
lo Magalhães - Alfredo Campos - Aníbal
Barcellos - Ronan 1lt.o -IvoLedl- Antô
nio MarIz- 1beodoro Mendes - Ruberval
PUotto - Carlos SanfAnna - Vasco Alves
_ José Genoíno - José Moura - Magulto
VIlela - Valter Pereira - Severo Gomes 
MárIo C01/lU - José ignácio FeJTeira - Mar·
luce Pinto - AIérdo DIas - Ivo Cers6slmo
- Pompeu de Sousa - MyrIam Portella 
Antônio Gaspar - Chagas Netto - Fernan
do B. Coelho.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Ponho a votos matéria que já foi devidamente
encaminhada. Não logrou quorum para decisão
a respeito de uma reunião de destaques e emen
das oferecidas pelas Lideranças e forças represen
tativas nesta Casa. A União reporta-se ao art. 5°:

"XXVIII - É assegurada, nos termos da
lei:

a) a proteção às participações individuais
em obras coletivas e à reprodução da ima
gem e voz humanas, inclusive nas atividades
desportivas;

b) aos criadores, aos intérpretes e às res
pectivas representações sindicais e associa
tivas, o direito de fiscalização do aproveita
mento econômico das obras que criarem ou
de que participarem."

A Mesa esclarece que o texto nesta parte é
meramente técnica legislativa. Reúne o inciso
XXIX com o XXVIII e disciplina tecnicamente a
matéria sem inovações.

"XUV- A lei considerará inafiançável e
insuscetíveis de graça ou anistia a prática
da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins, o terrorismo e os crimes he
diondos, por eles respondendo os mandan
tes, os executores e os que, podendo evitá
los, se omitirem."

Reporta-se a uma observação n° 1. A modifi
cação havida reporta a matéria e a lei à disciplina
posterior para a lei.

Ressalva-se a votação do destaque oferecido
pelo nobre Constituinte José Genoíno, que será
apreciado separadamente, É um direito legítimo
de S. Ex-desejar suprimir da matéria a expressão
"terrorismo", que não terá o caráter de crime ina
fiançável.

Dizo inciso XLVIII:

"Não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra

declarada; nos termos do art. 86, inciso XIX.",

A modificação introduzida é que se vincula o
art. 86, inciso XIX, que estabelece que a guerra
só pode ser declarada com a aprovação do Con
gresso Nacional.

É um índice remissivo, respeita o destaque do
nobre Constituinte Amaral Netto quanto à pena
de morte.

"XLIX- A pena será cumprida em estabe
lecimentos distintos, de acordo com a natu
reza do delito, a idade e o sexo do apenado."

a texto é de fundo meramente redacional, por
que retirou expressões dispensáveis, dando-Ihe
um sentido de maior unidade, tomando-o mais
compacto e com mais simetria.

"Lll- Nenhum brasileiro será extraditado,
salvo o naturalizado, em caso de crime co
mum, praticado antes da naturalização ou
de comprovado envolvimento em tráfico ilíci
to de entorpecentes e drogas afins, na forma
da lei."

Aqui reproduz-se integralmente o texto já apro
vado. Retira a questão intemacional; pode ser o
tráfico intemo, que deve ser punido, é claro, e
o internacional. Melhora o texto.

"LXXIII - Conceder-se-á habeas data..."

A referência aqui é um elastério maior, porque
terão direito a habeas data o brasileiro e o estran
geiro.

a inciso LXXV é a declaração de inconstitucio
nalidade contra ato ou omissão que fira preceito
desta Constituição. Este inciso foi retirado por
várias manifestações contra, inclusive de juristas
do Pais, a propósito da matéria.

Finalmente o inciso LXXX, que transpõe o inci·
so para o art.4°,que tem mais pertinência à matê
ria. É sobre o asilo político, que ficará melhor
disciplinado no referido art. 4° e não no art. 5".

a parecer é favorável. Vamos votar.

O Sr. 1beodoro Mendes - Sr,' Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex-a palavra.

O SR. lHEODORO MErlDES (PMDB -SP.
Sem revisão do orador.) - Percebo que na obser
vação n° 1 e na observação n° 2 ressalvam-se
votações referentes a destaques dos lideres José
Genoíno e Amaral Netto,

O SR. PRESIDEJIITE (Ulysses Guimarães)
a destaque de V.Ex' está ressalvado.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Vamos passar à votação.

Trata-se de emenda de reunião com parecer
favorável do Relator.

Vamos votar.

O Sr. Amaral Netto - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra V.Ex-.

O SR. AMARAL NE1TO (PDS - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, vamos votar
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urna coligação de emendas, salvo duas ou três
observações: "terrorismo", de autoria do Consti
tuinte José Genoíno, "crime hediondo e pena de
morte", de minha autoria. Isso está ressalvado.
Neste caso, aconselho a bancada a votar "sim",
segundo o acordo.

O SR. PRESIDENIE (Ulysses Guimarães)
Já havia dito isso ao plenário. V. Ex-confirma.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex- a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE(PCB - PE. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, é importante
salientar que o acordo não exclui qualquer outro
destaque que não esteja aí contemplado nas assi
naturas. Sendo assim, votaremos favoravelmente.

o Sr. Vivaldo Bamosa - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V.Ex- a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a lide
rança do PDT recomenda a sua bancada votar
"sim", nos termos do acordo.

O Sr. Elias Murad - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex- a palavra.

O SR. ElJA8 MURAD (PTB- MG.Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a liderança do
PTB vota "sim", conforme o acordo, porque parti
cipou das reuniões para isso, e também, de ma
neira muito especial, em relação ao problema de
tráfico de drogas como crime inafiançável.

O Sr. Haroldo Uma - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex- a palavra.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B-BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a liderança
do PC do B recomenda o voto "sim".

O Sr. Paulo Delgado - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (QJyssesGuimarães)
Tem V.Ex- a palavra.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG.Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota
"sim".

O Sr. Artur da Távola - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex- a palavra.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB - RJ.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PSDB
vota "sim".

O Sr. Nelson Jobim - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex- a palavra.

O SR. NELSON JOBIM (PMOB- RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMOB
honra o acordo e vota "sim".

O Sr. Ademir Andrade - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V.Ex' a palavra.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB - PA Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, o PSB regis
tra o voto de sua bancada como "sim".

O Sr. José Lourenço - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (QJyssesGuimarães)
Tem a palavra V.Ex-

O SR. JOSÉ LOORENÇO (PFL - BA.Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero reco
mendar à minha bancada que iremos votar con
forme o acordo existente. Em função do que esta
mos votando e das matérias serem as mais diver
sas, existem acordos com os quais não concordo.
Mas, para salvar situações, vamos votar, embora
ache que devemos votar isso separadamente, por
que não é possível votar-se assim urn assunto
da maior importância. (Pausa. Manifestação no
plenário.) Então, Sr. Presidente, votarei "não".

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Só me permito esclarecer ao eminente Líder que
a votação é regimental. A votação resulta de nor
mas do Regimento, é do tipo fusão. É regimental.

Vamos votar.

(Procede-se à votação.)

O Sr. Nelson Jobim - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem a palavra V.Ex-

O SR. NELSON JOBIM (PMOB- RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, este texto,
com a presença do representante do PFL, foi dis
cutido longamente em quatro sessões, em quatro
momentos.

A Liderança do PMDB estranha a atitude do
eminente Líder José Lourenço, que desautoriza
a manifestação do seu partido, tomada na Mesa
das Lideranças, a propósito de acordo longamen
te discutido.

Peço que se registre nos Anais a estranheza
do PMDBem face dessa manifestação.

O Sr. Paes Landim - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra V.Ex-

OSR. PAES LANDIM (PFL-P1. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a colocação do Líder
José Lourenço está sendo entendida muito emo
cionalmente. Vejabem, V.Ex- que é um professor
de direito, um homem estudioso: é incrível votar
no mesmo texto urn dispositivo corporativista, pe
ronista, que dá aos sindicatos o direito de fisca
lizar,a qualquer momento e a qualquer hora, qual
quer tipo de obra artistica, literária, cientifica e,
ao mesmo tempo, itens da maior importância,
relativos à inafiançabilidade dos crimes de terro
rismo, à pena de morte etc. Não podemos mistu
rar matérias completamente diferentes, porque

isso cria urn constrangimento ao exame sereno
dos fatos.

Sr. Presidente, V. Ex- jamais aprovaria a letra
b do item XXVIII do art. 5°, mas aprovaria os de
mais itens. É este o sentido do apelo do Líder
José Lourenço, para que votações desta natureza
não se repitam, pois os assuntos são totalmente
diversos. Isto é perigoso para a estabilidade futura
das instituições políticas deste País.

O Sr. Plínio Anuda Sampaio - Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte
Plínio Arruda Sampaio.

O SR. PúNIO ARRUDA SAMPAIO (PT 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de saber qual foi a questão de ordem
levantada. Esta Casa funciona com base na nego
ciação e no entendimento, feitos com os repre
sentantes autorizados dos partidos. Se existem
dificuldades, discutam-nas com o Deputado José
Lins, que representou o partido nas negociações
e aceitou o acordo. Não vejo razão para a questão
de ordem levantada.

O Sr. Eraldo nnoco - Sr. Presidente. peço
a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte
Eraldo Tinoco.

O SR. ERALDO TINOCO (PFL - BA Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
quinta-feira, reclamei contra esse procedimento.
E V.Ex-, com seu discernimento, com sua capaci
dade de dirigiros trabalhos da Assembléia Nacio
nal Constituinte, há de convir em que temos razão
nesta reclamação.

Esta é a última votação do processo constitu
cional, uma votação revisora. V. Ex- não pode
submeter a uma mesma votação matérias dife
rentes. No primeiro turno votamos aqui fusão que
tratava, ao mesmo tempo, de contrato de risco
e terras dos quilombos. Até aí, tudo bem, porque
teríamos ainda a revisão no segundo turno. Mas
agora, quando se trata de emendas supressivas,
urn Constituinte pode estar inteiramente de acor
do com a supressão de urn dispositivo, ou de
parte dele, e não estar de acordo com uma outra.
Então, o que vai acontecer? Se essas duas maté
rias são submetidas a votos de urna única vez,
ele tem de abrir mão do seu propósito de rejeitar
urna aprovando a outra, ou vice-versa.

Sr. Presidente, não se trata aqui de criar qual
quer tipo de dificuldade para o entendimento, que
deve existir. Refiro-me ao encaminhamento e ao
processo de votação. Cada dispositivo, no meu
modesto entender, tem de ser submetido a votos
de forma específica. Não podemos misturar vota
ções, porque, do contrário, seremos obrigados,
muitas vezes, a rejeitar urna supressão importante,
com a qual concordamos, para evitar a supressão
de outro dispositivo, com a qual não haja concor
dância.

O Sr. José Genofno - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte
José Genoíno.
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o SR. JOSÉ GENOtNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, do ponto
devista regimental, a questão levantada não pro
cede, porque estamos apreciando um conjunto
de emendas que tem o voto "sim" da quase unani
midade. Quem não está assinando esta fusão po
de assinar emenda sobre outro dispositivo. Não
procede, portanto, a questão levantada pelo nobre
Constituinte Eraldo Tinoco. Não estamos enqes
sando a votação; estamos votando por unanímí
dade, e as emendas que não constam da fusão
podem ser votadas separadamente.

Esta fusão refere-se somente ao art. 5°Portanto,
as emendas que não estão fundidas podem ser
votadas separadamente: emendas sobre a pena
de morte, ou sobre a questão dos direitos autorais.

Aliás, o dispositivo sobre os direitos autorais
foi aprovado no primeiro tumo por acordo das
Lideranças, assinado, inclusive, por representan·
tes do PFL.Trata-se do dispositivo mais avançado,
na minha concepção, que está acordado.

O Sr. Carlos Sant'Anna - Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Ouço V.Ex"Depois encerrarei a votação e anun
ciarei o resultado.

O SR. CARLOS SANTANNA (PMDB-BA
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no ex
trato da fusão que está sendo votada consta uma
Emenda de minha autoria, a de rr 1.739, Desta
que rr 445 (pág. 3).

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Foi retirada a emenda de V. Ex" Ela poderá ser
votada isoladamente.

O SR. CARLOS SANT'ANNA - Todavia,
não foi retirada do extrato que nos foi distribuído.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
No primeiro, mas no que foi votado hoje o nome
de V.Ex"está riscado.

O SR. CARLOSSANT'ANNA-V.Ex"verifi·
cará que votei "sim". Mas um outro cuidado que
me parece que deve haver é o de colher a autorí
zaçãodos autores das emendas, porque, pelo que
estou vendo, somente o Constituinte José Genoí
no assinou concordando com a fusão. Os demais
autores não assinaram, pelo menos no extrato
que possuo, o que permite confusões como esta
que V.Ex' acaba de registrar.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tenho sobre a mesa as assinaturas de quase trinta
Constituintes que contribuíram, com seus desta
ques e emendas, para a proposição. São assina
turas autênticas, não são fotocópias, e estão sobre
a mesa.

O SR. PRESIDEI"ITE (Ulysses Guimarães) 
Está encerrada a votação. Enquanto aguardamos
o resultado, faço apelo aos Srs. Constituintes para
que, após às 20:00 h, permaneçam no plenário.
Devemos aproveitar todo o dia de hoje, a noite,
e até a madrugada, se for preciso, para votarmos
8 matéria que temos sobre a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
AMesa vai proclamaro resultado (votação n°753):

SIM-398.
NÃO-5.
ABSTENÇÃO - 11.
TOTAL-414.

A reunião foi aprovada.

VOTARAM OSSRS. COf'lSTf[{jINTES:

Presidente Ulysses Guimarães - Abstenção
Abigail Feitosa - Sim
Acival Gomes - Sim
Adauto Pereira - Sim
Ademir Andrade - Sim
Adhemar de Barros Filho - Sim
Adolfo Oliveira - Sim
Adroaldo Streck - Sim
Adylson Motta - Sim
Aécio de Borba - Sim
Affonso Camargo - Sim
Afonso Arinos - Sim
Agassiz Almeida - Sim
Agripino de Oliveira Lima - Sim
Airton Sandoval - Sim
Albano Franco - Sim
Albérico Cordeiro - Sim
Albérico Filho - Sim
Alceni Guerra - Sim
Aldo Arantes - Sim
Alexandre Puzyna - Sim
Alfredo Campos - Sim
Aloysio Chaves - Sim
Aloysio Teixeira - Sim
Álvaro Pacheco - Sim
Álvaro Valle- Sim
Alysson Paulinelli - Sim
Amaral Netto - Sim
Amaury MiJller - Sim
Ângelo Magalhães - Sim
Anna Maria Rattes - Sim
Annibal Barcellos - Sim
Antero de Barros - Sim
Antônio Britto - Sim
Antônio Câmara - Sim
Antônio Carlos Franco - Sim
Antônio Carlos Konder Reis - Sim
Antoniocarlos Mendes Thame - Sim
Antonio Gaspar - Sim
Antonio Mariz - Sim
Antonio Perosa - Sim
Antonio Salim Curiati - Sim
Amaldo Faria de Sá - Sim
Amaldo Martins - Sim
Amaldo Moraes - Sim
Arnaldo Prieto - Sim
Arnold Fioravante - Sim
Artenir Wemer - Sim
Artur da Távola - Sim
Asdrubal Bentes - Sim
Assis Canuto - Sim
Átila Lira - Sim
Augusto Carvalho - Sim
Basílio Vdlani- Sim
Benedicto Monteiro - Sim
Benedita da Silva - Sim
Benito Gama - Sim
Bemardo Cabral- Sim
Beth Azize- Sim
Bezerra de Melo - Sim
Bocayuva Cunha - Sim
Brandão Monteiro - Sim
Caio Pompeu - Sim
Çardoso Alves~Sim

Carlos Alberto - Sim
Carlos Alberto Caó - Sim
Carlos Benevides - Sim
Carlos Cardinal - Sim
Carlos Cotta - Sim
Carlos De'Carli - Sim
Carlos Mosconi - Sim
Carlos Sant'Anna - Sim
Carlos Vinagre - Sim
Cássio Cunha Lima - Sim
Célio de Castro - Sim
Celso Dourado - Sim
César Maia - Sim
Chagas Duarte - Sim
Chagas Rodrigues - Sim
Christóvam Chiaradia - Sim
Cid Carvalho - Sim
Cid Sabóia de Carvalho - Sim
Gáudio Ávila- Sim
Cleonâncio Fonseca - Sim
Cunha Bueno - Sim
Dálton Canabrava - Sim
Darcy Deitos - Sim
Darcy Pozza - Sim
Daso Coimbra - Sim
Del Bosco Amaral- Sim
DelíímNetto - Sim
Délio Braz - Não
Denisar Ameiro - Sim
Dionisio Dal Prá - Sim
Dirce Tutu Quadros - Sim
Dirceu Cameiro - Sim
Divaldo Suruagy - Sim
Domingos Leonelli - Sim
Doreto Campanari - Sim
Edésio Frias - Sim
Edison Lobão - Sim
Edivaldo Motta - Sim
Edme Tavares - Sim
Edmilson Valentim - Sim
Eduardo Bonfim - Sim
Eduardo Jorge - Sim
Eduardo Moreira - Sim
Egídio Ferreira Lima - Sim
Elias Murad - Sim
Eliézer Moreira - Sim
Eraldo Tinoco - Sim
Eraldo Trindade - Sim
Erico Pegoraro - Sim
Euclides Scalco - Sim
Eunice Michiles - Sim
Evaldo Gonçalves - Sim
Expedito Machado - Sim
Fábio Feldmann - Sim
Fábio Raunheitti - Sim
Farabulini Júnior - Sim
Fausto Fernandes - Sim
Fausto Rocha - Sim
Felipe Mendes - Sim
Feres Nader - Sim .
Femando Bezerra Coelho - Sim
Fernando Gasparian - Sim
Femando Gomes - Sim
Femando Henrique Cardoso - Sim
Fernando Santana - Sim
Firmo de Castro - Sim
Aavio Palmier da Veiga - Sim
FlávioRocha - Sim
Florestan Femandes - Sim
Aoriceno Paixão - Sim
Francisco Amaral - Sim
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Francisco Benjamim - Sim
Francisco Cameiro - Sim
Francisco Diógenes - Sim
Francisco Küster - Sim
Francisco Rollemberg - Sim
Francisco Rossi - Sim
Furtado Leite - Sim
Gabriel Guerreiro - SIm
Gandi Jamil - Sim
Gastone Righi - Sim
Geraldo Alckmin Filho - Sim
Geraldo Bulhões - Sim
Geraldo Campos - Sim
Geraldo Fleming - Sim
Geraldo Melo - Sim
Gerson Camata - Sim
Gerson Marcondes - Sim
Gerson Peres - Sim
Gidel Dantas - Sim
Gilson Machado - Não
Guilherme Palmeira - Sim
Gumercindo Milhomem - Sim
Harlan Gadelha - Sim
Haroldo Uma - Sim
Haroldo Sabóia - Sim
Hélio Duque - Sim
HélioManhães - Sim
Hélio Rosas - Sim
Henrique Córdova - Sim
Henrique Eduardo Alves- Sim
Heráclito Fortes - Sim
Hermes Zaneti - Sim
Homero Santos - Sim
Humberto Lucena - Sim
Humberto Souto - Sim
Iberê Ferreira - Sim
Inocêncio Oliveira- Sim
Irarn Saraiva - Sim
Irma Passoni - Sim
Israel Pinheiro - Sim
Itamar Franco - Sim
Iturival Nascimento - Sim
Ivo Lech - Sim
IvoMainardi - Sim
IvoVanderlinde - Sim
Jacy Scanagatta - Sim
Jairo Azi- Sim
Jairo Cameiro - Sim
Jalles Fontoura - Sim
Jamil Haddad - Sim
Jarbas Passarinho - Sim
Jayme Paliarin - Sim
Jayme Santana - Sim
Jesualdo Cavalcanti - Sim
Jesus Tajra - Sim
João Agripino - Sim
João Alves - Sim
João Calmon - Sim
João Castelo - Sim
João Cunha - Sim
João da Mata - Sim
João de Deus Antunes - Sim
João Herrmann Neto - Sim
João Machado Rollemberg - Sim
João Menezes - Não
João Natal - Sim
João Paulo - Sim
João Rezek - Sim
Joaquim Bevilacqua - Sim
Joaquim Hayckel- Sim
Joaquim Sucena - Sim

Jofran Frejat - Sim
Jonas Pinheiro - Sim
Jonival Lucas - Sim
Jorge Arbage - Sim
Jorge Bomhausen - Sim
Jorge Hage - Sim
Jorge Uequed - Sim
Jorge Vianna - Sim
José Agripino - Sim
José Camargo - Sim
José Carlos Coutinho - Sim
José Carlos Grecco - Sim
José Carlos Martinez- Sim
José Carlos Sabóia - Sim
José Carlos Vasconcelos - Sim
José Costa - Sim
José da Conceição - Sim
José Egreja - Sim
José Elias - Sim
José Fogaça - Sim
José Genoíno - Sim
José Geraldo - Sim
José Guedes - Sim
José Ignácio Ferreira - Sim
José Uns - Sim
José Luizde Sá - Sim
José LuizMaia - Sim
José Maurício - Sim
José Melo - Sim
José Mendonça Bezerra - Sim
José Paulo Bisol- Sim
José Queiroz - Sim
José Richa - Sim
José Tavares - Sim
José Teixeira - Sim
José Tinoco - Sim
José Ulísses de Oliveira- Sim
José Viana - Sim
José Yunes - Sim
Jovanni Masini - Sim
Júlio Campos - Sim
Júlio Costamilan - Sim
Jutahy Magalhães - Sim
Koyu lha - Sim
Lael Varella- Abstenção
Lavoisier Maia - Sim
Leite Chaves - Sim
Lélio Souza - Sim
Leopoldo Peres - Sim
Leur Lomanto - Sim
LevyDias - Sim
Lezio Sathler - Sim
Udice da Mata - Sim
Lourival Baptista - Sim
Lúcio Alcântara - Sim
Luís Eduardo - Sim
Luís Roberto Ponte - Sim
LuizAlberto Rodrigues - Sim
LuizFreire - Sim
LuizGushiken - Sim
Luiz Henrique - Sim
Luiz Inácio Lula da Silva - Sim
LuizMarques - Sim
LuizViana Neto - Sim
Lysâneas Maciel - Sim
Maguito Vilela - Sim
MalulyNeto - Sim
Manoel Castro - Abstenção
Manoel Moreira - Sim
Mansueto de Lavor - Sim
Manuel Viana - Sim

Marcelo Cordeiro - Sim
Marco Maciel- Sim
Marcos lima - Abstenção
Marcos Perez Queiroz - Sim
Maria de Lourdes Abadia - Sim
Maria Lúcia - Sim
Mário Assad - Sim
Mário Covas - Sim
Mário de Oliveira - Sím
Mário Maia - Sim
Marluce Pinto - Sim
Matheus Iensen - Sim
Maurício Campos - Sim
Maurício Corrêa - Sim
Maurício Fruet - Abstenção
Maurício Nasser - Sim
Maurício Pádua - Sim
Mauro Benevides - Sim
Mauro Borges - Sim
Mauro Miranda - Sim
Mauro Sampaio - Sim
MaxRosenmann - Sim
Mendes Botelho - Sim
Mendes Canale - Sim
Mendes Ribeiro - Sim
Messias Góis - Sim
Messias Soares - Sim
MichelTemer - Sim
Miraldo Gomes - Sim
MiroTeixeira -Sim
Moema São Thiago - Sim
Moysés Pimentel - Abstenção
MozarildoCavalcanti - Sim
Mussa Demes - Sim
Nabor Júnior - Sim
Naphtali Alves de Souza - Sim
Narciso Mendes - Sim
Nelson Aguiar - Sim
Nelson Carneiro - Sim
Nelson Jobim - Sim
Nelson Wedekin - Sim
Nelton Friedrich - Sim
Ney Maranhão - Sim
Nilso Sguarezi - Sim
Nilson Gibson - Sim
Nion Albemaz - Sim
Norberto Schwantes - Sim
Nyder Barbosa - Abstenção
Octávio Elísio - Sim
OlivioDutra - Sim
Onofre Corrêa - Sim
Orlando Bezerra - Sim
Orlando Pacheco - Sim
Oscar Corrêa - Sim
Osmar Leitão - Sim
Osmir Uma - Sim
Osvaldo Bender - Sim
Osvaldo Coelho - Sim
Oswaldo Almeida - Sim
Oswaldo Trevisan ~Sim
Paes de Andrade - Sim
Paes Landim - Sim
Paulo Delgado - Sim
Paulo Macarini - Sim
Paulo Paim - Sim
Paulo Pimentel - Abstenção
Paulo Ramos - Sim
Paulo Roberto - Sim
Paulo Silva - Sim
Paulo Zarzur - Sim
PlínioArrudaSampaio - Sim
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Pompeu de Sousa - Sim
Raimundo Bezerra - Sim
Raimundo Lira - Sim
Raimundo Rezende - Sim
Raul Ferraz - Sim
Renan Calheiros - Sim
Reliato Johnsson - Sim
Renato Vianna - Sim
Ricardo Izar-.:Sim
Rita Camata - Sim
Roberto Augusto - Sim
Roberto Balestra - Não
Roberto Campos - Não
Roberto Freire - Sim
Roberto Vital - Sim
Robson Malinho - Sim
Rodrigues Palma - Sim
Ronaldo Aragão - Sim
Ronaldo Carvalho - Sim
Ronaldo Cezar Coelho - Sim
Ronan Tito - Sim
Ronaro Corrêa - Abstenção
Rosa Prata - Sim
Rospide Netto - Sim
Rubem Medina - Sim
Ruben Figueiró - Sim
Sadie Hauache - Sim
Salatiel Carvalho - Abstenção
Samir Achôa - Sim
Sandra Cavalcanti - Sim
Sérgio Brito - Sim
Sérgio Spada - Sim
Sérgio Werneck - Sim
Severo Gomes - Sim
Sigmaringa Seixas - Sim
Simão Sessim - Sim
Siqueira Campos - Sim
Sólon Borges dos Reis - Sim
Tadeu França - Sim
Telmo Kirst - Sim
Theodoro Mendes - Sim
Tito Costa - Sim
Ubiratan Aguiar - Sim
Ubiratan Spinelli - Sim
(]Jdurico Pinto - Sim
ValmirCampelo - Sim
ValterPereira - Sim
Vasco Alves - Sim
Vicente Bogo - Sim
Victor Faccioni - Sim
Victor Fontana - Sim
Vieirada Silva - Sim
VIlsonSouza - Sim
Virgildâsiode Senna - Sim
Virgilio Galassi - Sim
Vrtor Buaiz - Sim
VIValdo Barbosa - Sim
VladimirPalmeira - Sim
Wagner Lago - Sim
Waldeck Ornélas - Abstenção
Waldyr Pugliesi - Sim
Walmor de Luca - Sim
Wilma Maia - Sim
Wilson Campos - Sim
WIlson Martins - Sim
Ziza Valadares - Sim.

o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Vem à Mesa e vai à publicação a seguinte decla
ração de voto:

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votamos favoravelmente a proposta acordada
pelas lideranças sobre os dispositivos do art. 5°,
incisos XXVIII, XUV, XLVIII, XLlX, LIl,LXXIII, LXXV,
LXXX. Em relação ao inciso XLVIII, somos contra
as expressões "salvo em caso de guerra decla
rada", inclusive temos emenda supressiva. No en
tanto, estamos incluindo "nos termos do art. 86,
XIX" que melhora o texto original, restringindo
a sítuaçêo em que a pena de morte pode existir.
Somos contra a pena de morte em qualquer situa
ção. Entre o dispositivo original e o acordado,
achamos que o último melhora. E como votar
a emenda prejudica a aprovação da redação acor
dada, tem emenda não será votada. - José Ge·
noínoNeto.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Anuncio dois destaques do nobre Constituinte Ál
varo Pacheco.

S. Ex' está presente? (Pausa) S. Ex", conforme
possibilita o regimento, indicou os nobres Consti
tuintes Paes Landim e Darcy Pozza para defender
seus destaques, que se referem ao inciso XXX
do art. 5°, que diz:

"XXX - a lei assegurará aos autores de
inventos industriais .:"

S. Ex" quer retirar o termo "industriais", ficando
assim o texto:

"XXX - a lei assegurará aos autores de
inventos privilégio temporário para sua utili
zação, bem como proteção à criações indus
triais, à propriedade das marcas, aos nomes
de empresas e a outros signos distintivos.:"

E para o restante, que será lido agora, S. Ex'
propõe a supressão:

.....tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico
do Pais."

S. Ex' quer excluir esse final e o adjetivo "indus
triais", relativo a inventos. Ficará "inventos" no
sentido amplo, e não circunscritos a industriais.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Paes
Landim.

O SR. PAES LANDIM (PFL-PI.Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, esta emenda parti
cipou de um acordo, razão por que a retiramos.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Muito grato a V.Ex'

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
O nobre Constituinte Edison Lobão se reporta
ao mesmo inciso xxx, só que quer suprimir a
parte final: .....tendo em vista o interesse social
e o desenvolvimento tecnológico e econômico
do País". (Pausa.) Retirada a emenda, com os
nossos cumprimentos, ao Constituinte.

Anuncio o Destaque rr 806, da nobre Consti
tuinte Dirce Tutu Quadros, que está sempre pre
sente. O destaque refere-se à emenda de S. Ex'
que pretende retirar o inciso XXXI do art. 5°, que
dizo seguinte: "É garantido o direito de herança".

Anobre Constituinte quer suprimiresses direito.
Tem a palavra a nobre Constituinte Dirce Tutu

Quadros.

A SR" DIRCE nrm QUADROS (PlB - SP.
Sem revisão da oradora) - Exmo. Sr. Presidente,

esta é a única Constituição contemporânea em
que está inscrita a garantia do direito de herança.
Pessoalmente, gostaria de manter a emenda. É
mais um problema psicológico do que real. Não
é minha intenção tirar completamente do povo
brasileiro, o direito de herança, se bem que 12%
do nosso povo tem algo a herdar, e a herança
é um fator muito negativo para a nossa população.
Mas, de acordo com todas as Lideranças, retiro
a emenda, uma vez que não teria qualquer possi
bilidade de aprovação. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Retirada a emenda. Com os nossos cumprimen
tos, agradecemos à eminente Companheira por
sua colaboração.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Indago se o nobre Constituinte Carlos Mosconi,
que há pouco estava em meu Gabinete, está pre
sente. (Pausa.) Peço atenção à convocação, para
que não haja equivocos. Vou perguntar mais uma
vez: está presente o nobre Constituinte Carlos
Mosconi? (Pausa.) O Regimento Interno impede
que seja apreciada a proposição de S. Ex"

Está presente a nobre Constituinte Lídice da
Mata? (Pausa.) A emenda de S. Ex' refere-se ao
inciso XXXIV do art. 5°, que diz:

"Todos têm o direito a receber dos órgãos
públicos informações de interesse particular,
coletivo ou geral, que serão prestadas no pra
zo da lei, sob a pena de responsabilidade,
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja ímpres
cindivel à segurança da sociedade e do Esta
do."

S. Ex' quer suprimir a expressão .....e do Esta
do". S. Ex" deseja retirar do texto essa ressalva
quanto às informações.

Dou a palavra à nobre Constituinte Lídice da
Mata.

A SR" LfDICE DA MATA (PC do B - BA.
Sem revisão da oradora.) -Sr. Presidente, apesar
de considerarmos justa a proposição de retirada
dessa expressão, em função do acordo realizado
antes e de não termos conseguido convencer os
partidos a conosco tomarem uma definição, reti
raremos nossa emenda. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Muito grato, nobre Constituinte Lídice da Mata,

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Está presente o nobre Constituinte Rodrigues Pal
ma? (Pausa.) S. Ex' retira sua proposição. (Pal
mas.)

Está presente o nobre Constituinte Expedito
Machado? (Pausa.) S. Ex' retira sua proposição.
(Palmas.)

Está presente o nobre Constituinte Alfredo
Campos? (Pausa.) O nobre Constituinte retira a
sua proposição. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Sobre a mesa, requerimento de destaque nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO DE DESTAQ(JE
n° 792

Senhor Presidente,
Requeiro destaque para a Emenda n°

2T00421-4 -Theodoro Mendes.
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o SR. PRESIDENI'E (Ulysses Guimarães)
É a seguinte a matéria destacada:

EMErtDA N° 421
Do Sr. Theodoro Mendes

Suprima-se, do art. 5°,XUV,a palavra "anistia".

O SR. 'PRESIDENI'E (Ulysses Guimarães) 
Está presente o nobre Constituinte Theododro
Mendes? (Pausa.) A emenda de S. Ex- refere-se
110 inciso XLN do art. 5°,que diz:

"São crimes inafiançáveis e insuscetíveis
de graça ou anistia a prática de tortura, o
tráfico ilícitode entorpecentes e drogas afins,
o terrorismo e os hediondos.::

S. Ex"deseja suprimir a palavra "anistia". Aliás,
a Mesa se permite, dirigindo-se ao Relator, obser
var que talvez merecessem a nossa atenção as
referências que às vezes vêm a Indulto e graça.
Parecem ser palavras sinônimas. E a atribuição
que se dá, realmente, ao Executivo, de suprimir,
eliminar penas ou castigos. Aqui está certo, se
faz referência só à graça, que é a atribuição antiga,
que os reis tinham. Modemamente, se fala em
induho. Mas isso é uma questão de redação.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Theo
doro Mendes.

OSR.1HEODORO MENDES (PMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, em primeiro lugar lamento que para
1IS reuniões promovi pelas lideranças para a fusão
de várias emendas ou destaques não sejam convi
dados pelo menos 05 autores dos destaques refe
rentes à matéria que está sendo acordada, porque,
afinal de contas, fazer com que os Constituintes
que apresentaram destaque, apesar do interesse
que têm sobre a matéria, se transformem em
meros apertadores de botão, em meros compo
nentes de um presépio é que não dá,

Fui obrigado a manter esse destaquejustamen
te porque, apesar de o ter apresentado e de ela
referir-se ao art. 5",não fui sequer chamado para
nenhuma tentativa de acordo ou fusão, pelo que
me recusei a assinar essa fusão apresentada pelas
lideranças,

O que pretendo através dessa emenda e desse
destaque? Da maneira como está redigido o inci
so, impediríamos definitivamente que este País
pudesse valer-se da anistia para estabelecer o per
dão. O artigo, como está redigido, significaria que
nós queremos dizer: no Brasil não se perdoa. Ve
jam, Srs. Constituintes, que anistia, para ser con
cedida, vai depender da aprovação do Congresso
Nacional, que evidentemente haverá de indagar
da conveniência ou da oportunidade de conce
dê-Ia. Entretanto, com esta redação dada ao inci
so XUV do art. 5°, estaríamos irremediavelmente
jogando com a impossibilidade de qualquer per
dão.lmaginem os Srs. Constituintes que as revol
tas de Jacareacanga e Aragarças se constituíram
praticamente, na ocasião em que ocorreram, em
um ato de rebeldia, que poderia ser considerado
até um ato terrorista contra o Governo de Jusce
lino Kubitschek. E de que maneira Juscelino de
sarmou os espíritos? Exatamente remetendo ao
Congresso Nacional, imediatamente, a lei que
anistiava os revoltosos de Jacareacanga e Aragar
ças. Se a Constituição de 46 contivesse um dispo
litiYo semelhante a este, jamais os revohosos de
Jacareacanga e Aragarças poderiam receber a

anistia que trouxe a pacificação para a sociedade
brasileira da época.

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, apelo
no sentido de um exame bastante meticuloso da
proposta que ora faço, para que, retirando-se a
palavra "anistia", os crimes contidos no art. 5"
não fiquem insuscetíveis deste beneficio e para
que não haja, portanto, a impossibilidade de que
amanhã ou depois possamos pacificar a socie
dade brasileira através da anistia que será decidida
pelo Congresso Nacional, que terá o condão, a
condição, a habilidade, a habilitação suficiente pa
ra dizer da conveniência ou não da concessão
da anistia para este ou para aquele caso.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENI'E (Ulysses Guimarães) 
Para o contraditório, concedo a palavra ao nobre
Constituinte Mendes Ribeiro.

o SR. MENDES RIBEIRO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, para lembrar apenas a legitimidade
da defesa do destaque do ilustre Constituinte
Theodoro Mendes, quero dizer que o que está
acontecendo no Plenário não é um simples aper
tar de botões. É, isto sim, a quarta ratificação
de uma vontade que vem sendo expressada e
ratificada desde as subcomissões.

Os acordos firmados em reuniões realizadas
fora deste plenário e trazidos para apreciação con
têm a assinatura de todos os Constituintes que
apresentaram destaques, com exceção daqueles
que, em não concordando, não assinaram a fusão
de emendas, mas têm o sagrado direito de defen
der seus pontos de vista, como o fezo Constituinte
Theodoro Mendes. Não obstante, reafirmo que
o que foi votado representa um entendimento
desta Casa em votações sucessivas e em mais
uma como a que acabou de ocorrer agora com
mais de quatrocentos Parlamentares dizendo
"sim". Então, por mais de quatrocentas razões,
reafirmo que o Plenário deve ficar com o texto
já consagrado e com a posição contrária à Emen
da Theodoro Mendes.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENI'E (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Relator. Em seguida,
procederemos à votação.

O SR. BERNARDO CABRAL (Relator.
PMDB-AM. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, S~ e Srs. Constituintes, em primeiro lugar
quero lembrar que o eminente Constituinte Theo
doro Mendes comete um equívoco quando se
refere, para lastrear sua argumentação, ao episó
dio Jacareacanga e Aragarças, um fato nitida
mente político. Quando S. Ex" quer suprimir a
anistia - e aqui se ressalva que o Relator no
momento próprio havia destacado o inciso que
acabou ficando misturado - esquece que ela
significa perdão, que está ínsita na alma brasileira.
O que se quer? Quer-se desarmar os espíritos
públicos decorrentes de atos políticos cuja ilicitu
de foi aquela tomada pelo indMduo em função
do que ele supunha estar cometendo um ato cer
to, correto, que melhor atendia aos interesses da
coletividade. Neste caso, não. É a prática de tortu
ra, é o tráfico ilícito de entorpecentes, é o terro
rismo.

Por-esta razão não cabe a argumentação de
S.Ex'Por isso, o Relator opina e votapela rejeição.

O SR. PRESIDENI'E (Ulysses Guimarães)
O Relator manifesta-se pela rejeição do destaque.

AS.. Myrlam Portella - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarã~s)
Tem V.Ex"a palavra.

A SRA. MYRIAM PORTELLA (PDS - PI.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, voto
"sim" à reunião de emendas anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Constará a declaração de V.Ex"

Em votação.

O Sr. EUas Murad - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENI'E (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. ElJA8 MaRAD (PTB - MS.Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a liderança
do PTB votará contra.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE(PCB-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, mantendo
o texto do primeiro tumo, o PCB votará contra
o destaque.

O Sr. PIinio Anuda Sampaio - Sr. Presi·
ciente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENI'E (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. PúMo ARRUDA SAMPAIO (Pf 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PTvotará "não", de acordo com o entendimento
das lideranças.

O Sr. Artur da Távola - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENI'E (Ulysses Guimarães) 
Tem V.Ex" a palavra.

O SR. ARTUR DA TÁVOlA (PSDB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pelas
mesmas razões, o PSDB votará "não".

O Sr. lnocm.do OlIveira - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. INOCâ'lClO OUVEfRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
face do acordo, o Partido da Frente liberal reco
menda que se vote "não".

O Sr. Vivaldo Barbosa- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UIysses Guimarães) 
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. VWALDO BARBOSA (PDT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. presidente, a ban
cada do PDT mantém o acordo e vota "não".

O Sr. Am.nII Netto - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V. Ex' a palavra.

O SR. AMARAL NEITO (PDS - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a bancada
do PDS votará "não".

O Sr. Ademir Andrade Peço a palavra Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V. Ex' a palavra.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB - PA.Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Bancada
do PSB votará "não".

O Sr. Haroldo Uma - Sr. Presidente peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V. Ex' a palavra.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
face do acordo, o PC do B votará "não".

O Sr. Nelson Jobim - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V. Ex' a palavra.

O SR. NELSON JOBIM (PMDB- RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "não" de acordo com o Sr. Relator.

O Sr. Adolfo OHvelra - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. ADOLFO OUVEIRA (PL - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
überal também vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Num gesto democrático, o nobre Constituinte
Theodoro Mendes acolhe o "pregão" do Plenário
e retira destaque de sua autoria. Grato a S. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Sobre a mesa, requerimento de destaque nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO DE DESTAQ()E
N° 2D00536-0

Senhor Presidente, requeiro destaque para a
Emenda rr 2TOO331-5.- Antônio Mariz.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
É a seguinte a matéria destacada:

EMENDA N° 331
Do Sr. Antônio Mariz

Suprima-se no inciso XUV, do art. 5° a expres
são:

"O tráfico ilícitode entorpecentes e drogas
afins, o terrorismo e os hediondos."

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Anuncio o Destaque ao inciso XUV do art. 5°,
de autoria do eminente Constituinte Antônio Ma
riz.

Tem S. Ex' a palavra para manifestar-se a res
peito da matéria.

O SR. ANTÔNIO MARIZ (PMDB- PB. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI'"" e Srs.

Constituintes, este destaque e esta emenda se
inscrevem no acordo das Uderanças, que concor
daram em suprimir do inciso XUV a expressão
"e os hediondos".

O texto do inciso XUV do art. 5° diz o seguinte:

"São crimes inafiançáveis e insuscetíveis
de graça ou anistia a prática da tortura, o
tráfego ilícito de entorpecentes e drogas
afins, o terrorismo e os hediondos, por eles
respondendo os mandantes, os executores
e os que, podendo evitá-los, se omitirem."

Esse destaque retira os crimes hediondos.
Na verdade, sempre defendi a supressão não

apenas dos crimes hediondos mas também dos
demais crimes, com exceção do crime de tortura.

Em face do acordo de lideranças, a emenda
se restringe aos crimes hediondos. Por que excluí
los? Exatamente por sua impropriedade. A rigor,
quando se penalizou constitucionalmente a tortu
ra, quando se propôs a sua tipificação como crime
do Capítulo dos Direitos Individuais, na verdade
se estava capitulando o crime do Estado contra
a pessoa. O Capitulo dos Direitos Individuais é
o espaço da pessoa em face do Estado. A origem
desses direitos está na Declaração Universal dos
Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. É
um elenco de direitos conquistados pela Revolu
ção Francesa, tipicamente burguesa, e o seu cará
ter persiste até nossos dias. É verdade que esses
direitos evoluíram para incorporar os direitos poli
ticos, os coletivos e os sociais. Mas esse é por
excelência o espaço da pessoa. Aí se estabelece
o confronto entre o indivíduo e o Estado e se
protege o espaço da pessoa. De certo modo, po
der-se-ia dizer que há uma antítese entre os direi
tos individuais e o Código Penal, o poder repres
sivo do Estado. Aquí se contêm exatamente os
limites à ação penal do Estado, à ação repressiva
do Estado, às leis processuais e às leis substan
tivas penais. Não cabe, por isso, açular o Estado
contra a pessoa.

Na verdade, este Capítulo estabelece o con
trário - a segurança jurídica. É aqui que se diz
que não há crime sem lei anterior que o defina
e que não há pena também sem prévia legislação.
É aqui que está garantida a individualização da
pena, que se garante que essa pena não trans
cenda o criminoso. Aqui se asseguram, igualmen
te, os direitos dos presos, dos que tiveram restrin
gida a sua liberdade por sentença penal, e se
assegura que não haverá prisão senão por ordem
da autoridade judiciária competente. Isso é pró
prio do Capítulo dos Direitos Individuais.

O que é absolutamente exorbitante e extrava
gante é açular o Estado contra a pessoa, no Capí
tulo que defende a pessoa. Dainão se dever incluir
os crimes que demonstrei, insuscetíveis de fian
ça, de graça, de anistia etc., "os crimes hedion
dos", sobretudo, ainda, pela imprecisão desta ex
pressão, que não se insere na doutrina penal, mas,
antes, integra o jargão do Ministério Público e
dos advogados auxiliares da acusação. Não tem
sentido permitir que uma lista infmita de crimes,
vagamente denominados "hediondos", seja, a
partir de agora, insuscetível de fiança e de todas
essas garantias normalmente asseguradas no Có
digo de Processo Penal e na lei substantiva, o
Código Penal.

Esta é a razão, Sr"" e Srs. Constituintes, pela
qual propomos que se suprima a expressão "cri-

mes hediondos". Ficará registrado na Constitui
ção apenas a série dos três crimes mais graves:
a tortura, o crime de entorpecentes e o terrorismo,
e esses mesmos ainda suscetíveis de análise, de
discussão e voto pela Assembléia Nacional Cons
tituinte. Pois que se suprima, portanto, do texto
a expressão "crimes hediondos", ou "os hedion
dos", como está registrado no texto que agora
votamos.

Finalmente, Sr. Presidente, assinalo que esta
supressão concretiza o entendimento entre as U
deranças, que querem, assim, escoimar o texto
de uma autêntica aberração jurídica.

O Sr. Gastone R1ghl- Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE(Ulysses Guimarães} 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Gastone
Righi.

O SR. GASTONE RIGHI (PTB- SP. Sem
revisão do orador.) Sr. Presidente, acabo de ouvir
o ilustre orador sustentando alguma coisa que
não é o que a emenda diz. Sustenta S. Ex"que
quer a supressão, neste artigo, apenas da expres
são "crimes hediondos". No entanto, ao verificar
a sua supressiva, vejo que ali se pede a supressão
dos termos: "tráfico ilícitode entorpecentes e dro
gas afins, do terrorismo e crimes hediondos".

Portanto, a minha questão de ordem seria neste
sentido: o que a emenda supressiva pede concre
tamente: a supressão dos três crimes, ou só da
expressão "crimes hediondos"?

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Só da expressão "crimes hediondos".

O SR. GASTONE RlGHI- Portanto, ao vo
tarmos "sim" estamos suprimindo apenas a ex
pressão "crimes hediondos", prevalecendo os de
mais.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Amaral
Netto, para encaminhar a votação. Depois ouvire
mos o Relator e votaremos.

O SR. AMARAL NEITO (PDS - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI'"' e Srs.
Constituintes, gostaria de destacar, em primeiro
lugar, que não sou jurista e muito menos crimina
lista. Destaco, também, que o Código Penal tem
de evoluir e criar novas formas de ponderação
daquilo que ele faz.O nobre Constituinte Gastone
Righi dava-me a honra de interpelar, dizendo uma
coisa verdadeira: todos os crimes ~ao hediondos,
desde que sejam crimes. No entanto, quando me
refiro à expressão crimes hediondos, em emenda
de minha autoria, o faço exatamente àqueles cri
mes, praticados com requinte de crueldade ino
mináve1.Pergunto ao Constituinte Gastone Righi,
assim como a todos os Constituintes: se me

negam o direito de pedir o plebiscito para a pena
de morte, vão negar também ao autor de crime
hediondo o direito a vantagens idênticas àquelas
que se dão ao terrorista, ou ao torturador, ou
ao traficante de tóxico? Então, perguntaria o se
guinte: aquele homem que, em São Paulo, estu
prou e matou três meninas, o que é que ele prati
cou? Ele vai ter direito à anistia daqui a pouco.
Ele vai ter direito à prisão especial se tiver um
anel no dedo? Não. Esse é o crime tipicamente
praticado com requintes de crueldade. E o crime
praticado com requintes de crueldade não tem
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Perdão. Infelizmente, este Pais quer a pena de
morte e esta Constituinte recusa-sea dá-Ia. Esta
Constituinte recusou-se a ouvir o povo, o que
é um crime mais grave. E aqui, Deputados e Sena
dores disseram que não quiseram ouvir o povo
porque, se ouvissem 80% votariam pela pena de
morte. É a verdade que todosconhecem.

Portanto, venho a esta tribuna contestar aqueles
que não querem o meu destaque para manter
a expressão "crimes hediondos". O Código Penal
que faça, depois isso constar de todo o seu corpo,
definindo o que é crime hediondo. Se não fízer
mos isso, estaremos deixando os criminosos mais
vis, mais monstruosos, à disposição de uma lei
que lhes dará os mesmos direitos que tem um
ladrão de galinha. Esta é que é a verdade, Sr.
Presidente. O que peço aqui é somente que pon
derem sobre isto: crime hediondo é aquele prati
cado com radical crueldade. É aquele que não
tem limites. É o estupro com morte. É o seqüestro
com morte. É o roubo com morte. Se não derem
pelo menos esse tratamento a esses sujeitos, a
esses autores, estaremos cada vez mais prote
gemio e beneficiando o crime no Brasil

O SR. PItE8IDEKI'E (Ulysses Guimarães)
Vamos à votação.

O SR. AMARAL NE'lTO - Sr. Presidente,
só mais um minuto. Esqueci de dizer que, neste
caso, aqueles que tiverem de acordo comigo, têm
de votar "sim" à minha emenda, para que mante
nhamesta expressão.

Sr. Presidente, acho que cometi um engano.
Os meus adversários com relação ao problema
estão me chamando a atenção para isso. O voto
a favor da minha posição é "não".

O SR. PRESIDENIE «(JIyssesGuimarães)
Concedo a palavra ao Relator para manifestar-se
sobre a emenda.

O SR. RElATOR (Bemardo Cabral) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, quando o eminente
Constituinte Antônio Mariz apresentou a sua
emenda, ele apanhava a expressão de uma frase
longa, que acaba de ser reduzida apenas para
"crimes hediondos".

Durante os últimos dias, os penalistas consa
grados e consultados não chegaram a uma con
clusão quanto a como poderia ficar essa expres
são "crime hediondo" no texto constitucional.
Mas, Sr. Presidente, as Lideranças reuniram-se
e preferiram que isto ficasse para a legislação
infraconstitucional.

Por esta razão e por haver S. Ex' retirado parte
fundamental da emenda, o parecer é pelo acolhi
mento, pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE «(JIyssesGuimarães)
Vamos passar à votação. "

O parecer do Relator é pela aprovação do des
taque.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V. Ex" a palavra pela ordem.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, até por uma
questão técnica da tipificação em Direito Penal,
teríamos de votar favoravelmente à emenda para

retirar a expressão "crimes hediondos". Vetare
mos "sírn",

O Sr. Gastone R1ghl- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PItE8IDEKI'E «(JIyssesGuimarães) 
Tem V. Ex" a palavra pela ordem.

O SR. GAMONE RIGHI (PTB- SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança
do PTB vota "sim", ou seja, pela exclusão da ex
pressão "crimes hediondos", que significa uma
redundância, realmente ferindo a inteligência des
ta Assembléia.

O Sr. Inocêncio OlIveira - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE«(JIyssesGuimarães)
Tem V.Ex' a palavra pela ordem.

O SR. lNocbICIO OUVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, está
havendo uma dúvida em nossa bancada. Ao votar
"sim", estamos retirancio apenas a expressão "cri
mes hediondos"? Somente isto?

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Exatamente.

O SR. lNocbICIO OlJVElRA - De acor
do com a 6tica do nobre Constituinte Amaral Net
to, que é a favor da pena de morte, está certo.
Agora, vamos recomendar a nossa bancada que
vote "sim", a favor da emenda, para a retirada
da expressão "crimes hediondos" como crimes
insuscetiveis de anistia.

O Sr. Amaral Netto - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE «(JIyssesGuimarães)
Tem V.Ex" a palavra.

O SR. AMARAL NE'lTO (PDS - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, talvez seja
até desnecessárioRWNzer, mas minha bancada
votará como quiser; no entanto, apelo para que
vote contra a retirada dessa expressão. O voto
desta Uderança é "não".

O Sr. AdemIrAndrade-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem a palavra o nobre Constituinte.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB -PA Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a bancada
do Partido Socialista Brasileiro votará "sim", pela
retirada da expressão.

O Sr. Haroldo LIma - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENI'E«(JlyssesGuimarães)
Tem a palavra o nobre Constituinte.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Par
tido Comunista do Brasil votará "sim".

O Sr. PIinio Anuda Sampaio - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENI'E (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra o nobre Constituinte.

O SR. PúNIO ARRUDA SAMPAIO (PT
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Partido dos Trabalhadores votará "sim".

O Sr. VInIcIo BarboA - Sr. Presidente ,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRE8IDEI'nE «(JIyssesGuimarães) _
Tem a palavra o nobre Constituinte.

O S~._VWALDO BARBOSA (PDT _ RJ.
Sem reviseodo orador.) - Sr. Presidente, a Ude
~ll?ç~ do PDT recomenda à sua bancada votar
sun ,pelo acordo feito.

O Sr. MeuIu &o.rea - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE «(JlyssesGuimarães)
Tem a palavra o nobre Constituinte.

O SR. MESSIAS SOARES (PTR- RJ.Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, pode ser
redundante, mas o PTR entende que é importante
votar "não".

O Sr. Artur da Távola - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENI'E(Ulysses Guimarães)
Tem a palavra o nobre Constituinte.

O SR. ARTUR DA TÁVOlA (PSDB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
votará "sim".

O Sr. BonIfádo de Andrada - Sr. Presí
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE «(JIyssesGuimarães)
Tem a palavra o nobre Constituinte.

O SR. BOI'IIFACIO DE AI'IDRADA (PDS
- MG.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
no texto da emenda só fica a expressão "hedion
dos"?

O SR. PRE8IDErITE «(JIyssesGuimarães)
Do texto aprovado no primeiro turno consta a
expressão "hediondo". O nobre Constituinte An.
tônio Mariz quer retirá-Ia. A votação diz respeito
à permanência ou não da expressão "crimes he
diondos".

O Sr. Nelson Jobim - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDEN1E (Ulysses Guimarães) 
Tem a palavra' o nobre Constituinte.

O SR. NELSON JOBIM (PMDB- RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
cumpre o acordo e vota "sim".

o SR. PRE8IDErITE «(JIyssesGuimarães)
A Mesa esclarece que se trata da permanência
ou não da expressão "crimes hediondos". Quem
desejar a permanência votará "não"; quem dese
jar que seja retirada a expressão "crimes hedion
dos", a fim de que eles sejam inafiançáveis; insus
cetiveis de graça e anistia, votará "sim". "Sim"
retira a expressão e "não" a mantém.

O SR. PRESIDENTE «(JJysses Guimarães)
Passa-se à votação. A proposição Antonio Mariz
tem parecer favorável.

(Procede-se à votação)

O SR. PRESIDENTE «(JIyssesGuimarães)
Está encerrada a votação. A Mesa vai proclamar
o resultado. (Votação n° 154):
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SIM-266
NÃO-143 '
ABSTENÇÃO- 11
TOTAL-420

A_emenda foi rejeitada.
J.oOTARAM OS SRS. CONSTlTWffÊS.
Presidente Ulysses Guimarães - Abstenção'
Abigail Feitosa - Sim
AcivalGomes - Sim
Adauto Pereira - Não
Ademir Andrade - Sim
Adhemar de Barros Filho - Sim
Adolfo Oliveira - Sim
Adroaldo Streck - Sim
Adylson Motta - Não
Aécio de Borba - Não
Affonso Camargo - Sim
Afonso Arinos - Não
Agassiz Almeida - Sim
Agripino de Oliveira Uma - Sim
Airton Cordeiro - Sim
Airton Sandoval - Sim
Albano Franco - Abstenção
Albérico Cordeiro - Não
Albérico Filho - Sim
Alceni Guerra - Sim
Aldo Arantes - Sim
Alexandre Puzyna - Não
Alfredo Campos - Sim
Aloysio Chaves - Sim
Aloysio Bezerra - Sim
Álvaro Pacheco - Não
Álvaro Valle- Não
Alysson PaulineUi - Sim
Amaral Netto - Não
Amaury Müller - Sim
Amilcar Moreira - Sim
Ângelo Magalhães - Não
Anna Maria Rattes - Sim
Annibal Barcellos - Não
Antero de Barros - Sim
Antônio Britto - Sim
Antônio Câmara - Sim
Antônio Carlos Franco - Não
Antônio Carlos Konder Reis - Não
Antônio de Jesus - Não
Antonio Gaspar - Sim
Antonio Mariz - Sim
Antonio Perosa - Sim
Antonio Salim Curiati - Não
Amaldo Faria de Sá - Não
Arnaldo Martins - Não
Amaldo Moraes - Sim
Amold Fioravante - Não
Artenir Werner - Não
Artur da Távola - Sim
Asdrubal Bentes - Sim
Assis Canuto - Não
Átila Lira - Não
Augusto Carvalho - Sim
Basílio Vlllani - Não
Benedicto Monteiro - Sim
Benedita da Silva - Sim
Benito Gama - Não
Bernardo Cabral - Sim
Beth Azize- Sim
Bezerra de Melo - Sim
Bocayuva Cunha - Sim
Bonifácio de Andrada - Não
Brandão Monteiro - Sim
Caio' Pompeu :.- Siffi - -

Cardoso Alves - Não
Carlos Alberto - Sim
Carlos Alberto Caó - Sim
Carlos Benevides - Abstenção
Carlos Cardinal- Sim
Carlos Cotta - Sim
Carlos De'Carli - Não
Carlos Mosconi - Sim
Carlos Sant'Anna - Não
Carlos Vinagre - Sim
Cássio Cunha Urna - Sim
Célio de Castro - Sim
César Maia - Sim
Chagas Duarte - Sim
Chagas Rodrigues - Sim
Christóvam Chiaradia - Sim
Cid Carvalho - Sim
Cid Sabóia de Carvalho - Sim
Cláudio Ávila- Não
Cleonâncio Fonseca - Não
Cunha Bueno - Não
Dálton Canabrava - Sim
Darcy Deitos - Não
Darcy Pozza - Não
Daso Coimbra - Não
Del Bosco Amaral - Não
Delfim Netto - Não
Délio Braz - Sim
Denisar Arneiro -Não
Dionisio Dal Prá - Não
Dionísio Hage - Não
Dirce Tutu Quadros - Sim
Dirceu Cameiro - Sim
Divaldo Suruagy - Não
Domingos Juvenil- Sim
Domingos Leonelli - Não
Doreto Campanari - Sim
Edésio Frias - Sim
Edison Lobão ...J!. Não
Edivaldo Motta - Sim
Edme Tavares - Não
Edmilson Valentim - Sim
Eduardo Bonfim - Sim
Eduardo Jorge - Sim
Eduardo Moreira - Não
Egídio Ferreira Uma - Sim
Elias Murad - Sim
Eliel Rodrigues - Não
Eliézer Moreira - Não
Eraldo Trindade - Não
Erico Pegoraro - Sim
Ervin Bonkoski - Não
Euclides Scalco - Sim
Eunice Michiles - Sim
Evaldo Gonçalves - Não
Expedito Machado - Sim
Ézio Ferreira - Não
Fábio Feldmann - Sim
Fábio Raunheitti - Não
Farabulini Júnior - Não
Fausto Fernandes - Não
Fausto Rocha - Não
Felipe Mendes - Não
Fernando Bezerra Coelho - Sim
Fernando Gasparian~ Sim
Fernando Henrique Cardoso - Sim
Fernando Santana - Sim
Firmo de Castro - Sim
Aávio Rocha - Não
FlorestanFernandes - Sim
Aoriceno Paixão :.- Sim

Francisco-Amaral- Abstenção
Francisco Benjamim - Sim
Francisco Cameiro - Sim
Francisco Diógenes - Não
Francisco Küster - Sim
Francisco Rollemberg - Não
Francisco Rossi - Sim
Furtado Leite - Sim
Gandi Jamil- Sim
Gastone Righi - Sim
Geovani Borges - Não
Geraldo Alckmin Filho - Sim
Geraldo Bulhões - Sim
Geraldo Campos - Sim
Geraldo Aeming - Sim
Geraldo Melo - Sim
Gerson Marcondes - Não
Gidel Dantas - Não
Gilson Machado - Não
Guilherme Palmeira - Não
Gumercindo Milhomem - Sim
Harlan Gadelha - Sim
Haroldo Uma - Sim
Haroldo Sabóia - Sim
Hélio Duque - Sim
Hélio Manhães - Sim
Hélio Rosas - Abstenção
Henrique Córdova - Não
Henrique Eduardo Alves - Sim
Heráclito Fortes - Sim
Hermes Zaneti - Sim
Hilário Braun - Sim
Homero Santos - Sim
Humberto Lucena - Sim
Humberto Souto - Sim
Iberê Ferreira - Sim
Ibsen Pinheiro - Sim
Inocêncio Oliveira - Sim
!ram Saraiva - Sim
!rapuan Costa Júnior - Sim
Irma Passoni - Sim
Ismael Wanderley - Sim
Israel Pinheiro - Sim
Itamar Franco - Sim
IturivalNascimento - Sim
Ivo Cersósimo - Sim
Ivo Lech - Sim
IvoMainardi - Sim
Ivo Vanderlinde - Sim
Jacy Scanagatta - Não
Jairo Azi- Sim
Jairo Cameiro - Não
Jalles Fontoura - Não
Jamil Haddad - Sim
Jarbas Passarinho - Não
Jayme Paliarin - Não
Jayme Santana - Sim
Jesualdo Cavalcanti - Não
Jesus Tajra - Não
João Agripino - Sim
João Alves- Não
João Calmon - Sim
João Castelo - Abstenção
João Cunha - Sim
João da Mata - Não
João de Deus Antunes - Não
João Herrmann Neto - Sim
João Machado Rollemberg - Não
João Menezes - Não
João Natal - Sim
João Paulo - Sim
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João Rezek - Não
Joaquim Bevilacqua - Sim
Joaquim Hayckel- Sim
Jofran Frejat - Não
Jonas Pinheiro - Não
Jonival Lucas - Sim
Jorge Arbage - Abstenção
Jorge Bomhausen - Sim
Jorge Hage - Sim
Jorge Uequed - Sim
Jorge Vianna - Não
José Agripino - Sim
José Carlos Coutinho - Não
José Carlos Grecco - Sim
José Carlos Martinez - Não
José Carlos Sabóia - Sim
José Carlos Vasconcelos - Sim
José Costa - Sim
José da Conceição - Sim
José Egreja - Não
José Elias - Sim
José Fogaça - Sim
José Genoíno - Sim
José Geraldo - Sim
José Guedes - Sim
José Ignâcio Ferreira - Sim
José Uns - Sim
José Luiz de Sã - Sim
José LuizMaia - Abstenção
José Melo - Sim
José Mendonça Bezerra - Não
José Paulo Bisol - Sim
Josê Queiroz - Não
José Richa - Não
José Santana de Vasconcellos - Não
José Serra - Sim
José Tavares - Sim
José Teixeira - Não
José Tinoco - Sim
José Ulísses de Oliveira- Sim
José Viana - Sim
José Yunes - Sim
Jovanni Masini - Não
Juarez Antunes - Sim
Júlio Campos - Não
Júlio Costamilan - Sim
Jutahy Magalhães - Sim
Koyu lha - Sim
Lael Varella - Abstenção
Lavoisier Maia - Sim
Lélio Souza - Sim
Leopoldo Bessone - Sim
Leur Lomanto - Não
Levy Dias - Não
Lezio Sathler - Sim
Udice da Mata - Sim
Lourival Baptista - Não
Lúcia Vânia - Sim
Lúcio Alcântara - Sim
Luís Eduardo - Não
Luís Roberto Ponte - Não
Luiz Alberto Rodrigues - Sim
LuizFreire - Sim
Luiz Gushiken - Sim
Luiz Henrique - Sim
Luiz Inácio Lula da Silva - Sim
Luiz Marques - Não
LuizSoyer - Sim
Lysâneas Maciel- Sim
Maguito Vtlela- Sim
MalulyNeto - Sim
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Manoel Castro - Não
Manoel Moreira - Sim
Manuel Viana - Não
Márcio Braga - Sim
Márcio Lacerda - Sim
Marco Maciel- Sim
Marcos Perez Queiroz - Sim
Maria Lúcia - Sim
MárioAssad - Sim
Mário Covas - Sim
Mário de Oliveira - Não
Mário Maia - Sim
Marluce Pinto - Sim
Matheus Iensen - Não
Mauricio Campos - Sim
Mauricio Fruet - Sim
Mauricio Nasser - Não
Mauricio Pádua - Sim
Maunlio Ferreira Uma - Sim
Mauro Benevides - Sim
Mauro Borges - Sim
Mauro Campos - Sim
Mauro Miranda - Sim
Mauro Sampaio - Abstenção
Max Rosenmann - Não
Mendes Botelho - Não
Mendes Ribeiro - Sim
Messias Góis - Sim
Messias Soares - Não
Michel Temer - Sim
Mihon Barbosa - Não
Miraldo Gomes - Sim
MiroTeixeira - Sim
Moema São Thiago - Sim
Moysés Pimentel - Abstenção
Mussa Demes - Não
Myrian Portella - Sim
Nabor Júnior - Não
Naphtali Alves de Souza - Sim
Narciso Mendes - Não
Nelson Aguiar - Sim
Nelson Cameiro - Sim
Nelson Jobim - Sim
Nelson Wedekin - Sim
Nehon Friedrich - Sim
Ney Maranhão - Sim
NiIso Sguarezi - Não
Nilson Gibson - Sim
Nion A1bemaz- Sim
Nyder Barbosa - Não
Octâvio Elísio - Sim
Odacir Soares - Não
Olívio Dutra - Sim
Orlando Bezerra - Não
Orlando Pacheco - Não
Oscar Corrêa - Não
Osmar Leitão - Sim
Osmir Uma - Não
Osvaldo Coelho - Não
Osvaldo Sobrinho - Sim
Oswaldo Almeida - Sim
Oswaldo Trevisan - Não
Ottomar Pinto - Sim
Paes de Andrade - Sim
Paes Landim - Não
Paulo Delgado - Sim
Paulo Macarini - Sim
Paulo Mincarone - Sim
Paulo Paim - Sim
Paulo Pimentel - Não
Paulo Ramos - Sim
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Paulo Silva - Sim
Paulo Zarzur - Não
Pimenta da Veiga - Sim
Plínio Arruda Sampaio - Sim
Pompeu de Sousa - Sim
Rachid Saldanha Derzi - Sim
Raimundo Bezerra - Sim
Raimundo Rezende - Sim
Raul Ferraz - Sim
Renan Calheiros - Sim
Renato Johnsson - Não
Renato Vianna - Sim
Ricardo Izar - Não
Rita Camata - Sim
Rita Furtado - Não
Roberto Augusto - Não
Roberto Balestra - Não
Roberto Campos - Não
Roberto Freire - Sim
Roberto Torres - Sim
Roberto Vital- Sim
Robson Marinho - Sim
Rodrigues Palma - Sim
Ronaldo Aragão - Sim
Ronaldo Carvalho - Não
Ronaldo Cezar Coelho - Sim
Ronan Tito - Sim
Rosa Prata - Sim
Rospide Netto - Sim
Rubem Branquinho - Não
Rubem Medina - Não
Ruben Figueiró - Não
Sadie Hauache - Não
Samir Achôa - Sim
Sandra Cavalcanti - Não
Sérgio Brito - Não
Sérgio Spada - Não
Sérgio Wemeck - Sim
Severo Gomes - Sim
Sigmaringa Seixas - Sim
SílvioAbreu - Sim
Simão Sessim - Sim
Siqueira Campos - Sim
Sólon Borges dos Reis - Não
Tadeu França - Sim
Theodoro Mendes - Não
Tito Costa - Sim
Ubiratan Aguiar - Sim
Ubiratan Spinelli - Não
U1duricoPinto - Sim
Valmir Campelo - Não
Vaher Pereira - Sim
Vasco Alves - Sim
Vicente Bogo - Sim
Victor Faccioni - Não
Victor Fontana - Não
Vieirada Silva - Não
VIlsonSouza - Sim
Virgildâsiode Senna - Sim
Virgílio Galassi - Não-
VitorBuaiz - Sim
VIValdo Barbosa - Sim
Vladimir Palmeira - Sim
Wagner Lago - Não
Waldeck Ornélas - Não
Waldyr Pugliesi - Sim
Walmor de Luca - Sim
Wilma Maia - Sim
Wtlson Campos - Sim
Wtlson Martins - Sim
Ziza Valadares - Sim
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o SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Sobre a mesa, requerimento de destaque nos se
guintes termos:

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
É a seguinte a matéria destacada:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
rio 2D00131-3

Senhor Presidente,
Requeiro destaque para a Emenda n°

2T01322-1 - Deputado José Genoíno rleto.

EMENDA rio 1.322
Do Sr. José Genoíno

Suprime a expressão "terrorismo e os hedion
dos" do inciso XUV, art. 5°,que fica com a seguin
te redação:

XUV- São crimes inafiançáveise insuscetíveis
de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins, por eles
respondendo os mandantes, os executores e os
que, podendo evitá-los, se omitirem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Vamos submeter à decisão do Plenário a Emenda
n° 1.322, de autoria do nobre Constituinte José
Genoíno. Ao texto, já do conhecimento da Casa,
inciso XUV, S. Ex" deseja tomar insuscetível de
ser considerado crime inafiançávele da obtenção
da graça da anistia o terrorismo.

Dou a palavra ao nobre Constituinte, se S. Ex"
desejar justificar sua proposição.

O Sr. Flávio Palmier da Veiga - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. FLÁVIO PALMIERDAVEIGA (PMDB
- RJ.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
votei "sim" e meu voto não foiregistrado na últirna
votação.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Será registrado.

O Sr. Sotero Cunha - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDErITE (UlyssesGuimarães) 
Tem V. Ex"a palavra.

O SR. SOTERO CaNHA (PDC - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
é "sim".

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
Será registrado.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Genoíno, para encaminhar a votação.

O SR. JOSÉ GmOmO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Se'" e Srs.
Constituintes, se a Assembléia Nacional Consti
tuinte tivesse aprovado a Emenda Antonio Mariz,
fruto de um acordo de liderança, nós examina
riamos a possibilidade de não colocar em votação
a emenda que ora defendemos. Estou propondo
a supressão da palavra terrorismo.

Faço esta defesa da tribuna, sabendo de ante
mão que há uma posição conservadora na As
sembléia Nacional Constituinte, permitam-me ser
franco ao dizer, em relação à qualificação desses
crimes. Não quero, aqui, repetir a defesa que fiz

no Primeiro Turno. Mantenho na íntegra, os ter
mos da defesa que fiz, quando esta matéria foi
votada.

Quero chamar a atenção para esse dispositivo
e até historiar sobre o que está por trás do que
não está sendo votado. Trata-se exatamente da
tipificação,qualificação e criminalização do crime
de tortura. Quando a Comissão de Sistematização
aprovou a prática da tortura como crime inafian
çável e insuscetivel de graça ou anistia e apenas
a Assembléia ratificou no texto Constitucional o
que está na Convenção Intemacional Contra a
Tortura, de que o Brasil é um dos signatários,
surgiu a proposta do Centrão, que, não supri
mindo a tipificação e a criminalização da tortura,
desqualificou esta criminalização,colocando tráfi
co ilícito de drogas e terrorismo como crimes
hediondos. Ora, todo crime é hediondo - a defe
sa da Emenda Antonio Marizfoi perfeita e brilhan
te. Isso aqui é uma redundância. Não tem sentido
estar no Texto Constitucional. Tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins é algo claramente
fácil de tipificar. No entanto, Sr. Presidente - e
chamo a atenção - o crime de terrorismo não
permite uma tipificação precisa, mas pode possi
bilitar uma ampla conceituação. Quero deixar
bem claro que, dependendo do regime político,
o terrorismo pode ter uma conceituação ou outra:
terrorista na África do Sul é quem é contra o
racismo, terrorista no Chile é quem quer o fim
do Govemo Pinochet; na década de 70, foi consi
derado terrorista aquele que era contrário à dita
dura militar.

Portanto, Sr. Presidente, o correto neste dispo
sitivo era a Assembléia ter aprovado a Emenda
José Tavares, que dava um outro tratamento à
questão disciplinando a matéria em dispositivos
distintos.

Aqui,buscou-se a confusão, para desqualificar,
desconceituar o que é o principal,ou seja, a carac
terização da tortura como crime inafiançável e
inanistiável. E aí há outro agravante: diferente
mente do que diza Convenção Intemacional Con
tra a Tortura, foi tirada a imprescritibIlidade. O
Brasil assina a Convenção Contra a Tortura, e
a Assembléia Nacional Constituinte aprova na ín
tegra norma contrária ao que diz aquela Conven
ção.

Portanto, o mais correto é que se tivesse apro
vado a Emenda José Tavares. Como foiaqui rejei
tada, menos mal seria suprimir "crimes hedion
dos". O mal menor agora é suprimir a expressão
"o terrorismo".

Por isso, Sr. Presidente, defendo esta emenda
e solicito à Assembléia Nacional Constituinte que
a aprove.

Muito obrigado.

O Sr. Mansueto de Lavor - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Concedo a palavra pela ordem ao nobre Consti
tuinte Mansueto de Lavor.

O SR. MANSClEfO DE LAVOR (PMDB 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero registrar o meu voto "sim" na votação ante
rior.

A S.. Maria de Lourdes AbadI. - Sr. Presi
dente, solicito a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Concedo a palavra pela ordem à nobre Consti
tuinte Maria de Lourdes Abadia.

A SRA. MARIA DE LOURDES ABADIA
(PFL- DF. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, quero registrar o meu voto "sim" na vota
ção anterior.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
Os votos dos ilustres Constituintes serão devida
mente registrados.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Concedo a palavra à nobre Constituinte Sandra
Cavalcanti,para contraditar.

Peço aos oradores que se atenham ao tempo
regimental, para que possamos votar.

A SR" SANDRA CAVALCArl11 (PFL - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, S....
e Srs. Constituintes, há, evidentemente, uma con
fusão deliberada entre o conceito que se encerra
na palavra terrorismo e o que se encerra na pala
vra subversão.

Quando o terrorismo é aliado à subversão, ele
ocorre na área política, mas não é, necessaria
mente, ligado nem à subversão, nem à política.

O terrorismo, ao longo da História, tem sido
praticado por fanáticos, por vingança de ordem
pessoal, por tentativas de impedir que a lei possa
ser aplicada. O terrorismo hoje é a forma mais
covarde, mais injusta de se cometerem crimes
contra pessoas inocentes e desavisadas. Tivemos
há pouco tempo exemplos disso no mundo: a
vigança de um cidadão contra uma pessoa de
sua família, que ia viajar em um jato comercial,
deu origem a que ele colocasse uma bomba na
quele avião, que explodiu, matando centenas de
pessoas que nada tinham a ver nem com o fato
político,nem com o de ordem filosóficaou ideoló
gica. O terrorismo é uma covardia, urna cruel·
dade, que hoje corresponde àforma mais nefanda
de se tentar obter urn resultado. Por isso, Sr. Presí
dente, nada tem a ver com guerrilheiro,com ......
theid, com a defesa de alguém que queira ser
contra o mais antigo ditador do mundo, o Sr.
Fidel Castro, ou urn dos mais recentes ditadores
do mundo, o Sr. Pinochet. Não se trata disso.
O terrorismo é urna forma covarde de matar pes
soas inocentes sem que haja qualquer explicação
para o fato, a não ser o gesto de violência de
quem o pratica. Então, na minha opinião - e
venho acompanhando, como todas as senhoras
e os senhores, os atos de terrorismo praticados
hoje no mundo inteiro, quer na área política ou
fora dela - a forma mais correta de se combater
o terrorismo é colocá-lo na mesma categoria da
queles crimes que não podem e não devem ser
suscetíveis de graça e anistia. O terrorista precisa
ter conhecimento de que, quando for descoberto
e julgado, não será anistiado para voltar ao con
vívio das pessoas, porque aquele que recorre ao
terrorismo, por uma vez que seja na vida, não
merece realmente a graça do perdão da humani
dade. Ele vai ter de ficar esperando por a1gwn
tempo o perdão de Deus, que esse, certamente,
urn dia virá.O texto deve ser mantido e a emenda
deve ser rejeitada.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Concedo a palavra ao Sr. Relator, e depois vota
remos.
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Peço aos Srs. Constituintes que permaneçam
no plenário.

O SR. BERNARDO CABRAL (Relator.)
(PMDB - AM. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, teria muito pouco
a aduzir aos comentários da emimente Consti
tuinte Sandra Cavalcanti, mas o ilustre Consti
tuinte José Genoíno resolveu lançar para o Plená
rio uma frase, dizendo que a posição contra o
terrorismo é conservadora. Contraponho-me a
S. Ex' Não se trata de uma posição conservadora.
A prática do terrorismo geralmente é feita por
grupos irresponsáveis, haja vista o que se assiste
no mundo inteiro. E sem base popular, o que
gera uma repressão muito grande, e os grupos
democráticos passam a ter uma menor liberdade.

Esses grupos são organizados com base popu
lar e para a base popular. Quando existe o proble
ma do terrorismo, o que há, aí sim, é o crime
desenfreado, que não cabe na concepção que
aqui quis ressaltar o Constituinte José Genoíno,
do terrorismo político. Há que se fazera distinção,
Sr. Presidente. E neste caso o projeto está rigoro
samente certo.

Por esta razão, sou pela rejeição, Sr. Presidente.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Vamos à votação. O parecer do Relator é pela
rejeição da proposição.

O Sr. Amaral Netto -Sr. Presidente peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
Tem a palavra V. Ex'.

O SR. AMARAL NE'lTO (PDS - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a bancada
do PDS, tenho certeza, votará "não" à proposição,
mantendo o termo o "terrorismo" no texto.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
Tem a palavra V. Ex'.

O SR. ROBERTO FREIRE(PCB - PE. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, embora con
siderando que haja alguns equívocos na coloca
ção feita em relação ao terrorismo, temos a exata
noção de como isso pode ser distorcido e detur
pado em nosso País. Por isso mesmo não pode
mos equiparar o terrorismo político ao crime de
terrorismo do Estado, que é a tortura. Votaremos
"sim".

O Sr. Adolfo OHve1ra- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem a palavra V.Ex'

O SR. ADOLFO OUVEIRA (PL-RJ.Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Ube
ral,considerando o terrorismo crime covarde,vota
unão".

O Sr. Gastone Righi - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem V.Ex' a palavra.

O SR. GASTONE RIGHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Uderança

do PTB é contra o terrorismo de direita ou de
esquerda. Vota "não".

O Sr. Haroldo Uma - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (OIyssesGuimarães)
Tem V.Ex' a palavra.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Par
tido Comunista do Brasil considera que a prática
do terrorismo em nosso País tem sido feita pela
direita, como por exemplo o caso do Riocentro.
Entretanto, a crítica ao terrorismo só é exercitada
de um ponto de vista de direita, ou seja, só os
esquerdistas são criticados pela prática do terro
rismo. Por isso, somos a favor da retirada do ter
mo, e votarmos "sim".

O Sr. Inocêncio OUve1ra - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem V.Ex' a palavra.

O SR. IN()(ÊlICIO OIJ\'ElRA (PFL- PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Par
tido da Frente Uberal vota "não", uma vez que
não apóia o terrorismo, quer seja de direita ou
de esquerda. Assim, recomenda à sua bancada
que vote "não".

O Sr. AdemirAndrade-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex' a palavra.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro mantém sua posição desde
o início desta Constituinte e vota favoravelmente
à retirada da expressão da tortura.

O Sr. Artur da Távola - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O Sr. Presidente (UlyssesGuimarães) - Tem
V. Ex' a palavra.

O SR. ARTaR DA TÁVOlA (PSOB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há di
vergências sobre esta matéria na bancada do
?SDB, razão pela qual fica em aberto. O voto
pessoal do Líder, no entanto, será "não", conside
rando que estamos votando uma Constituição de
mocrática - e navigência da democracia o terro
rismo é prática condenável.

O Sr. Nelson Jobim - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTJ; (Ulysses Guimarães) 
Tem V.Ex' a palavra.

O SR. NELSON JOBIM (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
fica com o Relator e vota "não", mantendo as
práticas democráticas de exercer a vida política.

o Sr. Céaar Mala -Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDEI'n'E (UlyssesGuimarães)
Tem V.Ex' a palavra.

O SR. CÉSARMAIA(PDT-RJ.Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não".

O Sr. JoH Qenofno -Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimllfães)
Tem V.Ex' palavra.

O SR. JOS~ GErlOIrIO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota
"sím".

O SR PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Passa-se à votação.

(Procede-se à votllçh)

O SR. PRESIDENTE (OJyssesGuimarães)
- Quero levar ao conhecimento dos Srs. Consti
tuintes que foram constituídos cinco grupos ou
cinco comissões.

A primeira comissão tratará da tributação, do
orçamento, das finanças. da organização do Esta
do, e dos Poderes; a segunda, da ordem econô
mica, da política urbana, e da reforma agrária;
a terceira, da seguridade, educação, ciência e tec·
nologia;a quarta tratará da comunicação, do meio
ambiente, da família e do índio; e a quinta, das
Disposições Transitórias.

Rogo aos partidos designarem os integrantes
dessas comissões.

Que essas comissões se reúnam no gabinete
do Líder do PMDB, Nelson Jobim, para a ordena
ção dos trabalhos. Sua finalidadeé fazerum traba
lho de debate, de garimpagem em todo o texto
da Constituição, que depois será remetido às Ude
ranças e forças representativas da Constituinte.
Será um trabalho, obviamente, bastante discipli
nado ou facilitado. Além da reunião dos Líde~,

que é, diglUTlos, de cúpula, pois vai superintender
e coordenar todo esse trabalho, desde já todos
os textos serão submetidos aosegundo turno das
cinco comissões. Peço que se reúnam amanha,
às 9 horas, no gabinete da Líderança do P.MDB.
onde estarão os Líderes dos demaispartidos. para
disciplinarem o trabalho que será realizado pela
referida comissão.

Peço que permaneçam no plenário. Por favor.
não frustrem o trabalho que temos de desen
volver,a fimde que possamos ter o tempo possi
velmente liberado para outras atividades relacio
nadas com as eleições municipais. (Palmas.) Va
mos fazer um trabalho concentrado.

O SR. PRESIDEI"ITE (UlyssesGuirnllfães)
Está encerrada a votação. A Mesa vai proclamar
o resultado. (Votação rr 755):

S/M-68
NÃO-335
ABSTENÇÃO-3
TOTAL-406

A emenda foi rejeitlKla.

WJTARAM OS SR5. CONS1TT(JJNT'ES:

Presidente Ulysses Guimarães - Abstençio
Acival Gomes~Mão
Adauto Pereira - Não
Ademir Andrade - Sim
Adhemar de Barros FUho - Não
AdolfoOliveira - Não
AdroaldoStreek - Não
Adylson Motta- Não
Aéciode Borba- Não
Affonso ClU'IUII'go - Não
AfonsoArinos- Não
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Agassiz ~meida - Sim
Airton Cordeiro- Não
Airton Sandoval- Não
AlbanoFranco - Não
Albérico Cordeiro- Não
Alceni Guerra- Não
AldoArantes- Sim
Alexandre Puzyna- Não
Alfredo Campos - Não
Aloysio Chaves- Não
Aluízio Campos - Não
ÍdvaroPacheco - Não
Alysson Paulinelli - Não
AmaralNetto- Não
Amawy Müller - Não
Amilcar Moreira - Não
ÂngeloMagalhães- Não
AnnaMariaRattes- Sim
Annibal Barcellos- Não
Anterode Barros- Sim
AntônioBritto- Não
AntônioCâmara - Não
AntônioCarlosFranco - Não
Antôniocar!os Konder Reis- Não
Antoniocarlos MendesThame - Não
Antôniode Jesus - Não
AntonioMariz - Sim
AntonioPerosa - Não
AntonioSalim Curiati- Não
AmaldoFaria de Sá- Não
AmaldoMartins - Não
AmaldoMoraes- Não
AmoldFioravante- Não
Artenir Werner- Não
Artur da Távola- Não
Asdrubal Bentes -l'~ão
AssisCanuto - Não
Átila Ura - Não
AugustoCarvalho - Sim
ÁureoMello - Abstenção
Basílio Villani - Não
BenedictoMonteiro - Não
Beneditada Silva- Sim
BenitoGama - Não
Bernardo Cabral- Não
Beth Azize - Sim
Bezerrade Melo- Não
BocayuvaCunha - Não
Bonifácio de Andrada- Não
Brandão Monteiro - Não
Caio Pompeu - Não
Cardoso Alves - Não
CarlosAlberto - Não
CarlosAlberto Caó- Não
CarlosBenevides- Não
CarlosCardinal- Não
CarlosCotta- Sim
CarlosDe'Carli - Não
CarlosMosconi- Não
CarlosSant'Anna- Não
Célio de Castro- Sim
César Maia- Não
Chagas Duarte- Não
Chagas Rodrigues- Não
Christóvam Chiaradia- Não
Cid Carvalho - Não
CidSabóia de Carvalho - Não
Gáudio Ávila - Não
Geonâncio Fonseca - Não
Cunha Bueno - Não
D6Iton Canabrava- Não

DarcyDeites - Não
DarcyPozza- Não
Daso Coimbra- Não
DelBosco Amaral- Não
Delfim Netto- Não
DélioBraz- Não
DenisarArneíro - Não
Dionisio DalPrá - Não
Dionísio Hage- Não
DirceTutu Quadros - Sim
DirceuCameiro- Não
Divaldo Suruagy- Não
Djenal Gonçalves- Não
DomingosJuvenil - Não
Domingos Leonelli - Sim
Doreto Campanari - Não
Edésio Frias - Não
Edivaldo Motta- Não
Edme Tavares- Não
Edmilson Valentim - Sim
Eduardo Bonfim- Sim
Eduardo Jorge - Sim
Eduardo Moreira - Não
EgídioFerreira Uma - Não
Eliel Rodrigues- Não
Eliézer Moreira - Não
Eraldo Trindade- Não
Erico Pegoraro - Não
ErvinBonkoski- Não
EuclidesScalco - Não
Eunice Michiles - Não
EvaldoGonçalves- Não
J;xpedito Machado- Não
ÉzioFerreira- Não
Fábio Feldmann - Não
Fábio Raunheitti - Não
Farabulini Júnior - Não
Fausto Fernandes - Não
Fausto Rocha - Não
FelipeMendes- Não
Fernando BezerraCoelho- Não
Fernando Gasparian- Não
Fernando Gomes - Não
Fernando HenriqueCardoso - Não
Fernando Santana - Sim
Firmo de Castro - Não
AavioPalmierda Veiga - Não
AávioRocha - Não
Aorestan Fernandes - Sim
França Teixeira - Não
Francisco Benjamim- Não
Francisco Cameiro- Não
Francisco Diógenes - Não
Francisco Küster- Não
Francisco Rossi- Sim
Furtado Leite- Não
GandiJamil- Não
Gastone Righi - Não
GeovaniBorges - Não
GeraldoAlckmin Filho- Não
GeraldoBulhões- Sim
GeraldoCampos - Sim
GeraldoMelo- Não
Gerson Marcondes- Não
Gerson Peres - Não
GidelDantas - Não
GuilhermePalmeira- Não
GumercindoMilhomem - Sim
HarlanGadelha- Não
HaroldoUma - Sim
HaroldoSabóia - Sim

Hélio Duque - Não
Hélio Rosas - Não
HenriqueCórdova- Não
HenriqueEduardo Alves- Não
Heráclito Fortes - Não
Hermes Zaneti- Sim
HumbertoSouto - Não
Iberê Ferreira- Não
InocêncioOliveira - Não
lrarn Saraiva- Sim
lrapuan Costa Júnior - Não
Irma Passoni - Sim
IsmaelWanderley - Sim
IsraelPinheiro- Não
ItamarFranco - Não
Iturival Nascimento- Não
Ivo Cers6simo- Não
Ivo Lech- Não
Ivo Mainardi - Não
Ivo Vanderlinde - Não
Jacy Scanagatta - Não
Jairo Azi - Não
Jairo Cameiro- Não
Jalles Fontoura - Não
Jamil Haddad- Sim
Jarbas Passarinho- Não
Jayme Paliarin - Não
Jayme Santana - Sim
Jesus Tajra- Não
João Agripino - Não
João Alves - Não
João Calmon- Não
João Castelo- Não
João Cunha - Não
João da Mata- Não
João de Deus Antunes- Não
João Herrmann Neto - Sim
João Machado Rollemberg - Não
João Menezes - Não
João Natal- Não
João Paulo- Sim
Joaquim Bevilacqua- Não
Jofran Frejat- Não
Jonas Pinheiro- Não
Jonival Lucas - Não
Jorge Arbage- Não
Jorge Bornhausen - Não
Jorge Hage- Sim
Jorge CIequed - Não
Jorge Vianna - Não
José Agripino - Não
José Carlos Coutinho- Não
José CarlosGrecco- Não
José CarlosMartinez - Não
José CarlosSabóia - Sim
José CarlosVasconcelos - Não
José Costa - Não
José da Conceição - Sim
José Egreja - Não
José Elias- Não
José Fogaça - Não
José Genoíno- Sim
José Geraldo- Não
José Guedes - Abstenção
José IgnácioFerreira- Não
José Jorge - Não
José Uns - Não
José Luiz de Sá - Não
José Luiz Maia- Não
José Mauricio - Não
José Melo- Não
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José Mendonça Bezerra- Não
José Paulo Bisol- Sim
José Queiroz- Não
José Richa- Não
José Santana de Vasconcellos - Não
José Serra - Não
José Tavares - Não
José Teixeira - Não
José Tinoco - Não
José Ulisses de Oliveira - Não
José Viana - Não
José Yunes- Não
JovanÍliMasini - Não
Juarez Antunes- Sim
Júlio Campos - Não
Jólio Costamilan- Não
Jutahy Magalhães- Não
Koyu lha - Não
LaelVarella - Não
Lavoisier Maia- Não
Lélio Souza - Não
LeopoldoPerez- Não
Leur Lomanto - Não
Levy Dias- Não
Lezio SathIer- Não
Lídice da Mata- Sim
Lourival Baptista- Não
Lúcía Vânia - Sim
LúcioAlcântara - Não
LuisEduardCf~ Não
LuísRobertoPonte - Não
Luiz Alberto Rodrigues.....,.. Não
Luiz Freire--Não
Ll.e Gushiken- Sim
Luiz Henrique- Não
LuizInácioLulada Silva- Sim
Luiz Marques- Não
Luiz Soyer - Não
LysâneasMaciel- Sim
Maguito y"lIela -,Nãó .
Manoel Castr.o - Não
ManoelMoreira - Não
Mansueto de Lavor- Não
ManuelViana - Não
Marcelo Cordeiro- Não
Márcio Braga - Não
Márcio Lacerda - Não
MarcoMaciel- Sim
MarcosUma - Não
MarcosPerezQueiroz- Não
Maria de LourdesAbadiazz: Não
Maria [ócia::"" Não
Mári6Assad- Não
Mário Covas- Não
Mário de Oliveira - Não
Mário Maia - Não
Marluce Pinto- Não
Matheus Iensen- Não
Maur.!cio Corrêa - Não

, Ma,.uricio Fruet - Não
Mauricio Nassér - Nãõ
Mauricio Pádua - Não
Maurílio FerreiraUma - Sim
MauroBenevides- Não
MauroBorges - Não
MauroCampos - Não
MauroMiranda - Não
MauroSampaio - Não
Max Rosenmann - Não
MendesBotelho - Não

, ,Mendes Ribeiro - Não

MessiasGóis - Não
MessiasSoares - Não
Michel Temer - Não
Milton Barbosa - Não
Miraldo Gomes - Não
MoemaSão Thiago - Sim
Mozarildo Cavalcanti - Não
Myrian Portella- Sim
NaborJónior - Não
NaphtaIi Alves de Souza - Não
NarcisoMendes- Não
NelsonAguiar- Não
NelsonCameiro- Não
NelsonJobim - Não
NelsonWedekin- Sim
NeyMaranhão- Não
Nilso Sguarezi- Não
Nilson Gibson- Não
NionA1bemaz - Não
NorbertoSchwantes - Sim
NyderBarbosa - Não
OctávioElísio - Sim
Odacir Soares - Não
Olivio Dutra- Sim
Orlando Bezerra- Não
Orlando Pacheco - Não
Oscar Corrêa- Não
Osmar Leitão- Não
Osmir Líma- Não
OsvaldoBender - Não
Osvaldo Coelho- Não
OsvaldoSobrinho - Não
OswaldoAlmeida - Não
OswaldoTrevisan- Não
Ottomar Pinto- Não
Paes de Andrade- Não
Paes Landim- Não
Paulo Delgado- Sim
PauloMacarini - Não
PauloMincarone- Não
PauloPaim - Sim
Paulo Pimentel- Não
Paulo Ramos - Sim
PauloRoberto- Não
PauloSilva- Sim
Paulo Zarzur- Não
Pedro Ceolin- Não
Pimenta da Veiga - Não
Plínio Arruda Sampaio - Sim
Pompeu de Sousa - Sim
Raimundo Bezerra- Não
Raimundo Rezende- Não
Renan Calheiros- Sim
Renato Bernardi- Não
RenatoJohnsson - Não
RenatoVianna - Não
RicardoFiuza- Não
RicardoIzar - Não
Rita Camata - Não
RobertoAugusto- Não
RobertoCampos - Não
RobertoFreire- Sim
RobertoTorres - Não
RobertoVital - Não
Robson Marinho- Não
RodriguesPalma - Não
RonaldoAragão- Não
RonaldoCarvalho - Não
RonaldoCezar'coelho - Não
Ronaro Corrêa- Não
Rosa Prata- Não

Rubem Branquinho- Não
Rubem Medina - Não
Ruben Figueiró- Não
Sadie Hauache - Não
Samir Achôa- Não
Sandra Cavalcanti - Não
Sérgio Brito- Não
Sérgio Wemeck- Não
Sigmaringa Seixas- Sim
Sílvio Abreu- Não
Simão Sessim - Não
SiqueiraCampos - Não
Sólon Borges dos Reis- Não
Sotero Cunha - Não
Stélio Dias- Não
Tadeu França - Não
Telmo Kirst- Não
Theodoro Mendes- Não
Tito Costa - Não
ObiratanAguiar- Não
Obiratan SpineUi - Não
Valmir Campelo - Não
Valter Pereira- Não
VascoAlves - Sim
Vicente Bago - Sim
Victor Faccioni- Não
Victor Fontana - Não
Vieira da Silva- Não
Vilson Souza - Sim
Virgildásio de Senna - Não
Vrrgiliô Galassi- Não
Vitor Buaiz - Sim
Vwaldo Barbosa - Não
Vladimir Palmeira- Sim
WaldeckOmélas - Não
Waldyr Pugliesi - Sim
Walmorde Luca - Sim
Wilma Maia - Sim
Wilson Campos - Não
ZizaValadares - Não

A S.. Abigail Feitosa - Sr. Presidente,peço
a palavrapela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra à nobre Constituinte Abigail
Feitosa.

A SRAABIGAIL FEITOSA (PSB- BA Sem
revisãoda oradora.)-Sr. Presidente,quero regis
trar o meu voto "sim", que não saiu no painel.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
A declaração de voto de V. Ex' será registrada.

O Sr. Aluizio Bezerra - Sr. Presidente,peço
a palavrapela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Aluizio
Bezerra.

O SR. ALaíZIO BEZERRA (PMDB - AC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,quero
registraro meu voto"sim",que não saiu no painel.

O SR. PRESIDEl'fI'E (Ulysses Guimarães)
A decleraçâo de voto de V. Ex' será registrada.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Destaque n°445, de autoriado nobre Constituinte
e LíderCarlosSant'Anna.Esta emenda é supres
siva ao art 59, IncisoXLVlll, letra "e".



Agosto de 1988 DIÁRIO DAASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE Quarta-feira 10 12405

Dizo Inciso XLVII:

"A lei regulará a individualização da pena
e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação da liberdade;
b) perda de bens;
c) muIta;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos."

S. Ex" quer retirar a letra "e". Não deseja que
esta referência se faça.

O autor da proposição é o nobre Uder Carlos
Sant'Anna, a quem concede a palavra.

Q Sr. Carlos Sant'Anna (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a
retirada do destaque da emenda. (Palmas.)

O SR. PRESIDEN1E (UlyssesGuimarães)
O nobre Uder Carlos Sant'Anna retira o destaque
da sua proposição.

O SR. PRESIDEN1E (UlyssesGuimarães) 
Sobre a mesa, requerimento de destaque nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N°
2D01204-B

Senhor Presidente,
Requeiro destaque para a Emenda n°

2T010876-7. (art. 5°, inciso XLVlD, alínea a).
Constituinte AmlII'aINetto

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
É a seguinte a matéria destacada:

EMENDA N° 1.087
(Do Sr. Amaral Neto)

Art. 50, inciso XLVIII, alinea a

"a) de morte, salvo em caso de guerra
declarada;"

O SR. PRESIDEN1E (UlyssesGuimarães)
O nobre Constituinte Amaral Netto quer suprimir
do inciso XLVlD do art. 5° a referência à letra a,
que diz:"de morte, salvo em caso de guerra decla
rada".

É esta a emenda proposta pelo eminente Cons
tituinte Amaral Netto.

Concedo a palavra a S. Ex"

O SR. AMARALNE'ITO (PDS- RJ.Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes, tenho a impressão de que este Plenário,
o Sr. Relator, o Sr. Presidente e toda a Mesa já
devem estar bastante esclarecidos quanto à mi
nha posição, porque hoje, nesta tribuna, estou
defendendo a pena de morte pela sétima vez,
nesta Constituinte, desde as subcomissões, pas
sando pela comissão, pela Sistematização e pelo
Plenário.

Quero trazer a V. EX'" um argumento que acre
dito, não vai modificar o voto de ninguém. Todos
aqui conhecem o Deputado Luiz Leal, que hoje
ocupa o cargo de Secretário de Justiça do Gover
no de Minas Gerais. Esse homem assumiu a Se
cretaria de Justiça quando houve a rebelião no
Presídio de Neves e me pediu que transmitisse
a V.EX'" o que lá encontrou, quando da sua posse.
O chefe da rebelião, proclamado pela imprensa
- que também é muito culpada por tudo isso
- como um grande líder, foi a S. Ex" e disse:
"O senhor é o novo secretário? Quero informar
lhe que se eu sair daqui, se fugir ou me tirarem,

vou matar mais nove". Estou transmitindo as pala
vras do Deputado LuizLeal, nosso companheiro.
Sabem V. EX'" quantos anos de cadeia esse chefe
da rebelião do Presídio de Neves tem a cumprir?
Duzentos e trinta e sete. Sabem quantos homi
cídios praticou esse monstro? Nove. E estamos
esperando que ele saia para praticar mais dez
ou vinte. O chefe da rebelião da penitenciária de
Porto Alegre tem 120 anos de cadeia a cumprir,
o chefe da rebelião de Floríanôpolís, 140 anos.
São todos monstros irrecuperáveis que o Estado
mantém, quando um deles custa quase tanto
quanto manter seis alunos e meio dentro de um
colégio de Minas Gerais, pelos cálculos do Depu
tado LuizLeal.E S. Ex"me diziaque a penitenciária
de alta segurança de Minas absorve uma verba
de 300 bilhões de cruzados, e só a manutenção
da aparelhagem de segurança custa, aos cofres
públicos, 90 milhões de cruzados por mês.

Tudo o que se possa fazer para recuperar um
homem é legitimo. Mas é impossível que alguém
admita que vai recuperar um homem que já ma
tou nove, dez,vintepessoas. Recentemente vimos
a prisão de um pistoleiro,no Nordeste, que matou
cinqüenta ou sessenta pessoas. Vaicumprir a sua
pena na cadeia, mas amanhã, por ter bom com
portamento, pode ser liberado para matar mais
cinqiJenta ou sessenta.

Queria dizer ao Sr. Presidente, ao Sr. Relator,
meu caro Bernardo Cabral, e a V.EX'" uma coisa
muito séria: estou votando, repito, pela sétima
vez a minha idéia. Qual é ela agora? É retirar
a expressão "Não haverá pena de morte" da Cons
tituição. Por quê? Porque quero ter o direito·de
apresentar um projeto que não tenha necessidade
do número de modificações de uma Constituição.

Vamos ver agora o fato em si: dou-lhes minha
palavra de honra de que, se me derem esta emen
da, não pleitearei a pena de morte pura e simples,
e sim um plebiscito nacional, com um, dois ou
três anos de diferença da promulgação da lei,
da emenda da retirada dessa proibição. Minha
idéia é proporcionar uma discussão pública do
assunto pelas igrejas, sindicatos, federações, pro
fessores, criminalistas, agentes penitenciários e
partidos políticos, entre outros, para que possam
decidir, até por um encontro, até pelo debate,
alguma coisa capaz de suprir a falta da pena de
morte.

De qualquer maneira, Sr. Presidente, eu trouxe
aqui o depoimento de um membro desta Casa,
que, assumindo a Secretaria de Justiça, ficoucon
vencido de que não há como recuperar monstros
dessa ordem; de que é um crime que nós estamos
praticando, permitindo que, uma vezpresos, ama
nhã sejam soltos e continuem matando suas
maiores vitimas:a criança, a mulher, o motorista,
o caminhoneiro de estrada. E aqui nós temos
tantos homens que conhecem isso, corno o Cons
tituinteDenisarAmeiro.Duvidoque S. Ex"consiga
contar, pelos dedos das suas mãos, quantos cami
nhoneiros ele já perdeu torturados, assassinados
para lhes roubarem um caminhão e a carga. E
assim tem sido pelo Brasil afora. E por mais que
eu fale, por mais que o povo mostre que quer,
a única resposta que eu ouço desta Casa é esta:
não fazemos plebiscito, porque se o fizermos, ga
nhará o sim. Então, o povo não vale nada. O
que há é falsidade e hipocrisia, quando aqueles
que falam pelo povo temem o seu pronuncia
mento.

Vouencerrar, Sr. Presidente, repetindo: é a séti
ma veze a última tentativa dentro da Constituição,
porque, quando ela for aprovada, a minha pri
meira emenda será sobre a pena de morte; se
for rejeitada, a segunda será igualmente votar a
pena de morte, e enquanto eu tívervida voltarei
e estarei aqui para defender a pena de morte,
emendando a Constituição.

Sr. Presidente, repito:o único recado que tenho
a transmitir é este: dêem-me a retirada dessa ex
pressão: "não haverá pena de morte", e pedirei
aqui o plebiscito e não a pena de morte. Ouçam
me pela sétima e última vez, agora: vou voltar
depois da promulgação, repito; por favor, enten
dam e votem "sim", com a minha emenda.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Genoíno, para encaminhar contra.

O SR. JOSÉ GErlOtNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, vou ser bre
ve. Essa é a sétima vez que encaminho contra
emendas apresentadas pelo Constituinte Amaral
Netto sobre a pena de morte.

Chamaria a atenção para duas questões: pri
meiro, a pena de morte não deve existirem qual
quer situação e em qualquer regime porque elimi
na a possibilidade do castigo e nega o objetivo
maior da humanidade, que é o direito à vida, à
liberdade e à plenitude da felicidade.

Portanto, sou contra a pena de morte por uma
questão de princípios.Segundo, o correto, no tex
to constitucional, seria parar depois da palavra
morte:

XLVIII-Não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra de

clarada nos termos do art. 86.

Mesmo nesse caso sou contra a pena de morte.
No entanto, o acordo melhorou a redação do
texto votado no 1° turno.

A emenda do Constituinte Amaral Netto deve
ser rejeitada, porque se fundamenta no principio
filosófico de a sociedade vingar com a mesma
barbaridade, com a mesma truculência o que ele
chama de crime hediondo.

Portanto, apelo pela rejeição da emenda do
Constituinte Amaral Netto.

O SR. PRESIDEN1E (UlyssesGuimarães) 
Vamos à votação.

O Relatorse manifesta pela rejeição da emenda.

O Sr. ElIas Murad - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. ELIAS MURAD (PTB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, meu painel,
na mesa 17, fila 03, está defeituoso, e meu voto
não foi registrado. Pediria a V. Ex" que registrasse
meu voto "não" na última votação.

O SR. PRESIDEN1E (OlyssesGuimarães)
A declaração de V.Ex"será registrada.

O Sr. Messias Soares - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (OIyssesGuimarães) 
Tem V.Ex"a palavra.
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o SR. MESSIAS SOARES (PTR - RJ.Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o represen
tante do PTR vota "não", por uma questão de
princípios religiosos.

O Sr. Adolfo OUvelra - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENlE (QJyssesGuimarães)
Tem V.Ex- a palavra.

O SR. ADOLFO OUVEIRA (PL- RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Uberal votou contra o terrorismo e, agora, vota
contra a pena de morte.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENlE (Glysses Guimarães)
Tem V.Ex- a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB- PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCBvotará
contra.

O Sr. Inocêncio OlIveira - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENlE (GlyssesGuimarães)
Tem V. Ex- a palavra.

O SR. INOCêNCIO OUVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, a Frente
Liberal recomenda à sua bancada que vote "não".

O Sr. Nelson Jobim - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Glysses Guimarães) 
Tem V.Ex- a palavra.

O SR. NELSON JOBIM (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "não".

O Sr. Amaral Netto - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Glysses Guimarães) 
Tem V.Ex- a palavra.

O SR. AMARAL NE'lTO (PDS - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, é natural
que meu voto seja "sim", mas minha bancada
tem total liberdade para decidir. Entretanto, tenho
o direito de apelar para que ela raciocine sobre
o que eu disse.

A Sra. Dirce Tutu Quadros - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESlDENlE (Glysses Guimarães)
Tem V.Ex- a palavra.

A SRA. DIRCE rem QOADROS (PSDB
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PSDB vota "não", entendendo que a pena de
morte é antidemocrática, porque o Estado não
tem mais direito que o indivíduo.

O Sr. Gastone Rlghl- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENlE (QJyssesGuimarães) 
Tem V.Ex- a palavra.

O SR. GASTONE RIGHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Líderança
do PTB, que votou a favor do plebiscito para a
pena de morte, não pode votar pela inclusão da

pena de morte pura e simples. Portanto, votamos
"não" à emenda.

O Sr. AdemIrAndrade - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Glysses Guimarães)
Tem V.Ex- a palavra.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB- PA.Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota
"não".

AS.. Udice da Mata - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Glysses Guimarães)
Tem V.Ex- a palavra.

A SRA. LíDICE DA MATA (PC do B - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PC
do B vota "não".

O Sr. Bocayuva Cunha-Sr. Presidente peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Qlysses Guimarães) 
Tem V.Ex- a palavra.

O SR. BOCAYUVA CUNHA (PDC - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT
vota "não" e recomenda à sua bancada que
acompanhe o voto "não".

O Sr. Paulo Delgado - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE ({lJysses Guimarães)
Tem V.Ex- a palavra.

O Sr. Paulo Delgado (PT-MG. Sem revisão
do orador.) Sr. Presidente, PT vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Glysses Guimarães)
Srs. Constituintes, não se ausentem do plenário.
Já que estamos em Brasília, vamos dar todo o
rendimento aos nossos trabalhos.

Vamos contar o número de dias em que deve
mos estar aqui para a votação da matéria.

Passa-se à votação

(Procede-se à votação.)

O Sr. Furtado leite - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Glysses Guimarães)
Tem V.Ex" a palavra.

O SR. FaRTADO LEITE (PFL - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "não",
mas o painel registrou "sim".

O SR. PRESIDENTE (Glysses Guimarães)
O pedido de V.Ex" será atendido.

O Sr. Oscar Corrêa - Sr. Presidente, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses GUImarães)
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. OSCAR CORR&. (PFL - MG.Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V.
Ex" que retifique meu voto: votei "não", e saiu
"sim" no painel.

O SR. PRESIDENTE (Glysses Guimarães)
A declaração de V.Ex" será registrada.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Está encerrada a votação. A Mesa vai proclamar
o resultado (Votação n° 756):

SIM-93
NÃO-289
ABSTENÇÃO - 11
TOTAL-393

A Emenda foi rejeiada.

VOTARAM OS SRS. CO!'fST7TilINTES:

Presidente Ulysses Guimarães - Abstenção
Abigail Feitosa - Não
Acival Gomes - Não
Adauto Pereira - Não
Ademir Andrade - Não
Adhemar de Barros Filho - Não
Adolfo Oliveira- Não
Adroaldo Streck - Não
Adylson Motta - Não
Aécio de Borba - Sim
Affonso Camargo - Não
Afonso Arinos - Não
Agassiz Almeida - Não
Airton Cordeiro - Não
Airton Sandoval - Não
Albérico Cordeiro - Sim
Alceni Guerra - Não
Aldo Arantes - Não
Alexandre Puzyna - Nãe.
Alfredo Campos - Não
AloysioChaves - Não
Aluizio Bezerra - Não
Aluízio Campos - Não
ÁlvaroPacheco - Sim
Alysson Paulinelli- Não
Amaral Netto - Sim
Amaury Müller- Não
Amilcar Moreira - Sim
Ângelo Magalhães - Sim
Anna Maria Rattes - Não
Annibal Barcellos - Não
Antero de Barros - Não
Antônio Câmara - Não
Antônio Carlos Franco - Sim
Antâniocarlos Konder Reis - Não
Antoniocarlos Mendes Thame - Não
Antônio de Jesus - Não
Antonio Gaspar - Não
Antonio Mariz- Não
Antonio Perosa - Não
Antonio Salim Curiati - Sim
Amaldo Faria de Sá - Sim
Amaldo Martins - Sim
Arnold Fioravante - Sim
Artenir Wemer - Sim
Artur da Távola - Não
Asdrubal Bentes - Não
Assis Canuto - Sim
ÁtilaUra - Não
Augusto Carvalho - Não
Áureo Mello- Não
Benedicto Monteiro - Não
Benedita da Silva- Não
Benito Gama - Sim
Bemardo Cabral- Não
Beth Azize - Não
Bezerra de Melo- Não
Bocayuva Cunha - Não
Bonifácio de Andrada - Não
Brandão Monteiro - Não
Caio Pompeu - Não
Cardoso Alves - Sim
Carlos Alberto - Não
Carlos Alberto Ca6 - Não
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Carlos Benevides - Não
Carlos Cardinal - Não
Carlos Cotta - Não
Carlos De'Carli - Sim
Carlos Mosconi - Não
Carlos Sant'Anna - Não
Carrel Benevides - Sim
Cássio Cunha Lima - Não
Célio de Castro - Não
César Maia - Não
Chagas Duarte - Não
Chagas Rodrigues - Não
Christóvam Chiaradia - Não
Cid Carvalho - Não
Cid Sabóia de Carvalho - Não
Cláudio Ávila- Não
Cleonâncio Fonseca - Sim
Cunha Bueno - Sim
Dálton Canabrava - Não
Darcy Deitos - Não
Darcy Pozza - Sim
Daso Coimbra - Não
Del Bosco Amaral- Não
Delfim Netto - Sim
Délio Braz - Não
Denisar Arneiro - Sim
Dionísio Hage - Sim
Dirce Tutu Quadros - Não
Dirceu Cameiro - Não
Divaldo Suruagy - Não
Djenal Gonçalves - Sim
Domingos Juvenil- Não
Domingos Leonelli - Não
Edésio Frias - Não
Edivaldo Motta - Sim
Edme Tavares - Não
Edmilson Valentim - Não
Eduardo Bonfim - Não
Eduardo Jorge - Não
Eduardo Moreira - Sim
Egídio Ferreira Uma - Não
Elias Murad - Não
Eliel Rodrigues - Não
Eliézer Moreira - Não
Eraldo Trindade - Não
Erico Pegoraro - Não
Ervin Bonkoski - Sim
Euclides Scalco - Não
Eunice Michiles- Sim
Evaldo Gonçalves - Sim
Expedito Machado - Não
J::zio Ferreira - Não
Fábio Feldmann - Não
Fábio Raunheitti - Sim
Farabulini Júnior - Sim
Fausto Fernandes - Sim
Fausto Rocha - Não
Felipe Mendes - Sim
Fernando Bezerra Coelho - Não
Fernando Gasparian - Não
Fernando Gomes - Sim
Fernando Henrique Cardoso - Não
Fernando Santana - Não
Firmo de Castro - Não
Aavio Palmier da Veiga - Não
Aávio Rocha - Sim
Aorestan Fernandes - Não
Aoriceno Paixão - Não
França Teixeira - Não
Francisco Benjamim - Não
Francisco Diógenes - Não
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Francisco Küster - Não
Francisco Rollemberg - Sim
Francisco Rossi - Não
Furtado Leite - Não
Gandi Jamil - Não
Gastone Righi - Não
Geovani Borges - Sim
Geraldo Alckmin Filho - Não
Geraldo Bulhões - Não
Geraldo Campos - Não
Geraldo Aeming - Não
Geraldo Melo - Não
Gerson Marcondes - Sim
Gerson Peres - Abstenção
Gidel Dantas - Não
Guilherme Palmeira - Não
Gumercindo Milhomem - Não
Harlan Gadelha - Não
Haroldo Uma - Não
Haroldo Sabóia - Não
Hélio Manhães - Não
Hélio Rosas - Sim
Henrique Córdova - Não
Henrique Eduardo Alves- Não
Heráclito Fortes - Não
Hermes Zaneti - Não
Homero Santos - Sim
Humberto Lucena - Não
Iberê Ferreira - Não
Inocêncio Oliveira- Não
Iram Saraiva - Não
Irma Passoni - Não
Israel Pinheiro - Não
Itamar Franco - Não
Ivo Cersósimo - Abstenção
Ivo Lech - Não
Ivo Mainardi - Não
IvoVanderlinde - Sim
Jacy Scanagatta - Abstenção
Jairo Azi- Abstenção
Jairo Cameiro - Abstenção
Jalles Fontoura - Não
Jamil Haddad - Não
Jarbas Passarinho - Sim
Jayme Paliarin - Sim
Jayme Santana - Não
Jesus Tajra - Sim
João Agripino - Não
João Calmon - Não
João de Deus Antunes - Não
João Herrmann Neto - Não
João Machado Rollemberg - Não
João Menezes - Sim
João Natal - Não
João Paulo - Não
Joaquim Bevilacqua - Não
Jofran Frejat - Não
Jonas Pinheiro - Não
Jonival Lucas - Não
Jorge Arbage - Sim
Jorge Bornhausen - Sim
Jorge Hage - Não
Jorge Uequed - Não
Jorge Vianna - Sim
José Agripino - Não
José Carlos Coutinho - Não
José Carlos Grecco - Não
José Carlos Martinez - Sim
José Carlos.Sabóia - Não
José Carlos Vasconcelos - Não
José Costa - Não
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José da Conceição - Não
José Egreja - Não
José Elias - Não
José Fogaça - Não
José Genoíno - Não
José Geraldo - Sim
José Guedes - Não
José Jorge - Não
José Lins - Sim
José Luizde Sá - Não
José LuizMaia - Sim
José Maurício - Não
José Melo - Não
José Mendonça Bezerra - Sim
José Paulo Bisol - Hào
José Queiroz - Não
José Richa - Não
José Serra - Não
José Tavares - Não
José Teixeira -Abstenção
José Tinoco - Não
José Ulisses de Oliveira- Hão
José Viana - Não
José Yunes - Não
Juarez Antunes - Não
Júlio Campos - Sim
Júlio Costamilan - Não
Jutahy Magalhães - Hão
Koyu lha - Não
Lael Varella- Sim
LavoisierMaia - Não
Leite Chaves - Não
Lélio Souza - Não
Leopoldo Perez - Abstenção
Leur Lomanto - Sim
LevyDias - Sim
Lezio Sathler - Não
Lídice da Mata - Não
LourivalBaptista - Não
Lúcio Alcântara - Não
Luís Eduardo - Sim
LuizAlberto Rodrigues - f1z:o
Luiz Freire - Não
LuizGushiken - Não
Luiz Henrique - Não
LuizInácio Lula da Silva - f~ão
LuizSoyer - Não
Lysâneas Maciel- Não
Maguito Vilela - Não
Manoel Castro - Abstenção
Manoel Moreira - Não
Mansueto de Lavor - I'iôo
Manuel Viana - Sim
Marcelo Cordeiro - Não
Márcio Braga - Não
Márcio Lacerda - Não
Marco Maciel- Não
Marcos Perez Queiroz - Não
Maria de Lourdes Abadia - 1180
Maria Lúcia - Não
Mário Assad - Não
Mário Covas - Não
Mário de Oliveira - Não
Mário Maia - Não
Marluce Pinto - Não
Matheus Iensen - Não
Mauricio Corrêa - Não
Maurício Fruet - Não
Maurício Pádua - Não
Maunlio Ferreira Lima - Não
Mauro Benevides - Não
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Mauro Borges - Não
Mauro Campos - Não
Mauro Miranda - Não
Mauro Sampaio - Não
Mendes Botelho - Sim
Mendes Ribeiro - Não
Messias G6is - Sim
Messias Soares - Não
MichelTemer - Não
MiltonBarbosa - Não
Miraldo Gomes - Não
MiroTeixeira - Não
Moema São Thiago - Não
Mozari\do Cavalcanti - Sim
MyrianPorteUa- Não
Nabor Júnior - Não
Naphtali Alves de Souza - Não
Narciso Mendes - Sim
Nelson Aguiar - Não
Nelson Cameiro - Não
Nelson Jobim - Não
Nelson Wedekin - Não
Nelton Friedrich - Não
Ney Maranhão - Não
Nilso Sguarezi - Não
Nilson Gibson - Não
Nion A1bemaz - Não
Norberto Schwantes - Não
Nyder Barbosa - Abstenção
Octávio Elísio - Não
OIivio Dutra - Não
Orlando Bezerra - Não
Orlando Pacheco - Não
Oscar Corrêa - Sim
Osmir Uma - Não
Osvaldo Bender - Não
Osvaldo Coelho - Não
Osvaldo Sobrinho - Sim
Oswaldo Almeida - Não
Oswaldo Trevisan - Sim
Ottomar Pinto - Sim
Paes de Andrade - Não
Paulo Delgado - Não
Paulo Paim - Não
Paulo Pimentel- Sim
Paulo Ramos - Não
Paulo Roberto - Não
Paulo Silva- Não
Paulo Zarzur - Sim
Pedro Ceolin - Não
Pimenta da Veiga - Não
PlínioArruda Sampaio - Não
Pompeu de Sousa - Não
Rachid Saldanha Derzi- Sim
Raimundo Bezerra - Não
Raimundo Rezende - Abstenção
Renan Calheiros - Não
Renato Bemardi - Não
Renato Johnsson - Sim
Ricardo Fiuza - Sim
Ricardo Izar- Sim
RitaCamata - Não
Rita Furtado - Sim
Roberto Augusto - tfão
Roberto Campos - Sim
Roberto Freire - Não
Roberto Torres - Não
Roberto Vital - Sim
Robson Marinho - Não
Ronaldo Aragão - Não
Ronaldo Carvalho - Sim

Ronaldo Cezar Coelho - Não
Ronan Tito - Não
Ronaro Corrêa - Não
Rosa Prata - Não
Rubem Branquinho - Sim
Rubem Medina - Sim
Ruben Figueir6 - Sim
Ruberval Pílotto - Sim
Sadie Hauache - Sim
Samir Achôa - Sim
Sandra Cavalcanti - Não
Sérgio Brito - Sim
Sérgio Spada - Não
Sérgio Wemeck - Sim
Severo Gomes - Não
Sigmaringa Seixas - Não
SílvioAbreu - Não
Simão Sessim - Não
Siqueira Campos - Não
Sólon Borges dos Reis - Sim
Sotero Cunha - Não
Stélio Dias - Não
Tadeu França - Não
Telmo Kirst- Sim
Theodoro Mendes - Sim
Tito Costa - Não
Ubiratan Aguiar - Não
Ubiratan Spinelli - Sim
U1durico Pinto - Não
ValmirCampelo - Sim
ValterPereira - Não
Vasco Alves- Não
Vicente Bago - Não
Victor Faccioni - Não
Victor Fontana - Sim
VilsonSouza - Não
Virgílio Galassi -Sim
VitorBuaiz - Não
Vladimir Palmeira - Não
Waldeck Omélas - Sim
Waldyr Pugliesi - Não
Walmor de Luca - Não
Wilma Maia - Não
Wilson Campos - Não
ZizaValadares - Não

o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
A Mesa se permite fazer mais um apelo. Estão
presentes agora 393 Srs. Constituintes. Portanto,
já está havendo ausência. É preciso que os Srs.
Constituintes fiquem no plenário, a fim de que
possamos dar curso à votação, pois do contrário
ela fica praticamente prejudicada, não se votando
aquilo que deve ser votado.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Anuncio o destaque do Constituinte Antonio Sa
lim Curiati. S. Ex" quer suprimir todo o inciso
UX do art, 5°, que é o seguinte:

"O civilmente identificado não será sub
metido à identificação criminal, salvo nas hi
póteses previstas em lei." .

S. Ex- não quer que essa ressalva figure no
caso da identificação.

Para cumprir o Regimento, pergunto se o nobre
Constituinte Antonio Salim Curiati está presente.
(Pausa.)

S. Ex"não está presente. O Regimento impede
que sua'proposição seja votada.

Nobre Constituinte Rosa Prata, Emenda rr 454.
O nobre Constituinte Rosa Prata retirou sua pro-

posição, com os nossos agradecimentos. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Destaque n° 1.703, do Constituinte João de Deus
Antunes.

Os nobres Constituintes João de Deus Antunes
e VingtRosado estão presentes? (Pausa)

S. Ex"mantém o texto:

"Art. 5°, inciso LXlU "a prisão de qualquer
pessoa e o local onde se encontre serão co
municados imediatamente ao juizcompeten
te e à família do preso ou a pessoa por ele
indicada."

Deseja S. Ex" suprimir do art. 5°, inciso LXIII,
do Projeto de Constituição "B", a seguinte expres
são: "ou a pessoa por ele indicada".

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra pela ordem ao nobre Consti
tuinte Roberto Freire.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB- PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero ape
nas esclarecer que há um acordo das Lideranças,
contrário a esse destaque.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Há um acordo contrário.

Vamos à votação.

O Sr. Paes Landim - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra o nobre Constituinte Paes Landim.

O SR. PAES LANDIM (PFL-P1. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, meu voto não foi
registrado. Votei,mas não saiu no painel.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Será registrada a declaração de V.Ex-

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
O nobre Constituinte retira sua proposição, com
os nossos cumprimentos. (Palmas.)

O Sr. Luiz Roberto Ponte - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V. Ex"a palavra.

O SR. LWZ ROBERTO PONTE (PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
queria registrar que meu nome não apareceu no
painel na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Destaque rr 1.418, do nobre Constituinte Enoc
Vieira.

Não estando presente o autor do destaque, o
Regimento elimina a possibilidade de sua apre
ciação.

O nobre Constituinte José Tavares está presen
te? (Pausa.) S. Ex"se reporta ao inciso XLV. (Pau
sa.)

O nobre Constituinte José Tavares retira a sua
proposição.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Destaque do nobre Constituinte Cássio Cunha U
ma ..(Pausa.) S. Ex- o mantém?
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o Sr. Cássio Cunha Uma - Retiro-o, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Com os nossos cumprimentos.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Sobre a mesa, requerimento de destaque nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9
2D00526-2

Senhor Presidente,
Requeiro destaque para a Emenda n°

2T00403-6 artigo 5°, inciso LXXI.
Constituinte Cardoso Alves

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
É a seguinte a matéria destacada:

EMENDA n° 403
Do Sr. Cardoso Alves

Suprima-se o inciso LXXI do art. 5° do Projeto
B de Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Destaque n9 526, do nobre Constituinte Cardoso
Alves. S. Ex' deseja suprimir todo o inciso LXXI

"LXXI - é assegurada a impetração do
mandado de segurança coletivo, em defesa
dos interesses de seus membros ou associa
dos, por:

a) partido político"...

É uma emenda supressiva do inciso LXXI.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Car

doso Alves.

O SR. CARDOSO ALVES (PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, um
dos incisos anteriores diz claramente que com
pete às associações e sindicatos a representação
de seus associados em juízo e fora dele, desde
que expressamente autorizados. Ora, a represen
tação em juízo pressupõe a cláusula ad juditia.
Conseqüentemente, pressupõe o mandado de se
gurança.

Meu destaque é para suprimir o inciso que esta
belece que essas associações poderão impetrar
mandado de segurança coletivo in albís, inde
pendentemente de autorização. Ora, isto arrastará
a autoria judicial àquele que pode não querer ser
autor. Além de permitir a impetração do mandado
de segurança à revelia, ainda mais, desnatura o
instituto jurídico do mandado de segurança, que
encontra suas origens nos Direitos inglês e espa
nhol, como direito personalíssimo, individual.

Assim sendo, desculpando-me perante V. Ex',
e por mejulgar no dever de manter meu destaque,
não poderei retirá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nelson
Jobim, para encaminhar a votação.

O SR. NELSON JOBIM (PMDB- RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI"" e Srs.
Constituintes, pretende o eminente Constituinte
Roberto Cardoso Alves suprimir o inciso LXXI do
art. 5° do Projeto "B", que assegura a impetração
de mandado de segurança coletivo, ou seja, cria
a figura do mandado de segurança coletivo, não
só como direito individual que temos hoje, mas
também como direito coletivo de associação.

Sr. Presidente, o que está em jogo nessa ques
tão do mandado de segurança coletivo é um as
pecto relativamente simples de Direito Processual
Constitucional, qual seja a possibilidade de que
uma causa que abrange uma massa de interes
sados possa obter uma decisão judicial única,
tenha seus efeitos definitivos estendidos àquelas
pessoas que a ela se vinculam.

Darei um exemplo, Sr. Presidente, Sr. Relator.
Considerem a hipótese de um decreto que altere,
por exemplo, a alíquota de qualquer imposto. Pelo
sistema atual, se esse decreto descumpre o prin
cipio da anualidade, ou seja, se coloca em vigên
cia a nova alíquota antes do exercício financeiro
seguinte, ele é inconstitucional. No entanto, nas
hipóteses em que as partes sujeitas a ações de
cobrança do Fisco federal, estadual ou municipal
devem impetrar mandado de segurança para se
defenderem dessa inconstitucionalidade, se o juiz
reconhecer a inconstitucionalidade, essa decisão
sóvalerá para o autor da demanda. Então, temos
o caso de se somarem inúmeras demandas 
uma série infinita - para uma mesma causa,
ao passo que, na hipótese do mandado de segu
rança coletivo, teríamos uma decisão só, abran
gente da inconstitucionalidade do decreto para
todas as demandas. Portanto, seria medida de
economia processual.

Por outro lado, o mandado de segurança cole
tivo representa um avanço no Direito Processual
Constitucional, naquilo que chamamos extensão
subjetiva do julgado, isto é, a decisão estende
seus efeitos a todos, posto que é benéfica a todos.

Por isso, Sr. Presidente, Sr. Relator, a manu
tenção do texto representa extraordinário avanço
no Direito Constitucional brasileiro, que se coloca
substancialmente à frente de uma série de direitos
que visam apenas a individualidade da Justiça.
(Palmas.)

Precisamos começar a entrar no caminho da
extensão do Poder Judiciário, às grandes causas
de reconhecimento total. Por isso, Sr. Presidente,
encaminhamos contrariamente à emenda, para
que seja mantido o texto.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Relator.

O SR. BERNARDO CABRAL (Relator.
PMDB - AM. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, pouco teria que
acrescentar à sustentação do eminente Consti
tuinte Nelson Jobim no campo do Direito Proces
sual e Constitucional, não fosse o equívoco do
eminente Constituinte Roberto Cardoso Alves. S. '
Ex' acha que o perigo é que alguém fale sem
estar autorizado. O que se quer é um mandado
de segurança coletivo, em defesa dos interesses
de seus membros ou associados.

Ora, Sr. Presidente, geralmente quando alguém
impetra mandado de segurança, e pede que lhe
seja concedida liminar, este não é extensivo aos
demais que foram a juízo. Tive essa dificuldade
quando era Presidente da Ordem dos Advogados
do Brasil e não pude, em nome da minha entída
de, impetrar um mandado de segurança coletivo
quando era em defesa da classe inteira.

Esta é uma grande conquista, um grande avan
ço, a pluralização da justiça brasileira.

Posiciono-me pela rejeição do destaque do
eminente Constituinte Cardoso Alves.

O Sr. Cardoso Alves - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra V.Ex"pela ordem.

O SR. (:ARDOSO ALVES (PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr1"
e Srs, Constituintes, embora não convencido e
na disposição inicialde defender os foros de com
petência jurídica da Assembléia, quero, em face
da evidência de que serei derrotado pelas novas
teorias jurídicas vigentes no País, retirar o meu
destaque. (Palmas.)

O Sr. Roberto Freire - Mantivemos a grande
conquista da Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
O Constituinte Roberto Cardoso Alves, com as
palmas do Plenário, retira a sua importante pr0po
sição.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Anuncio as seguintes emendas:

EMENDA N° 1.623
(Do Sr. Raimundo Bezerra)

Art. 5°, inciso LXXI, do Projeto de Constitui
ção"B":

Restabelecer o texto aprovado em primeiro tur
no (art. 6°, § 50), com a seguinte redação:

Art. 5° ..
LXXl- o mandado de segurança coletivo pode

ser impetrado por:
a) partido político com representação no Con

gresso Nacional;
b) organização sindical, entidade de classe ou

associação legalmente constituída e em funciona
mento há pelo menos um ano, em defesa dos
interesses de seus membros ou associados;

EMENDA N° 1.728
(Do Sr. Fernando Henrique Cardoso)

Transfira-se, para o final da alínea b, a expres
são "em defesa dos interesses de seus membros
ou associados", constante do inciso LXXI do art
5°do projeto.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra o nobre Constituinte.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB -PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, tivemos uma
conversa a nível de lideranças e esta matéria signi
fica um retomo ao texto aprovado no primeiro
turno. Acho que poderíamos votar a questão sim
bolicamente, porque não se trata de discussão
do mérito, mas, sim, um retomo a um texto apro
vado no primeiro turno e modificado pelo nobre
relator.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Quero saber do Sr. Relator se a emenda tem essa
significação de retomo ao texto votado no primei
roturno.

O relator não se opõe?
Vamos proceder a votação simbólica.
Os Srs, Constituintes que aprovam perrnane

çam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
O ConIlb,:uinic Fernando Henrique Cardoso es

in pf~:::':;~~'~?
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o Sr. Constituinte Vivaldo Barbosa - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte
VIValdo Barbosa.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI'""
e Srs. Constituintes, o destaque do Senador Fer
nando Henrique Cardoso é da mesma natureza
do anterior, já aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Perfeitamente. Já foi atendido.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Destaque n° 324, de autoria do Constituinte Ge~
vani Borges. Primeiro quero saber se o Consti
tuinte Geovani Borges está na Casa. (Pausa.) Cha
mo o Constituinte Geovani Borges pela segunda
vez. (Pausa.) Faço o terceiro apelo ao Constituinte
Geovani Borges, de acordo com o Regimento
Intemo.

O Sr. João Menezes - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte
João Menezes.

O SR. JOÁO MENEZES (PFL - PA Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI'"" e Srs.
Constituintes, estou sendo informado de que hou
ve agora uma votação simbólica, e isso não pode
acontecer nas votações da Constituinte. Assim
sendo, quero que V. Ex" me informe se houve
ou não votação simbólica, porque, se houve, po
demos acabar com o nosso trabalho aqui. As
Lideranças votariam e não se precisaria de mais
ninguém. Isto não é admitido no Regimento inter
no e nem em parte alguma.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Nobre Constituinte João Menezes, com o perdão
da palavra, é serôdia a manifestação de V. Ex',
porque temos normas - V. Ex' é um dos Consti
tuintes que mais acompanham os nossos traba
lhos - e nelas está explicitada a admissibilidade
da votação simbólica, e em que casos? Naqueles
em que não há alteração material ou substancial.
Se for uma emenda supressiva, ela, materialmen
te, altera aquela votada no primeiro tumo. Quando
se trata de um equívoco, de um erro, de uma
lacuna, de um ajustamento, de uma emenda me
ramente redacional, as modificações sãoformais
e não substanciais. Assim, admite-se que a sobe
rania da Casa seja consultada através do meca
nismo da votação simbólica. Isso foi feito de acor
do com o Regimento.

O SR. JOÃO MENEZES - Perdoe-me V.
Ex"

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Não perdôo V. Ex"

O SR. JOÃO MENEZES -Então, aceite-me
sem perdão.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
O Regimento não perdoa V. Ex'

O SR. JOÁO MENEZES -Mas o Regimento
não diz isso, Sr. Presidente. Justamente o Regi
mento não perdoa V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Peço a colaboração de V. Ex'

O SR. JOÃO MENEZES - V.Ex" pode deci
dir sem a votação do Plenário. Essa é a verdade.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Já que não conto com a colaboração de V. Ex",
peço a sua amizade.

O SR. JOÃO MENEZES - Estou aqui para
colaborar com V. Ex", mas não quero que amanhã
se diga que aqui se está votando uma <:on~~ição
sem o conhecimento de todos. Isso nao e brinca
deira, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
A Mesa registrará a opinião de V. Ex" e fica grata
pela sua interferência.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Sobre a mesa, requerimento de destaque nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO DE DESTAQ(IE
N° 2001550-1

Senhor Presidente,
Requeiro destaque para a Emend~ ~o

2T00444-3 do SenadorJoão Castelo. Constitum
te José EgreJa

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
É a seguinte a matéria destacada:

EMENDA N° 444
Do Sr. João Castelo

Suprima-se o inciso LXXII do artigo 5° do Pro
jeto de Constituição (redação para 2° Tumo).

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Destaque n° 1.550, de autoria do nobre Consti
tuinte José Egreja. S. Ex' quer suprimir o inciso
LXXII do art. 5° do Projeto de Constituição, que
diz:

"Art. 5° ..
.................................................................................
LXXII- Conceder-se-á mandato de injun

ção sempre que a votação de normas regula
mentadoras tome inviável o exercício dos di
reitos e liberdades constitucionais e das prer
rogativas inerentes à nacionalidade, à sobe
rania e à cidadania."

Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Egreja.

O SR. JOSÉEGREJA (PTB - SP. Sem revi
são do orador.)-Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Consti
tuintes, essa questão do mandato de injunção
tem sido tremendamente polêmica desde o inicio
dos nossos trabalhos aqui na Assembléia Nacio
nal Constituinte. A mim me pareceu sempre que
o mandato de injunção, concomitantemente ao
mandato de segurança, na Constituinte, é uma
redundância desnecessária; é a criação e a manu
tenção de um texto inútil dentro da Constituinte.
Como não sou jurista, vali-me de consultas a vá
rias advogados importantes deste País, a juristas
e associações, e cheguei à conclusão de que o
mandato de injunção é realmente desnecessário,
pela abrangência do mandato de seguran?a, ~e
já está no texto. Creio que esta Assernblêía nao
poderá perder a oportunidade de limpar o texto
constitucional de uma redundância. Por isso,

mantenho a emenda e solicito que seja posta
a votos. Peço aos meus Colegas Constituintes
que votem "sim", para mel~o~~o texto constit,u
cional, tirando aquilo que é inútil e desnecessário.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Concedo a palavra ao Constituinte Nelson Jobim,
no exercício do direito de contestação.

O SR. NELSON JOBIM (PMDB- RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI'"" e Srs.
Constituintes, o texto que o eminente Constituinte
José Egreja pretende suprimir diz respeito a ~
instituto modemo, introduzido por esta Consti
tuinte, relativo ao mandato de injunção, que se
destina à proteção dos direitos individuais quando
para seu exercício houver falta de norma regula
dora dentro do texto constitucional.

Sr. Presidente, a figura do mandado de injunção
é algo extraordinário que esta Constituinte e~
a criar a introduzir no nosso ordenamento constí
tucion~, e representa a forma pela qual i?div.rdu~
mente poderão os habitantes deste PaIS díscutír
a inconstitucionalidade por ornissâo; é a forma
pela qual as pessoas, individualmente, neste País,
poderão fazer valer seus direitos constítucíonaís,
independentemente do processo legislativo que
cria norma reguladora.

Sr. Presidente o mandado de injunção, conhe
cido nos Estados Unidos e aqui, tem semelhança
com o recurso de amparo do direito mexicano,
e é algoque devemos manter para a honra desta
Constituinte e para assegurar que a direito constí
tucional dos brasileiros seja reconhecido no exer
cício pleno dos direitos e liberdades indivi?uais.

Encaminho contra o destaque e sugiro aos
membros do PMDBque votem "não", para garan·
tir o grande avanço que esta Constituição está
a assegurar.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Ouviremos o Relator para o encaminhamento da
votação. .

O SR. BERNARDO CABRAL (Relator.
PMDB - AM. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, quero fazer um ape
Io ao eminente Constitunte José Egreja. Inegavel.
mente, como acaba de dizer o nobre Constituinte
Nelson Jobim, essa foi uma inspiração do man
date of Injuction dos Estados Unidos, e ~erá,

no nosso texto constitucional, um dos maiores
avanços que poderemos dar ao povo brasileiro.

Apelo ao nobre Constituinte José Egreja para
que, em homenagem ao Relator, retire sua emen
da.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V. Ex' a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB -PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o apelo é
de quase todas as Líderanças, porque todas qu~

rem manter essa grande conquista na Constitui
ção.

O Sr. Gastone Rlghl- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDEl'fI'E (Ulysses Guimarães)
Tem V. Ex'a palavra.
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o SR. GASTONE RIGHI (PTB- SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ao consignar
o voto da Liderança do PTB, quero regrstrar um
equívoco lamentável de dois juristas da Casa: o
ilustre Uder Nelson Jobim e o Sr. Relator.

A emenda do ilustre Constituinte José Egreja
é de alta técnica jurídica. Mandado de injunção
não existe per se, como instrumento ou remédio
legal. Ele é a repetição do mandado de segurança,
é o mandado de segurança projetado em direção
a alguns dos dispositivos. Não existe nos Estados
Unidos porque lá não há mandado de segurança.

A liderança do PTB votará contra a emenda.
No entanto, deseja ressalvar o apuro técnico e
a boa intenção do Constituinte José Egreja na
formulação de sua emenda.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)-
V. Ex"tem a palavra pela ordem.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCB votará
contra a emenda e renova o apelo ao Constituinte
José Egreja para que a retire.

O Sr. José Egreja - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) -
V. Ex"tem a palavra pela ordem.

O SR. JOSÉ EGREJA (PTB- SP. Sem revi
são do orador.) - Se: Presidente, atendendo ao
apelo das Lideranças e em especial da minha
Liderança e do Sr. Relator, retiro minha emenda.
Entendo a posição de todos. Não entendi o mérito
da manutenção desta emenda, mas procurarei
entender em conversa com as lideranças e com
o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Agradecemos a V.Ex"a colaboração.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
O Constituinte Annibal Barcellos está na Casa?
V.Ex" retira a proposição? Muito grato a V.Ex"

O Constituinte Lavoisier Maia está na Casa?
O nobre Constituinte retira a proposição, com
os nossos cumprimentos.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Sobre a mesa, requerimento de destaque nos se
guintes termos:

REQOERIMENTO DE DESTAQOE
N° 2D00486-0

Senhor Presidente,
Requeiro destaque para a Emenda n

2TOO752-3, de minha autoria, ao Projeto de Cons
tituição (B) - 2° Tumo. Constituinte Chagas Ro
ckigues.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
É a seguinte a matéria destacada:

EMENDA N° 752
Do Sr. Chagas Rodrigues

Ao artigo 5°, inciso LXXIV, do Projeto de Consti
tuição - (B) - 2° tumo:

Suprima-se a palavra - "cidadão".

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
O nobre Constituinte Chagas Rodrigues, Emenda

rr 752, destaque de sua autoria. S. Ex" quer o
seguinte:

"Qualquer cidadão é parte legítima para
propor ação popular."

Deseja S. Ex' tirar "cidadão".

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Fica sem sentido, Sr. Presi
dente. O Constituinte Chagas Rodrigues podia re
tirar a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Vamos ouvir o nobre autor da proposição, que
nos elucidará sobre a sua redação.

O SR. CHAGAS RODRIG(JE8 (PMDB 
PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ao
justificar a emenda, tratei da redação. De modo
que examinarei agora o mérito da proposição.
Pediria a atenção do Sr. Presidente, do nobre Rela
tor e dos Lideres para o inciso LXXIV, que diz:

"Qualquer cidadão é parte legítima para
propor ação popular, visando a anular ato
lesivo ao patrimônio público ou de entidade
que o Estado participe, à moralidade admi
nistrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio
histórico e cultural,'

Ora, Sr. Presidente, o que queremos é que não
seja apenas o cidadão, a pessoa física,o brasileiro
titular de direito político que possa promover esta
ação. Ela é uma ação moralizadora, defende o
patrimônio público, anulando ato lesivo ao mes
mo ou de entidade estatal, ao tempo em que
defende a moralidade administrativa, é democra
ta.

Adefesa da moralidade administrativa não deve
ser privilégio do cidadão. Por que a Confederação
Nacional da Indústria, por que a Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Indústria, por que
um partido político, por que a Ordem dos Advoga
dos do Brasil, por que a Academia Brasileira de
Letras, por que uma entidade que defende o patri
mônio histórico e cuhural deveria ficar impedida
da titularidade, da autoria desta ação?

Consta ainda no inciso LXXIV "defender o mio
ambiente, defender o patrimônio histórico e cultu
ral".

Ora, Sr. Presidente, para a defesa do patrimônio
histórico e cultural, para a defesa da moralização
administrativa, não podemos proibir que a pessoa
jurídica também possa ajuizar a ação. Essa minha
emenda é democrática e moralizadora. Se é uma
entidade como a Ordem dos Advogados ou como
a Academia Brasileira de Letras que promove a
ação, ela terá, de início, uma força muito maior.
E se aqui estamos para defender o patrimônio
da Nação, não podemos ficar com o texto da
Constituição de 1946. A redação emendada é me
ra reprodução do texto da Constituição de 1946.
Devemos dar um passo adiante, defendendo me
lhor a moralização administrativa, o patnmônio
deste País, a cultura, o patrimônio histórico da
Nação. Aprovemos esta emenda. Ela não cria des
pesas e não estabelece privilégíos. t:. uma emenda
democrática que se preocupa com a moralização
da vida pública.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Concedo a palavra ao nobre Constitumte Nelson
Carneiro para contraditar. Em seguida ouviremos
o Relator.

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB-RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
constituintes, inicialmente quero manifestar mi
nha admiração e meu apreço ao nobre Consti
tuinte Chagas Rodrigues, cujo espírito público to
dos nós conhecemos. S. Ex"acaba de sustentar
a emenda que ofereceu, e cabe-me contraditá-lo.

Quando, em 1949, me inscrevi em um con
curso da Faculdade de Direito da Bahia, para dis
putar uma vaga no seu corpo docente, a tese
que sustentei foi exatamente sobre a ação popu
lar. Estudando a história da ação popular desde
Roma, cheguei a afirmar que nunca se deferiu
senão ao cidadão o direito de propor tal ação.
t:. a ação que se outorga apenas ao cidadão e,
quando ele renuncia a ela, no seu curso, alguém
pode substituí-lo, para que a ação não pereça.
Esta ação é tipicamente do cidadão, e só do cida
dão. Todos os autores, desde Roma, têm susten
tado Isto, que vigorou na Constituição de 1946,
por iniciativa do Deputado Marques dos Reis, da
Bahia, como uma grande conquista do Direito
brasileiro.

O nobre Constituinte Chagas Rodrigues invoca,
agora a possibilidade de instituições, como a Aca
demia Brasileira de Letras, ou a Ordem dos Advo
gados do Brasil, serem autoras de ação popular,
mas isso não exclui que um advogado ou o Presi
dente da Ordem seja o autor dessa ação. Se ele
desistir da ação, outro advogado ou um outro
cidadão poderá ser seu substituto processual.

Creio que a Assembléia Nacional Constituinte
procederá bem se rejeitar - e é com imenso
pesar que digo isto - a emenda do Constituinte
Chagas Rodrigues, sem dúvida um dos mais cla
ros, dos mais belos espíritos, das mais fortes ex
pressões jurídicas do Senado Federal.

Mas, coerente com tudo aquilo que estudei des
de o distante ano de 1949, e com a trajetória
da ação popular em todos os tempos, em todos
os países, sugiro a esta Assembléia que vote con
tra a Emenda Chagas Rodrigues, que lhe negue
o seu voto favorável.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Com a palavra o Relator, para proferir seu parecer.

O SR. BERNADO CABRAL (PMDB-AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, o eminente Constituinte Nelson
Cameíro seu pronunciamento registrando sua ad
miração ao Constituinte Chagas Rodngues.

Vou mais além, Sr. Presidente. Registro minha
admiração e minhas homenagens a Chagas Ro
drigues. Ambos tivemo o mandato cassado e sus
pensos os direitos políticos por dez anos no mes
mo dia, o que me permite usar de toda a sinceri
dade com S. Ex".

Chamo a atenção dos Srs. Constituintes para
o fato de que a supressão da palavra "cidadão"
poderá levar-nos à seguinte situação curiosa: uma
empresa multinacional poderá utilizar-se do re
curso da ação popular se, eventualmente, enten
der que se está lesando o patrimônio público.
Só isto - e talvez seja esta a grande razão 
já me leva a ficar em situação oposta à do erní-
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nente Constituinte Chagas Rodrigues, o que é difí
cD para mim.

Mas, Sr. Presidente, amkus P1ato, sed magis
.mica verftu. O parecer é pela rejeição.

O Sr. AdemirAndrade-Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDErITE(Qlysses Guimarães) _
rem a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte
Ademir Andrade.

o SR. ADEMIRANDRADE (PSB--BA. Sem
revidão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro vota "não", com o Relator.

O Sr. Inocêncio OHveira - Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte
hlocêncio Oliveira.

O SR. II"IOCecCIO OLIVEIRA (PFL-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Par
tido da Frente Uberal recomenda à sua bancada
que vote "não".

O Sr. Artur da T'vola - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

O SR.PRESIDENTE (Qlysses Guimarães) 
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte
Arturda Távola.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o

.PSOB, considerando ser esta emenda de um de
leUS mais ilustre membros, deixará a questão em
lberte. O voto do Líder, no entanto,'em que pese
• enorme consideração por S. Ex", será "não",
com o apelo ao nobre Constituinte Chagas Rodri
gues, que tão brilhatemente defendeu sua propo
lição, no sentido de que a retire.

O Sr. Chagas Rodrigues - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Qlysses Guimarães)
Tem Y. Ex"a palavra.

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PMDB-PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, agra
deço as referências elogiosas que me foram feitas.
Lamento não estar convencido, mas, objetivando
a agilização dos trabalhos, retiro a emenda. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Qlysses Guimarães)
Estáretirada a emenda, com os nossos aplausos.

O SR. PRESIDENTE «(J]ysses Guimarães) 
O nobre Constituinte Felipe Cheidde está na Ca
sa? (Pausa.)

Estando S. Ex" ausente, fica prejudicada sua
proposição, nos termos do Regimento Intemo.

O SR. PRESIDENTE (Qlysses Guimarães)
O nobre Constituinte Mello Reis deseja suprimir
do art. 5°, inciso LXXVI, a expressão: "aos que
comprovarem insuficiência de recursos".

S. Ex' quer que o texto fique assim redigido:

"O Estado prestará assistência jurídica in
tegrai e gratuita."(Pausa.)

S. Ex" retira a proposição. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Qlysses Guimarães)
O nobre Constituinte Rachid Saldanha Derzi está
na Casa? (Pausa.) Ausente.

O nobre Constituinte Etevaldo Nogueira, que
propõe o mesmo destaque, está na Casa? (Pausa.)
Também está ausente.

O SR. PRESIDENTE «(J]yssesGuimarães)
Sobre a mesa, requerimento de destaque nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
N° 2001359-1

Senhor Presidente,
Requeiro destaque para a Emenda n 9

2T01736-7, art. 5°, § 1° das Disposições Perma
nentes do Projeto de Constituição. - Constituinte
Beth Azize.

. O SR. PRESIDENTE (Qlysses Guimarães)
E a seguinte a matéria destacada:

EMENDA N° 2T01736·7

Suprime-se o § 1o do art. 5°. - Constituinte
Rachid Saldanha Derzi.

O SR. PRESIDENTE (Qlysses Guimarães)
Encontra-se presente a nobre Constituinte Beth
Azize. S. Ex'" querem suprimir do art. 5°, inciso
LXXX, o § 19

Diz o art. 5°, inciso LXXX:

"Conceder-se-á asilo político.
§ 1c As normas definidoras dos direitos

e garantias fundamentais têm aplicação ime
diata."

Suprimir o § 1e é a proposta dos autores deste
destaque.

Tem a palavra a nobre Constituinte Beth Azize

A SRA. BElH AZIZE (PSB - AM.Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, solicitei desta
que para a emenda do ilustre Constituinte Rachid
Saldanha Derzi, que visa a suprimir o § 1°, inciso
LXXX, do art. 5°, exatamente em razão do parecer
favorável do Relator à emenda. O destaque foi
o expediente legítimo que usei para que esta
emenda não fosse colocada em votação dentro
de um bloco de emendas com parecer favorável,
porque sua aprovação, a meu ver, Sr. Presidente,
significa a anulação de tudo aquilo que se pode
aprovar, ou do que já foi aprovado, e até do que
pode ser aperfeiçoado no que diz respeito aos
direitos individuais.

Esta a razão pela qual apresentei o destaque.
Mas, sendo a emenda colocada em votação ago
ra, não me resta outro caminho senão retirar o
destaque.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Grato pela contribuição de Y. Ex' aos nossos tra
balhos.

Vamos, agora, ao Capftulo ll,

O Sr. Inocêncio OHveira - Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Qlysses Guimarães)
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Consti
tuinte Inocêncio Oliveira.

O SR. lI"IocêNCIO OUVEIRA (PF~PE
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Par
tido da Frente Liberal tem cumprido rigorosa
mente todos os acordos feitos com os trderes
dos demais partidos com representaçãonesta Ca
sa. Mas,Sr. Presidente, houve um acordodetodoS
os Lideres para adiarmos a votaçio do. f 19 e

também do § 2° Se não se cumpre esse acordo,
fica difícildepois mantermos outros. Temos sido
um daqueles que cumprem todos os acordos fei
tos. Então, não é possível que coisas dessa natu
reza voltem a acontecer neste plenário. Inclusive
o nobre Constituinte Oscar Corrêa ainda tem uma
emenda sobre esse assunto, que pode ser preser
vada, para mantermos os acordos feitos.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Qlysses Guimarães)
Tem Y. Ex" a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu gostaria
de esclarecer que sobre esse assunto não houve
acordo para adiamento. Não houve acordo para
sabermos se iríamos votar favoravelmente ao des
taque ou manter o texto. Não houve acordo algum
para adiamento.

O Sr. Nelson Jobim - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE «(J]yssesGuimarães)
Tem Y. Ex" a palavra.

O SR. NELSON JOBIM (PMDB- RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na reunião
das lideranças, os parágrafos 1e e 2° foram longa
mente discutidos. O Constituinte José Lins, do
PFL, acabou de solicitar que, tendo em vista as
discussões intemas do partido e outras condições,
suspendêssemos a votação do § 1° e também
do § 2°, que foi um entendimento. O PMDB não
se opõe a que, tal qual acontecerá com o inciso
que faz referência à autoridade judiciária compe
tente, votemos amanhã o § 1°, depois de uma
conversa que tenhamos com o PFL. Daí por que
a Liderança do PMDB faz um apelo aos demais
partidos - que concordem, tendo em vista o
pedido do PFL, em que amanhã venhamos a votar
o § 1°, passando agora à votação dos dispositivos
seguintes.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
A Mesa esclarece que sobre esta matéria existem
vários pedidos de destaque. Alguns foram retira
dos porque o autor não se encontrava presente,
como aconteceu com o do nobre Constituinte
Saldanha Derzi.

Quando anunciamos o destaque da Constituin
te Beth Azize, S. Ex" fez a declaração e a retirada
que todos ouviram. Mas subsistem outros desta
ques que têm o direito regimental de ser anuncia
dos, inclusive o do nobre Constituinte Oscar Cor
rêa Júnior. Aponderação que aqui foi expendida
e todos ouviram -gostaria de ouvir as Lideranças
- é que a prática adotada é a busca de um
entendimento. Havendo entendimento, o trabalho
é facilitado. Não havendo, teremos a votação, sob
a responsabilidade das lideranças e das respec
tivas bancadas, votando "sim" ou "não". Parece
que há um propósito de se tentar ainda um enten
dimento na reunião de amanhã. Sendo assim,
vamos ouvir as lideranças para ver como se com
portam, para a decisão final da Mesa.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Qlysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Roberto
Freire.
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o SR. ROBERTO FREIRE (PCB-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nome
da Liderançado PCB,eu aceitaria as ponderações
do Líder do PMDB, Constituinte Nelson Jobim,
e do Constituinte Inocêncio Oliveira.Apenas que
ro esclarecer a nossa posição. Estamos buscando
acordo. Anegociação é importante. Mas, amanhã,
todos os pontos pendentes do Capítulo dos Direi
tos e Deveres Individuais e Coletivos terão de ser
votados, com acordo ou não. Esta é a nossa posi
ção. Não podemos ficar aqui, indefinidamente,
mandando aquela matéria em que não há acordo
para se votar não se sabe quando. O nosso prazo
é até amanhã, quando teremos de votar, haja
acordo ou não, a matéria remanescente. Quero
esclarecer que estamos tendentes a fazer acordo,
até porque estão em causa questões que mere
cem aprimoramento.

O Sr. Vivaldo Barbosa - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Vwaldo
Barbosa.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Ban
cada do PDT concorda com V. Ex" se a votação
desses dispositivos for adiada de hoje para ama
nhã, impreterivelmente.

O Sr. AmarlIJ Netto - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Amaral
Netto.

O SR. AMARAL NEfl'O (PDS - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança
do PDS está de pleno acordo com os Líderes
que já se manifestaram a favor da transferência
da votação para amanhã, para que se decida isso.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
É uma coerência. Isso não prejudica a votação
de outras matérias mas, por coerência, está-se
buscando um entendimento e isso facilita a vota
ção. Assim sendo, o assunto será submetido ama
nhã ao exame das Lideranças, mas, de qualquer
maneira, na sessão da tarde iremos decidir, inclu
sive pelo voto, sobre esses destaques.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Sobre a mesa, requerimento de destaque nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
N° 2D00127-5

Senhor Presidente,
Requeiro destaque para a Emenda n°

2T01331-1. - Deputado LuIz Inácio Lula da
Silva.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
É a seguinte a matéria destacada:

EMENDA N° 1.331

(Do Sr. LuizInácio Lula da Silva)

Suprima-se, no inciso I do art. 7°, a expressão
"nos termos de lei complementar aue preverá

indenização compensatória, dentre outros direi
tos", ficando o referido inciso assim redigido:

"1- relação de emprego protegida contra
despedida arbitrária ou sem justa causa."

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Passamos à votação do Capítulo D, "Dos Direitos
Sociais".

Destaque n° 127, do nobre Uder Luiz Inácio
Lula da Silva, referente ao inciso I do art. 7°

S. Ex"deseja retirar a expressão: .....nos termos
de lei complementar que preverá indenização
compensatória, dentre outros direitos", ficando
o referido inciso assim redigido:

"1- relação de emprego protegida contra
despedida arbitrária ou sem justa causa."

O Sr. Joaé Genoíno - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, é importante
acertarmos com todas as Lideranças a votação
que ora vamos iniciar, porque o que está ocor
rendo é que estamos saindo de um para outro
capítulo sem terminarmos a votação do capítulo
anterior. Quero chamar a atenção para esse dado.
Não encerramos a votação do capítulo. Podemos
até entrar na votação do Capítulo ll, desde que
haja um compromisso claro e transparente de
todas as Lideranças de que isso não nos pode
levar a fazer a concentração de assuntos polêmi
cos num só dia, isto é, fazer com que cheguemos
à concentração dos assuntos polêmicos através
do processo de adiamento. Juntam-se a questão
da autoridade judiciária e os §§ 1c e 2° com os
assuntos polêmicos dos direitos sociais, na me
dida em que entramos agora na votação do Capí
tulo "sem terminarmos de votar os assuntos polê
micos constantes do Capítulo I do Titulo D.

Portanto, chamamos a atenção para esse pro
blema delicado, porque podemos chegar à con
centração de temas, que não nos interessa, e vem
um esforço concentrado para derrubar aquelas
emendas que queremos manter.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Temos que compatibilizar a atuação das Uderan
ças, que é muito importante, com o Plenário. Na
quelas matérias que ainda pendem de decisão
das Lideranças e de forças representativas da Ca
sa, é justo que continuem buscando um entendi
mento, se possível.

Mas entendo que, na votação que temos de
fazer no Plenário, sejam colocadas as matérias
que não tenham essas características, na ordem
crescente dos artigos, a fim de que possamos
votar os destaques que são em número muito
grande. De forma que, amanhã, as Uderanças
vão-se haver com o que permaneceu do art. 5°,
e nós vamos apreciar a matéria concernente aos
direitos sociais, desde que não tenham essas ca
racterísticas que temos evidenciado, não depen
dam de entendimento das Uderanças.

O Sr. Artur da Távola - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V. EX' a palavra.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PMDB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, obser
va-se aqui entre as Uderanças uma série de posí
ções ainda pouco claras em relação à forma de
conduzir as suas bancadas na votação que se
inicia, até porque o capítulo contém matéria alta
mente polêmica, razão pela qual eu Solicitaria a
V. Ex" a suspensão dos trabalhos por dez minutos,
a fim de que se possa chegar a um acordo de
Uderanças que permita o prosseguimento tran
qüilo do trabalho e a sua conseqüente aceleração.

Agradeço a V. Ex"

O Sr. Roberto Jefferson - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V. EX' a palavra.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB -RJ.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, gostaria
de consignar minha presença, atendendo à con
vocação de V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - I

Muito grato a V. Ex"

O Sr. MauriUo Ferreira Uma - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.EX' a palavra.

O SR. MAWúuo FERREIRAUMA (PMDB
- PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o humor do Plenário não está concordando com
essa delonga. Estão presentes mais de 300 Cons
tituintes, e não é possível que meia dúzia tenha
o privilégio de interromper a votação.

O Regimento diz muito claramente como se
faz uma votação: quem for a favor encaminha
a favor; quem for contra encaminha contra, e o
Plenário vota.

Se V. Ex" interromper esta reunião, nós nos
retiraremos do plenário e não votaremos mais.
Esta é a realidade.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Srs. Constituintes, sei que é intuito de todos acele
rar o andamento dos nossos trabalhos, e inclusive
louvo as Uderanças pelo esforço que têm despen
dido nas reuniões que realizam aos sábados, do
mingos e até de madrugada. Ocorre que temos
que compatibilizar esse trabalho louvável das U
deranças, que selecionam os temas polêmicos,
sem prejudicar a votação normal do texto, pois
do contrário não lograremos ultimar a votação
no tempo previsto.

O Sr. Nekon Jobim - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V. Ex"a palavra.

O SR. NELSON JOBIM (PMDB- RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, é necessário
prestar um esclarecimento sobre esse assunto.
As Uderanças reúnem-se na sala do PMDBe dis
cutem longamente todos os dispositivos. Pois
bem, essa discussão tem levado a três posições:
ou as Uderanças acordam que votarão unanime
mente a favor dos destaques, ou acordam que
votarão unanimemente contra os destaques, ou
não há acordo, ou seja, a matéria é aberta para
votação. Ocorre que em seis assuntos do art. 7°
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uáo se tomou a decísão ,",i:or i 'Jil tO. não se decidiu
pelo "sim", pelo "não", ou pela votação livre. É
matéria que ainda está sendo examinada. Do elen
co de matérias pendentes posso destacar o inciso
X, que se refere à retenção dolosa do salário;
o inciso XIV, relativo à jornada máxima de seis
horas; o inciso XIX, relativoà licença-paternidade;
o inciso XXI, relativoao aviso prévio proporcional,
e o inciso XXI){, relativo ao prazo prescricional,
além do § 1°,relativoaos direitos sociais dos traba
lhadores. São questões pendentes de solução pa
ra uma decisão de "sim", "não" ou '1ivre". Sr.
Presidente, assim agimos quando examinamos
o inciso LXII do art. 5°, que trata da prisão por
ordem da autoridade judiciária competente e da
prisão em flagrante. Esta matéria ficou pendente
e será decidida amanhã. O que o PMDBpretende
é que, honrando a questão da pendência, esses
assuntos há pouco mencionados, sejam exami
nados pelas Lideranças no período da manhã e
votados à tarde, conforme o que ficar decidido.
É pura e simplesmente isto o que desejamos,
para que não se retarde o andamento da votação.

O Sr. Bonifácio de Andrada - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem V. Ex' a palavra.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS
~MG.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
não ouvi1nuito bem a explicação do nobre Uder
do PMDB, mas creio que poderíamos adotar a
seguinte metodologia: a Casa procederia às vota
ções normalmente, de acordo com os artigos sub
seqüentes, do projeto. Na medida em que uma
das Lideranças entendesse como polêmico deter
minado dispositivo, este seria apreciado pelo Ple
nário 48 horas depois. Assim, daríamos anda
mento aos nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Vamos adotar o sistema que temos utilizado até
agora, em função de alguns casos ocorridos no
primeiro turno. Quando as Lideranças constata
rem que os dispositivos em votação, ou os poste
riores, necessitam de tempo para um exame mais
profundo - a exemplo do que fizemos anterior
mente - deverão encaminhar à Mesa a relação,
que deverá ser a menor possível, da matéria. A
Mesa precisa ter, logo no começo da votação,
o rol das matérias que sofrerão atraso - por
exemplo, de 24 horas - para que as Uderanças
possam pronunciar-se a respeito. Enquanto isso,
votaremos os assuntos insuscetíveis desse pro
blema.

Esta é a decisão da Mesa.

O Sr. Aldo Arantes - Sr. Presidente, então
fica estipulado o prazo máximo de 24 horas?

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
É claro. Agradeço a V. Ex' o adendo.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Está em votação a emenda de autoria do nobre
Constituinte LuizInácio Lula da Silva.S. Ex' quer
retirar do inciso I, do art. 7°, a expressão "nos
termos de lei complementar que preverá indeni
zação compensatória, dentre outros direitos".

Concedo a palavra ao nobre autor da propo
sição, para expressar suas razões.

O SR. LWZ INÁCIO LULA DA SILVA (PT
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
SI"" e Srs. Constituintes, penso que a preguiça
de alguns faz com que, quando há um númerc
razoável de Constituintes na Casa, fiquemos com
vontade de votar apressadamente o texto constitu
cional. Entendo não ser possível passarmos para
o conjunto da sociedade brasileira a idéia de que
em lei complementar futura os trabalhadores irão
adquirir a estabilidade no emprego.

A estabilidade não é artigo de luxo,como tenta
ram propagandear, através de programa de televi
são, com as conquistas obtidas na Comissão de
Sistematização. A estabilidade nada mais é do
que a necessidade que o conjunto da classe traba
lhadora tem da certeza de que irá dormir e acordar
com seu emprego garantido.

Alguns Constituintes dividem os trabalhadores
em dois tipos; um, que é o funcionário público
e tem garantida a estabilidade no emprego, e ou
tro, que sustenta aquele que é funcionário público,
que não pode ter essa mesma garantia. Obvia
mente que nós, do Partido dos Trabalhadores,
queremos a estabilidade para o conjunto dos tra
balhadores do País. É por isso que em nosso
destaque queremos que fique dito pura e simples
mente o seguinte: "Relação de emprego protegida
contra despedida arbitrária ou sem justa causa".

Vamos manter o princípio da estabilidácle para
que nunca mais permitamos que atitudes como
as do MinistroAntônio Carlos Magalhães voltem
a se repetir no Pais em função de uma greve
mais do que justa e legítima, em que mais de
mil companheiros da ECT foram dispensados por
reivindicarem aumento de salário.Aimprensa tem
divulgado fartamente que na siderurgia brasileira
centenas e centenas de trabalhadores estão sendo
dispensados diariamente sem que haja motivos
para isso. E quando ousamos vir à tribuna, pela
terceira vez, para defender a estabilidade do em
prego, da forma como está proposta em nossa
emenda supressiva, é porque entendemos que,
se não conseguimos a estabilidade total, pelo me
nos devemos deixar constar do texto constitu
cional o princípio da estabilidade, esperando que
um dia o Congresso Nacional possa garantir que
os trabalhadores não mais serão considerados
cidadãos de segunda classe, possa permitir que
o contrato não seja mais leonino, onde apenas
uma parte é que determina, que entende o que
é certo e o que é errado, e a outra parte só tem
o dever de produzir e não tem, muitas vezes, o
direito de colher o resultado da sua produção.
Sei que muitos argumentos virão contra a estabili
dade, e um deles é o de que o patrão não pode
perder o direito de dispensar o trabalhador. E
entendemos, no segundo turno, que quando hou
ver infortúnio ou qualquer modificação na ordem
econômica, poderemos dispensar o trabalhador
pagando-lhe determinadas multas.

Pois bem, achamos que se mudarmos o texto
constitucional, suprimindo parte dele e deixando
apenas a proibição contra a dispensa /motivada
ou sem justa causa, vamos conseguir despertar
na classe trabalhadora, com a conquista de outros
direitos que advirão desta própria Constituição,
a possibilidade de amanhã, depois de amanhã
ou, quem sabe, num futuro bem próximo, ele
conseguir a estabilidade.

Queria fazer um apelo aos Srs. Constituintes,
mesmo àqueles que durante todo o funciona-

mento da Comissão de Sistematização foram
contra a estabilidade, para que votassem "sim"
a essa emenda supressiva, para que pudéssemos
despertar na classe trabalhadora a idéia de que
o seu amanhã será melhor do que o hoje. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Formulo, mais uma vez,o apelo aos amgios, cole
gas, companheiros: vamos trabalhar. É indispen
sável que permaneçam no plenário depois desta
hora, que é crítica, para continuarmos a votação
da matéria.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Gér
son Peres. Depois ouviremos o relator.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, prezados
Constituintes, vou ler um dispositivo que foi fruto
de entendimento da média das opiniões que
constituem a Assembléia Nacional Constituinte.
É um acordo que foibem costurado e que expres
sa a manifestação da maioria absoluta dos repre
sentantes do povo brasileiro nesta Casa. Refiro
me ao art. 7°,que diz:

"São direitos dos trabalhadores urbanos
e rurais, além de outros que visem à melhoria
de sua condição social:
1-relação de emprego protegida contra

despedida arbitrária ou sem justa causa, nos
termos de lei complementar que preverá in
denização compensatória dentre outros direi
tos."

O que quer o eminente Líder do partido dos
Trabalhadores, nosso amigo e companheiro, De
putado LuizInácio Lulada Silva?S. Ex'quer deixar
esse inciso com a seguinte redação:

1-"relação de emprego protegida contra
despedida arbitrária ou sem justa causa."

Conclui-se, do desejo do eminente Parlamen
tar, que ele quer introduzir na Constituição brasI
leiraum princípio de direito Ínviável e impraticável.
que é a estabilidade absoluta no emprego. Ora,
quem garante a estabilidade absoluta das empre
sas que dão o emprego? O Estado? Ninguém
garante isso. Para se dar essa estabilidade abso
luta na relação de emprego, ter-se-ia de ter a
garantia absoluta da estabiJidade da empresa que
gera o emprego. Portanto, o raciocínio expendído
da tribuna pelo eminente Líder do Partido dos
Trabalhadores cai por terra quando ele elimina
a possibilidade da análise da estabilidade e de
outros direitos em lei complementar. A situação
de relação de emprego é diversificada, e muito
bem diversificada, variando de acordo com a na
tureza do trabalho. Conseqüentemente, S. Ex' não
produz um raciodnio lógico dentro de um prin
cípio constitucional, que é norma delimitadora
das outras normas que vão reger justamente as
relações de emprego.

Para concluir, Sr. Presidente, pediria aos emi
nentes Companheiros que mantivessem este dis
positivo, primeiro, porque garante uma estabili
dade relativa dentro da lei, analisada posterior
mente, inclusive, pelo controle jurisdicional, ou
seja, pelo próprio Poder Judiciário. Isto sim é que
se assenta dentro do estado de direito, porque
o estado de direito só é válido quando se assenta
no tripé da legalidade, do controle jurisdicional
e da liberdade. Se existeliberdade garantida na
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Constituição, se existe a lei, se existe o controle
jurisdicional, a relação de emprego, portanto, está
garantida dentro do espírito da redação do inciso
I,por nós estabelecido mediante acordo.

Vamos, portanto, votar pela permanência do
texto, com o Relator, e, assim, estaremos satisfa
zendo aos interesses da maioria dos trabalhadores
brasileiros, inclusive, da maioria das empresas
brasileiras, que são as geradoras dos empregos
desses trabalhadores.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao Relator para efeito da vota
ção.

O SR. BERNARDO CABRAL (Relator)
(PMDB - AM. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs Constituintes, um dia, quando se
fizera história da luta pelo trabalhador deste País,
é claro que o Constituinte Luiz Inácio Lula da
Silva vat ser um sinônimo dessa batalha. Só se
pode entender como tal a sua luta na defesa da
emenda supressiva que S. Ex"quer ver aprovada.
Inclusive, fez ele uma sustentação sobre a estabi
lidade do funcionário público e a do trabalhador.
S. Ex" precisa relembrar o que houve desde o
primeiro Projeto da Comissão de Sistematização,
quando se dava a relação de emprego protegida
nos termos da lei. Depois, fez-se um acordo de
lideranças e, a partir daí, o Relator obedeceu ao
critério do respeito a esses acordos Este texto
é resultante de um acordo. O que diz? Diz que
se remeterá a matéria para a lei complementar.
ora, Srs. Constituintes, a dimensão da matéria
é de tal sorte e de tal forma essencial para a
sua discussão, que não se pode prescindir do
status da lei complementar.

Por essa razão, registrada a minha admiração
e a minha homenagem ao nobre Constituinte Luiz
Inácio Lula da Silva, Sr. Presidente, opino pela
rejeição.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Consti
tuinte Roberto Freire.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB- PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes da
votação houve acordo de lideranças, mas não
de todas as Lideranças. E não houve acordo de
parte da Liderança do Partido Comunista Bra
sileiro.

Portanto, desobrigados de acordos do primeiro
tumo, que queremos respeitar, votaremos favora
velmente ao destaque.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
O PCB vota sim.

O Sr. Gastone RIghi - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Consti-
tuinte Gastone Righi. .

O SR. GASTONE RIGHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, mesmo des
respeitando a austeridade e o rigor de V.Ex", per
mita-nos, dada a relevância da matéria, consignar
só um pensamento que é indispensável à Lide-

_,rança do PTB, para dizer a V. Ex" e lembrar a

todos os membros desta Assembléia que esta
matéria passou pelo crivo de um acordo muito
amplo, que envolveu sindicatos, empresários, as
lideranças e toda a opinião pública, e concor
damos com esse texto. Segundo, o que se está
pretendendo irá revogar automaticamente dispo
sitivo...

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Vamos votar?

O SR. GASTONE RIGHI - ...das Disposi
ções Transitórias que assegura indenização...

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Os Srs. Lideres devem falar apenas para encami
nhar a votação.

O SR. GASTONE RIGHI - ...de 50% do
Fundo de Garantia. Finalmente, Sr. Presidente,
gostaria de dizer que estaríamos trocando a inde
nização compensatória, real, por uma frase de
efeito, por uma balela fiterána.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Comunico a V. Ex" que o tempo de falar pela
Liderança do PTBjá se encerrou. Vamos votar.

O SR. GASTONE R1GHI- Portanto, a lide
rança do PTBvota "não" e concita os seus mem
bros a votarem "não".

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
A Liderança do PTBvota "não".

Solicito aos Srs. Lideres que se cinjam à oportu
nidade somente de orientar a sua bancada e não
de fazer encaminhamento.

O Sr. Adolfo OHveira - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Adolfo
Oliveira.

O SR. ADOLFO OLIVEIRA (PL- RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Liberal participou do acordo em primeiro turno.
Por isso, mantém o acordo e vota contra a emen
da.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
O PL vota contra a emenda.

O Sr. Inocêncio OHveira - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Inocên
cio Oliveira.

O SR. INOCmCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, a Frente
liberal, mantendo o acordo do primeiro turno,
recomenda à sua bancada que vote "não".

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
O PFL vota "não".

O Sr. EdmilllOn Valentim - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Edmíl
son Valentim

O SR. EDMILSON VALENTIM (PC do B 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
queremos deixar claro que o Partido Comunista
do Brasil não fez acordo sobre a estabilidade no

emprego, no primeiro tumo. Por isso, o PC do
B vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
O PC do B vota "sim".

O Sr. AdemirAndrade-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ademir
Andrade.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB -PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, se acordos
desse tipo existissem em sua totalidade, não preci
saríamos, sequer, estar votando em segundo tur
no o Projeto de Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Então, vamos votar.

O SR. ADEMIR ANDRADE - O Partido So
cialista Brasileiro mantém a sua posição e vota
favoravelmente à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
O PSB vota "sim".

O Sr. Vivaldo Barboll8 - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Vivaldo
Barbosa.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a lide
rança do PDT, fiel a todos os compromissos do
trabalhismo que já foram, no passado, respon
sáveis pela introdução da estabilidade no direito
trabalhista brasileiro, recomenda à sua bancada
votar "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
O PDT vota "sim".

O Sr. Luiz Inácio Lula da SOva - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte LuizIná
cio Lula da Silva.

O SR. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PT
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria apenas de esclarecer, para não ficar qual
quer dúvida, que, se houvesse acordo, meu par
tido obviamente não teria apresentado esse desta
que, que só foi apresentado porque a matéria
foi motivo de acordo parcial, do qual o Partido
dos Trabalhadores não participou. Por isso, o PT
vota favoravelmente ao destaque.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
O PT vota a favor do destaque.

O Sr. GerllOD Peres - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Gerson
Peres.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Democrático Social vota "não", acompanhando
o parecer do Relator.
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o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
O PDS acompanha o parecer do Relator e vota
"não".

o Sr. Nelson Jobim - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nelson
Jobim.

O SR. NELSON JOBIM (PMDB- RS. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, é necessário
uma explicação do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Nãoé preciso explicar. Vamos aos votos.

O SR. NELSON JOBIM - Sr. Presidente,
o PMDB insiste. Foi feito um acordo do qual o
PMDB participou, que possibilitou, no dia 26 de
fevereiro do corrente ano, a votação do primeiro
turno. O PMDB honra o acordo e mantém a sua
posição contra a emenda.

O Sr. José~ Eymael - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDEI'I1E (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex"a palavra pela ordem.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nos

termos do acordo do primeiro turno, o POC enca
minha contra.

O Sr. Artur da Távola - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex"a palavra pela ordem.

O SR. ARTUR DA TÁVOlA (PSDB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há opi
niões dispares com relação à matéria na bancada
do PSDB. A Uderança, no entanto, sugere que
se mantenha e respeite o acordo feito no primeiro
turno de votação.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
A emenda tem parecer contrário do eminente Re
lator.

(Processo de voteção.)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Está encerracla a votação. A Mesa vai proclamar
o resultado. (Votação n- 757):

SIM-ISO
NÃO-226
ABSTENÇÃO - 15
TOTAL-391

A emenda foi rejeitada.

VOTARAM OS SRS. CONSTrrUlNTES:

Presidente Ulysses Guimarães - Abstenção
Abigail Feitosa - Sim
Acival Gomes - Sim
Adauto Pereira - Não
Ademir Andrade - Sim
Adhemar de Barros Filho - Sim
Adolfo Oliveira - Não
Adroaldo Streck - Abstenção
Adylson Motta - Não
Aécio de Borba - Não'
Aécio Neves - Não
AfifDomingos - Não

Afonso Sancho - Não
Agassiz Almeida - Sim
Agripino de G1iveira Uma - Não
Airton Sandoval - Não
AlbanoFranco - Não
Albérico Cordeiro - Sim
Aldo Arantes - Sim
Alfredo Campos - Não
Aloysio Chaves - Não
AluizioCampos - Não
Alysson Paulinelli - Não
Amaury Müller - Sim
Arnilcar Moreira - Não
Ângelo Magalhães - Não
Anna Maria Rattes - Sim
Annibal Barcellos - Não
Antero de Barros - Sim
Antônio Britto - Não
Antônio Câmara - Não
Antônio Carlos Konder Reis - Não
Antônio de Jesus - Não
Antonio Gaspar - Sim
Antonio Mariz - Sim
Antonio Perosa - Sim
Antonio Salim Curiati - Não
Antonio (Ieno - Não
Arnaldo Faria de Sá - Não
Arnaldo Martins - Não
Arnaldo Moraes - Abstenção
Arnaldo Prieto - Não
Arnold Fioravante - Não
Artenir Werner - Não
Artur da Távola - Não
Asdrubal Bentes - Não
Assis Canuto - Não
Átila Ura - Não
Augusto Carvalho - Sim
Áureo Mello - Sim
Basílio Vdlani- Não
Benedicto Monteiro - Sim
Benedita da Silva - Sim
Benito Gama - Não
Bernardo Cabral- Não
Beth Azize- Sim
Bezerra de Melo - Não
Bocayuva Cunha - Sim
Bonifácio de Andrada - Não
Bosco França - Não
Brandão Monteiro - Sim
Caio Pompeu - Não
Cardoso Alves - Abstenção
Carlos Alberto Ca6 - Sim
Carlos Benevides - Não
Carlos Cardinal - Sim
Carlos Cotta - Sim
Carlos Mosconi - Sim
Carlos Sant'Anna - Não
Carrel Benevides - Não
Cássio Cunha Lima - Sim
Célio de Castro - Sim
Celso Dourado - Sim
César Maia - Sim
Chagas Duarte - Sim
Chagas Rodrigues - Sim
Christóvam Chiaradia - Não
Cid CarvaIho - Não
Cid Sabóia de Carvalho - Sim
Cláudio Ávila- Não
Darcy Deitos - Não
Darcy Pozza - Não
Del Bosco Amaral- Sim

Delfim Netto - Não
Délio Braz - Não
Denisar Arneiro - Não
Dirce Tutu Quadros - Sim
Dirceu Cameiro - Não
Divaldo Suruagy - Não
Djenal Gonçalves - Não
Domingos Juvenil - Sim
Domingos Leonelli - Sim
Doreto Campanari - Não
Edésio Frias - Sim
Edivaldo Motta - Sim
Edme Tavares - Sim
Edmilson Valentim - Sim
Eduardo Bonfim - Sim
Eduardo Jorge - Sim
Eduardo Moreira - Não
Egídio Ferreira Uma - Não
Elias Murad - Não
Eliel Rodrigues - Não
EnocVieira- Não
Eraldo Tinoco - Não
Erico Pegoraro - Abstenção
Euclides Scalco - Sim
Eunice Michiles - Abstenção
Evaldo Gonçalves - Abstenção
Expedito Machado - Não
Ézio Ferreira - Não
Fábio Feldmann - Não
Fábio Raunheitti - Não
Farabulini Júnior - Sim
Fausto Femandes - Não
Fausto Rocha - Não
Felipe Mendes - Não
Fernando Bezerra Coelho - Não
Fernando Gomes - Abstenção
Fernando Henrique Cardoso - Não
Fernando Santana - Sim
Fernando Velasco - Sim
Firmo de Castro - Não
FlavíoPalmier da Veiga - Não
Florestan Fernandes - Sim
Floríceno Paixão - Sim
França Teixeira - Sim
Francisco Arnaral- Sim
Francisco Cameiro - Não
Francisco Coelho - Não
Francisco Küster - Sim
Francisco Rollemberg - Não
Francisco Rossi - Sim
Gabriel Guerreiro - Sim
Gandi Jamil - Não
Gastone Righi - Não
Genebaldo Correia - Não
Genésio Bernardino - Não
Geovani Borges - Sim
Geraldo Alckmin Filho - Não
Geraldo Bulhões - Sim
Geraldo Campos - Sim
Geraldo Melo - Abstenção
Gerson Peres - Não
Gidel Dantas - Não
Gilson Machado - Não
Guilherme Palmeira - Sim
Gumercindo Milhomem - Sim
Gustavo de Faria - Não
Harlan Gadelha - Sim
Haroldo Uma - Sim
Haroldo Sabóia - Sim
Hél~ Costa - Sim
Hélio Duque - Não
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Hélio MaJ1hães- Sim
Hélio Rosas - Abstenção
Henrique Córdova - Sim
Henrique Eduardo Alves- Não
Hermes Zaneti - Sim
HilárioBraun - Não
Homero Santos - Não
Humberto Lucena - Não
Humberto Souto - Não
Ibsen Pinheiro - Não
Inocêncio Oliveira- Não
Iram Saraiva - Sim
Irma Passoni - Sim
Itamar Franco - Sim
/turival Nascimento - Não
Ivo Cersósimo - Não
Ivo Lech - Não
IvoMainardi - Sim
IvoVanderlinde - Não
Jacy Scanagatta - Não
Jairo Cameiro - Não
Jamil Haddad - Sim
Jarbas Passarinho - Não
Jayme Paliarin - Não
Jayme Santana - Sim
Jesualdo Cavalcanti - Sim
Jesus Tajra - Não
João Agripino - Abstenção
João Calmon - Não
João Cunha - Sim
João da Mata - Não
João de Deus Antunes - Não
João Herrmann Neto - Sim
João Lobo - Não
João Menezes - Não
João Natal - Sim
João Paulo - Sim
Joaquim Bevilacqua - Sim
Joaquim Sucena - Sim
Jofran Frejat - Não
Jonas Pinheiro - Não
Jorge Arbage - Não
Jorge Bomhausen - Não
Jorge Hage - Sim
Jorge Leite - Não
Jorge <.Iequed- Sim
José Agripino - Não
José Camargo - Não
José Carlos Coutinho - Não
José Carlos Martinez - Não
José Carlos Sabóia - Sim
José Carlos Vasconcelos - Não
José Costa - Sim
José da Conceição - Sim
José Egreja - Não
José Elias - Não
José Fogaça - Sim
José Genoíno - Sim
José Geraldo - Não
José Guedes - Abstenção
José Jorge - Não
José Lins - Não
José Luiz de Sá - Não
José Maria Eymael- Não
José Maurício - Sim
José Mendonça Bezerra - Não
José Moura - Não
José Paulo Bisol - Sim
José Queiroz - Não
José Richa - Não

•José Santana de Vasconcellos - Não
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José Serra - Não
José Tavares - Não
José Tinoco - Não
José <.IIlsses de Oliveira- Não
José Yunes - Sim
Jovanni Masini - Não
Juarez Antunes - Sim
Júlio Campos - Não
Júlio Costamilan - Sim
Jutahy Magalhães - Sim
Koyu lha - Sim
Lael Varella- Não
Lavoisier Maia - Não
Leite Chaves - Não
Lélio Souza - Sim
Leopoldo Peres - Não
Lezio Sathler - Não
Lidice da Mata - Sim
Lúcio Alcântara - Não
Luís Eduardo - Não
Luis Roberto Ponte - Não
LuizAlberto Rodrigues - Não
LuizFreire - Sim
Luiz Gushiken - Sim
Luiz Henrique - Não
Luiz Inácio Lula da Silva - Sim
LuizMarques - Não
LuizSoyer - Não
Luiz Viana Neto - Não
Lysâneas Maciel- Sim
Maguito Vilela- Não
Maluly Neto - Não
Manoel Castro - Não
Manoel Moreira - Sim
Mansueto de Lavor - Sim
Manuel Viana - Não
Márcio Braga - Não
Márcio Lacerda - Não
Marco Maciel- Não
Marcondes Gadelha - Não
Marcos Perez Queiroz - Abstenção
Maria de Lourdes Abadia - Sim
Mário Assad - Sim
Mário Covas - Não
Mário de Oliveira - Não
Mário Lima - Sim
Mário Maia - Sim
Marluce Pinto - Não
Matheus Iensen - Não
Maurício Campos - Não
Mauricio Corrêa - Sim
Mauricio Nasser - Não
Mauricio Pádua - Não
MaurílioFerreira Lima - Sim
Mauro Benevides - Não
Mauro Borges - Não
Mauro Miranda - Não
Mauro Sampaio - Sim
,Max Rosenmann - Não
Mello Reis - Não
Melo Freire - Não
Mendes Botelho - Sim
Mendes Ribeiro - Não
Messias Soares - Sim
.Milton Barbosa - Não
Miro Teixeira - Sim
Moema São Thiago - Sim
Mussa Demes - Não
MyrianPortella - Sim
Naphtali Alves de Souza - Não
Nelson Cameiro - Não
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Nelson Jobim - Não
Nelson Wedekin - Não
Nelton Friedrich - Sim
Ney Maranl:ião- N~ .
Nilso Sguarezi 7""; Nlto
Nion A1bemaz- Não
Noel de Carvalho - Sim
Nyder Barbosa - Sim' ,
Octávio Ellsio - Sim
Olivio Dutra - Sim
Orlando Bezerra-s- Não
Oscar Corrêa - Não
Osvaldo Bender - Não
Osvaldo Macedo - Não
Osvaldo Sobrinho - Abstenção 
Oswaldo Trevisan - Não
Ottomar Pinto - Não
Paes de Andrade - Não
Paes Landim - Não
Paulo Delgado - Sim
Paulo Macarini - Não
Paulo Paim - Sim
Paulo Ramos - Sim
Paulo Roberto Cunha - Não
Paulo Silva - Sim
Paqlo Zarzur - Sim
Pedro Canedo - Não
Pimenta da Veiga - Não
Plínio ArrudaSampaio - Sim
Pompeu de Sousa - Sim
Raimundo Bezerra - Sim
Raimundo Lira - Não
Raimundo Rezende - Não
Renan Calheiros - Sim
Renato Bernau, - Sim
Renato Vianna - Não
Ricardo Fiuza - Não
Ricardo Izar - Não
Rita Camata - Sim
Roberto Augusto - Não
Roberto Balestra - Não
Roberto Brant - Não
Roberto Campos - Não
Roberto Freire - Sim
Roberto Jefferson - Sim
Roberto Torres - Não
Roberto Vital- Não
Robson Marinho - Não
Rodrigues Palma - Não
Ronaldo Carvalho - Sim
Ronaldo Cezar Coelho - Não
Ronaro Corrêa - Não
Rosa Prata - Não
Rospide Netto - Não
Ruben Figueiró - Não
Ruberval Pilotto - Não
Sadie Hauache - Não
Samir Achôa.- Não
Sandra Cavalcanti - Não'
Sérgio Spada - Sim
Sérgio Werneck - Não
Severo Gomes - Não
Sigmaringa Seixas - Sim
SilvioAbreu - Sim
Simão Sessim - Sim
Siqueira Campos - Não
Sólon Borges dos Reis - Não
Sotero Cunha - Não
Tadeu França - Sim
Telmo Kirst - Não
Teotônio VilelaFilho -" Sim'
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Theodoro.Mendes - Sim
Tito Costa - Sim
Ubiratan Aguiar - Sim
Ubiratan SpineUi- Não
Glduríco Pinto - Sim
Valmir Campelo - Não
Valter Pereira - Não
Vasco Alves - Sim
Vicente Bago - Sim
Victor Faccioni - Não
Victor Fontana - Não
Vilson Souza - Sim
Virgildásio de Senna - Sim
Virgílio Galassi - Não
VitorBuaiz - Sim
VivaldoBarbosa - Sim
Vladimir Palmeira - Sim
Wagner Lago - Não
Waldyr Pugliesi - Sim
Walmor de Luca - Sim
Wilma Maia - Sim
Wilson Campos - Abstenção
Wilson Martins - Não
ZizaValadares - Não

o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Anuncio os seguintes destaques:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
N° 204

Senhor Presidente,
Requeiro destaque para a Emenda n"

2T01651-4 - Referente à supressão no inciso
I do art 7" a expressão " ... complementar que
preverá indenização compensatória, dentre outros
direitos". - Amaury Müller.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
N° 654

Senhor Presidente,
Requeiro destaque para a Emenda n"

2T00433-8. - Mário Uma.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
N° 856

Senhor Presidente,
Requeiro destaque para a Emenda n"

2TOl198-9 - Pompeu de Sousa.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
N° 1.642

Senhor Presidente,
Requeiro destaque para a Emenda n°

2T01078-8. - Haroldo Sabóia.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
São as seguintes as emendas destacadas:

~AN°l.651

Do Sr. AmauryMüller

Suprima-se no inciso I do art, 7" a expressão:
"...complementar que preverá indenização com
pensatória, dentre outros direitos".

EMENDA N° 433
Do Sr. Mário Lima

Suprima-se a expressão "complementar que
preverá indenização compensatória, dentre outros
direitos", constante do art 7°,inciso I.

EMENDA N° 1.198
Do Sr. Pompeu de Sousa

Suprimam-se do art 7°,inciso I,as expressões
"complementar que preverá indenização com
pensatória, dentre outros direitos".

EMENDA N" 1078
Do Sr. Haroldo Sabóia

Suprima-se, no art 7",inciso I,a expressão:

"complementar que preverá indenização
compensatória, dentre outros direitos", fican
do o inciso com a seguinte redação:

"1- relação de emprego protegida contra
despedida arbitrária ou sem justa causa, nos
termos da lei."

O SR. PRESIDENTE (OIysses Guimarães)
Anuncio, portanto, vários destaques: 204 do nobre
Constituinte Amaury Müller;654, do nobre Consti
tuinte Mário Uma; 856, do nobre Constituinte
Pompeu de Sousa; e 1642, do nobre Constituinte
Haroldo Sabóia.

O que objetivam os nobres autores dos desta
ques? Reportam-se ao inciso I do art. 7°

"Art. 7° São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:

1- relação de emprego protegida contra
despedida arbitrária ou sem justa causa, nos
termos de lei complementar que preverá ín
denização compensatória, dentre outros dí
reítos;"

Querem os autores que seja objeto de lei, não
complementar, que será aprovada, portanto, se
o texto for aprovado, por quorum de maioria sim
ples. Os textos sub judlce suprimem toda esta
parte final: "preverá indenização compensatória,
dentre outros direitos".

O Sr. José AgrIpino - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) -
V.Ex" tem a palavra pela ordem.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL - RN. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, só para regis
trar que meu voto na votação anterior foi "sim"
e não "abstenção".

O Sr. Nyder 8aJbosa - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (O\ysses Guimarães)-
V.Ex" tem a palavra pela ordem.

O SR. NYDER BARBOSA (PMDB - ES.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só para
registrar que meu voto é "não". No painel foi
registrado "sim".

O SR. PRESIDEN'IE (Ulysses Guimarães)
O registro será feito.

O SR. PRESIDENTE (OIysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Juarez
Antunes para encaminhar a votação.

O SR. JUAREZ ANTUNES (PDT-RJ. Sem
revisão do orador.)-Sr. Presidente; elIICS Consti
tuintes, a modificação que propomos não exige,
aqui, muita verborragia, porque, se atentarmos
para a coerência do Relator, lá atrás, na Consti
tuinte, se atentarmos para o posicionamento do

PMDB naquela ocasião, estaremos certos de que
essa modificação será aceita.

Pois bem. "Relação de emprego protegida con
tra despedidas arbitrárias ou sem justa causa, nos
termos de lei". Coisa simples. Não há muito o
que explicar. Sópedimos a consideração, a aten
ção e a coerência, tanto do nobre Relator, como
dos companheiros do PMDB que hoje está divi·
dido em "tucanos", mas que comem o mesmo
milho, embora estejam em gaiolas diferentes.

Por conseguinte, companheiros, esperamos a
aprovação dessa emenda com esta modificação:
"nos termos de lei". Não tem bicho-papão para
a estabilidade. Não há problemas. Esperamos a
aprovação.

O SR. PRESlDErITE (O\ysses Guimarães)
O parecer do Relator é contrário à proposição.

Vamos votar.

O Sr. Gastone RIghI- Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao Constituinte Gastone Righi.

O SR. GASTONE RIGHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Apenas para esclarecimen
to do Plenário. A emenda visa a suprimir apenas
a palavra "complementar", ou seja ...

O SR. PRESIDENTE (O\ysses Guimarães)
Não, visaa estabelecer que a despedida arbitrária
ou sem justa causa será tratada em lei ordinária,
se for aprovada, e retira "nos termos de lei com
píementar que preverá indenização compensa
tória, dentre outros direitos".

O SR. GASTONE RIGHI - Sr. Presidente,
como a emenda visa a suprimir toda a parte de
indenização compensatória, única coísa concreta
que o trabalhador tem, posicionamo-nos contra
a emenda. Votaremos "não".

O SR. PRESIDENTE (OIysses Guimarães)
O PTB vota "não".

O SR. EUEL RODRIGUES (PMDB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
a paIavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Q\ysses Guimarães)
Concedo a palavra ao Constituinte Eliel ROM
gues.

O SR. EUEL RODRlGOES (PMDB - PA.
Sem revisão do orador.) - Gostaria de ouvir o
parecer do Relator, que não ouvi.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
O Relator é contrário à emenda.

O Sr. lnoc6nclo OlIveira - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (O\ysses Guimarães)
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Consti
tuinte Inocêncio Oliveira.

O SR.lNocbIcIO OUYEfRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Meu caro Presidente,
mantendo acordo desde a votação no primeiro
turno, a Frente UberaIvota "não".

O Sr. Bonlf6do ele Andrada - Sr. Presi·
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (O\ysses Guimarães) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Consti
tuinte Bonifácio de Andrada.
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o SR. BONlFACIO DE ANDRADA (PDS
- MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

, o PDS recomenda o voto "não",

O Sr. EcImUHnValentim - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Edmil
son Valentim.

O SR. EDMlLSON VALEN11M (PC do B
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PC do B vota "sim".

O Sr. José Maria Eymael - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
Concedo a palavra,pela ordem, ao nobre Consti
tuinte José MariaEymael.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC- SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nos
termos do acordo para votação do primeiroturno,
o PDCvotará "não".

O Sr. AdemIrAndrade-Sr. Presidente,peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Consti
tuinte AdemirAndrade.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro vota favoravelmente.

O Sr. Paulo Paim - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Paulo
Paim.

O SR. PAW-O PAIM (PT- RS.Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente,na luta pela estabili
dade, o PT vota "sim".

O Sr. Artur da Távola - Sr. Presidente,peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Artur
da Távola.

O SR. ARTOR DA TAVOLA (PMDB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nesta
matéria há posições díspares na bancada do
PSDB, havendo, inclusive, emenda do Senador
Pompeu de Souza na mesma direção dessa
emenda. O Líder, pessoalmente, votará "sim".

O Sr. Nelson Jobim - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Consti
tuinte Nélson Jobim.

O SR. NELSON JOBIM (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB,
acompanhando a votação no primeiro turno e
o Relator, vota "não".

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
Vamos votar.

O Parecer do nobre Relator é contrário.
Digitemseus códigos, por favor.

(Procede-seà ",fação.)

O SR. PRESIDErrIE (UlyssesGuimarães) 
Está encerrada a votação. A Mesa vai proclamar
o resultado (votação n9 758):

SIM-I44.
NÃO-230.
ABSTENÇÃO - 5.
TOTAL-379.

A Emenda foi rejeitada.

VOTARAMOS SRS. CONSrrrOINfES:

Presidente UlyssesGuimarães - Abstenção
Abigail Feitosa - Sim
Acival Gomes - Sim .
Adauto Pereira - Não
AdemirAndrade - Sim
Adhemar de Barros Filho- Sim
AdolfoOliveira - Não
AdroaldoStreck - Abstenção
AdylsonMotta- Não
Aécio de Borba - Sim
Aécio Neves- Não
Afif Domingos - Não
Afonso Sancho - Não
AgassizAlmeida- Sim
Agripinode Oliveira Uma - Não
AirtonSandoval - Não
AlbanoFranco - Não
AlbéricoCordeiro- Não
AlceniGuerra - Sim
AldoArantes - Sim
Alfredo Campos - Não
Aloysio Chaves - Não
AlyssonPaulinelli - Não
AmauryMüller - Sim
AmilcarMoreira- Não
ÂngeloMagalhães - Não
Anna MariaRattes - Sim
AnnibalBarcellos- Não
Antero de Barros - Sim
AntônioBritto- Não
AntônioCâmara - Não
AntônioCarlos Konder Reis - Não
Antônio de Jesus - Não
AntonioGaspar - Sim
AntonioMariz - Sim
AntonioPerosa - Sim
AntonioSalim Curiati- Não
Antonio Ueno - Não
ArnaldoMartins- Não
Amaldo Moraes - Não
Amold Fioravante - Não
Arturda Távola- Sim
Asdrubal Bentes - Não
Átila Lira- Não
Augusto Carvalho- Sim
Áureo Mello - Sim
Basílio VIllani - Não
Benedicto Monteiro- Não
Benedita da Silva- Sim
Benito Gama - Não
Bernardo Cabral- Não
Beth Azize - Sim
Bezerrade Melo- Não
Bocayuva Cunha - Sim
Bonifáciode Andrada - Não
Bosco França - Não
Brandão Monteiro- Sim
Caio Pompeu - Não
Cardoso Alves- Não
Carlos AlbertoCaó - Sim

Carlos Cardinal- Sim
Carlos Mosconi- Sim
Carlos Sant'Anna - Não
Carrel Benevides - Não
Cássio Cunha Lima- Sim
Céliode Castro - Sim
Celso Dourado - Sim
César Cals Neto - Não
César Maia- Sim
Chagas Duarte - Sim
Chagas Rodrigues - Sim
Cid Carvalho- Não
Cid Sabóia de Carvalho- Não
CláudioÁvila - Não
Cunha Bueno - Não
DarcyDeitos - Não
DarcyPozza- Não
Del Bosco Amaral- Sim
Delfim Netto - Não
DélioBraz- Não
Denisar Ameiro- Não
DirceTutu Quadros - Sim
Dirceu Cameiro - Não
Divaldo Suruagy - Não
DjenalGonçalves- Não
Domingos Juvenil- Sim
Domingos Leonelli - Sim
Doreto Campanari - Não
Edésio Frias - Sim
Edison Lobão - Não
EdivaldoMotta - Não
Edme Tavares - Não
Edmilson Valentim - Sim
Eduardo Bonfim- Sim
Eduardo Jorge - Sim
Eduardo Moreira- Não
Egídio Ferreira Uma - Não
Elias Murad- Sim
ElielRodrigues - Não
Eraldo Tinoco - Não
Érico Pegoraro - Não
ErvinBonkoski- Não
Etevaldo Nogueira - Não
Euclides Scalco - Sim
Eunice Michiles - Não
Evaldo Gonçalves- Não

,Expedito Machado - Não
Ézio Ferreira - Não
Fábio Feldmann - Sim
Fábio Raunheitti- Não
Fausto Fernandes - Não
Fausto Rocha - Não
Felipe Mendes - Não
Fernando BezerraCoelho - Não
Fernando Gasparian - Não
Fernando Gomes - Não
Fernando Henrique Cardoso - Sim
Firmo de Castro - Sim
FlavioPalmier da Veiga- Não
Florestan Fernandes - Sim
Floríceno Paixão- Sim
França Teixeira- Sim
Francisco Amaral - Sim
Francisco Carneiro - Não
Francisco Coelho - Não
Francisco Diógenes - Não
Francisco Dornelles- Não
Francisco Kuster - Sim
Francisco Rollemberg- Não
Francisco Rossi - Sim
GabrielGuerreiro- Sim
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Gastone Righi - Não
Genebaldo Correia - Não
Genésio Bernardino - Não
Geovani Borges - Não
Geraldo Alckmin Filho - Não
Geraldo Bulhões - Sim
Geraldo Campos - Sim
Geraldo Melo - Sim
Gerson Peres - Não
Gidel Dantas - Não
Gilson Machado - Não
Guilherme Palmeira - Não
Gumercindo Milhomem - Sim
Harlan Gadelha - Sim
Haroldo Uma - Sim
Haroldo Sabóia - Sim
Hélio Costa - Sim
Hélio Duque - Não
Hélio Manhães - Sim
Hélio Rosas - Não
Henrique Córdova - Sim
Heráclito Fortes - Sim
Hermes Zanetí- Sim
Hilário Braun - Não
Homero Santos - Não
Ibsen Pinheiro - Não
Inocêncio Oliveira - Não
lram Saraiva - Sim
lrapuan Costa Júnior - Não
Irma Passoni - Sim
Itamar Franco - Sim
lturival Nascimento - Não
Ivo Lech - Não
Ivo Mainardi - Sim
Ivo Vanderlinde - Não
Jacy Scanagatta - Não
Jamil Haddad - Sim
Jarbas Passarinho - Não
Jayme Paliarin - Não
Jayme Santana - Sim
Jesualélo Cavalcanti - Sim
Jesus Tajra - Não
João Agripino - Sim
Jõão Calmon - Não
João Carlos Bacelar --Não
João Cunha - Sim
João da Mata - Sim
João Herrmann Neto - Sim
João Lobo - Não
João Natal - Sim
João Paulo - Sim
Joaquim Bevilacqua - Sim
Joaquim Sucena - Não •
Jofran Frejat - Não
Jonas Pinheiro - Não
Jorge Bornhausen - Não
Jorge Hage - Sim
.Jorge.Leíte - Não
Jorge Uequed - Sim
José Agripino - Não
José Carlos Coutinho - Não
José Carlos Martinez - Não
José Carlos Sabóia - Sim
José Carlos Vasconcelos - Sim
José da Conceição - Sim
José Egreja - Não
José Elias - Não
José Fogaça - Sim
José Genoíno - Sim

.José Geraldo - Não
José Guedes - Sim

José Jorge - Não
José Uns - Não
José Luiz de Sá - Não
José Luiz Maia - Não
José Maria Eymael- Não
José Maurício - Sim
José Mendonça Bezerra - Não
José Moura - Não
José Paulo Bisol- Sim
José Queiroz - Sim
José Richa - Não
José Serra - Sim
José Tavares - Não
José Tinoco - Não
José Ulísses de Oliveira - Não
José Yunes - Sim
Jovanni Masini - Não
Juarez Antunes - Sim
Júlio Campos - Não
Júlio Costamilan - Sim
Jutahy Magalhães - Sim
Koyu lha - Sim
Lael Varella - Não
Leite Chaves - Não
Lélio Souza - Sim
Leopoldo Peres - Sim
Leur Lomanto - Não
Lezio Sathler - Não
Lídice da Mata - Sim
Lúcio Alcântara - Não
Luís Eduardo - Não
Luís Roberto Ponte - Não
Luiz Alberto Rodrigues - Não
Luiz Freire - Sim
Luiz Gushiken - Sim
Luiz Henrique - Não
Luiz Inácio Lula da Silva - Sim
Luiz Marques - Não
Luiz Soyer - Não
Luiz Viana Neto - Não
Lysâneas Maciel- Sim
Maguito Vilela- Não
Maluly Neto - Não
Manoel Castro - Não
Manuel Viana - Não
Márcio Braga - Não
Márcio Lacerda - Não
Marcondes Gadelha - Não
Marcos Uma - Não
Marcos Perez Queiroz - Abstenção
Maria de Lourdes Abadia - Sim
Mário Assad - Sim
Mário Covas - Não
Mário df 'lveira - Não
Mário LJ. - Sim
Mário Maia- Sim
Marluce Pinto - Não
Matheus Iensen - Não
Maurício Campos - Não
Maurício Corrêa - Sim
Maurício Fruet - Sim
Maurício Nasser - Não
Maurício Pádua - Não
Mauro Benevides - Não
Mauro Campos - Não
Mauro Miranda - Não
Mauro Sampaio - Sim
MaxRosenmann - Não
Mello Reis - Não
Melo Freire - Não
Mendes Botelho - Sim

Mendes Ribeiro - Não
Messias Soares - Sim
Milton Barbosa - Não
Miro Teixeira - Sim
Moema São Thiago - Sim
Mussa Demes - Não
Myrian Portella - Sim
Naphtali Alves de Souza - Não
Nelson Aguiar - Não
Nelson Jobim - Não
Nelson Wedekin - Não
Nelton Friedrich - Sim
Nestor Duarte - Não
Ney Maranhão - Não
Nilso Sguarezi - Não
Nilson Gibson - Não
Nion A1bemaz - Não
Nyder Barbosa - Não
Octávio Elísio - Sim
Olívio Dutra - Sim
Orlando Bezerra - Não
Oscar Corrêa - Não
Osvaldo Bencler - Não
Osvaldo Macedo - Não
Osvaldo Sobrinho - Não
Oswaldo Almeida - Não
Oswaldo Trevisan - Não
Ottomar Pinto - Não
Paes Landim - Não
Paulo Delgado - Sim
Paulo Macarini - Não
Paulo Paim - Sim
Paulo Ramos - Sim
Paulo Roberto Cunha - Não
Paulo Silva - Sim
Paulo larzur - Abstenção
Pedro Canedo - Não
Plínio ArrudaSampaio - Sim
Pompeu de Sousa - Sim
Raimundo Bezerra - Sim
Raimundo Ura - Não
Raimundo Rezende - Não
Renan Calheiros - Sim
Renato Bernardi - Não
Renato Johnsson - Não
Renato Vianna - Não
Ricardo Fiuza - Não
Ricardo Izar - Não
Roberto Augusto - Não
Roberto Balestra - Não
Roberto Brant - Não
Roberto Campos - Não
Roberto Freire - Sim
Roberto Jefferson - Sim
Roberto Torres - Não
Roberto Vital- Não
Robson Marinho - Não
RQdrigues Palma - Não
Ronaldo Aragão - Não
Ronaldo Carveíbo - Não
Ronaldo Cezar Coelho - Não
Ronan Tito - Não
Ronaro Corrêa - Não
Rosa Prata - Não
Rospide Netto - Não
Rubem Medina - Não
Ruberval Pil0tt0- Não
Ruy Bacelar - Não
Sadie Hauache - Não
Samir Achôa - Não
Sandra Cavalcanti - Nilo
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Sérgio Spada - Sim
Sérgio Werneck - Não .
Severo Gomes - Não
Sigmaringa Seixas - Sim
SílvioAbreu - Abstenção
Simão Sessim - Sim
Siqueira Campos - Não
Sólon Borges dos Reis - Não
Sotero Cunha - Não
Tadeu França - Sim
Telmo Kirst- Não
Teotônio VilelaFilho - Sim
Theodoro Mendes - Sim
Tito Costa - Sim
Ubiratan Aguiar - Não
Ubiratan SpineUi- Não
U1durico Pinto - Sim
ValmirCampelo - Não
Valter Pereira - Sim
Vasco Alves - Sim
Vicente Bogo - Sim
Victor Faccioni - Não
Victor Fontana - Não
VilsonSouza - Sim
Virgildásio de Senna - Sim
Vrrgílio Galassi - Não
VitorBuaiz - Sim
Vivaldo Barbosa - Sim
VladimirPalmeira - Sim
Waldyr Pugliesi - Sim
Walmor de Luca - Sim
Wilma Maia - Sim
Wilson Campos - Não
Wilson Martins - Não
Ziza Valadares - Não

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Sobre a mesa, os seguintes requerimentos de des
taque:

REQUERIMENTO DE DESTAQ(JE
rf°187

Senhor Presidente,
Requeiro destaque para a Emenda n

2TOO953-4.- Augusto C8JValho.

REQUERIMENTO DE DESTAQ(JE
JIIo360

Senhor Presidente,
Requeiro destaque para a Emenda n°

2TOO013-8, de natureza supressiva. - Ismael
Wanderley.

REQUERIMENTO DE DESTAQ(JE
JII" 1.675

Senhor Presidente,
Requeiro destaque para a Emenda n°

2T01820-7. - Jayme Santana.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
São as seguintes as emendas destacadas, todas
com a mesma finalidade:

EMEI"IDA JIIO 953
Do Sr. Augusto Carvalho

Suprima-se no inciso I (hum) do art. 7" (sétimo)
do Projeto Constitucional a pala~a "complemen
tar".

EMEJIIDA JIIo 13
Do Sr. Ismael Wanderley

Suprima-se a expressão "complementar", do
inciso I, do art. 7°, do Texto.

EMEJIIDA JIIo 1.820
Do Sr. Jayme Santana

Suprima-se no inciso I, do art. 7", a expressão
"Complementar".

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Anuncio, portanto, os seguintes destaques: rr 187,
do Constituinte Augusto de Carvalho; Destaque
rr 360, do nobre Constitunte Ismael Wanderley;
Destaque n° 1.675, do nobre Constituinte Jayme
Santana. Os autores destes destaques reportam
se sempre ao art. 7",já conhecido, inciso I. Inova,
com relação aos demais destaques, no seguinte:

"Relação de emprego protegido contra a
despedida arbitrária ou sem justa causa, nos
termos da lei."

Aceita a lei. Tira-se somente "complementar".
Lei que preverá indenização compensatória, den
tre outros direitos. Aqui não só estabelece que
o quOlUm para regular a matéria seja de maioria
simples, como mantém a cláusula da indenização
compensatória, dentre outros direitos.

O Sr. Fernando Santana - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra V.Ex".

O SR. FERJIIAJIID() SANTANA (PCB - BA
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só para
comunicar a V.Ex" que votei "sim" e o meu voto,
infelizmente, não foi registrado.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Será registrada a declaração de V.Ex".

O Sr. JllelsonCarneiro - Sr. Presidente, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex" a palavra pela ordem.

O SR. NELSOJII CARJllElRO (PMDB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para
comunicar que votei e meu voto não foi regis
trado.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
A declaração de V.Ex' será registrada.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Roberto
Freire, para encaminhar a votação.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, não se trata
aqui de discutir o direito substantivo. Esse por
duas oportunidades, não conseguimos modificar.
Continua a garantia apenas por compensação in
denizatória, na questão do emprego. Fomos der
rotados em duas votações. O que pretendemos
aqui é uma questão que poderíamos chamar até
de sistematização do Capítulo dos Direitos So
ciais. Gostaria que o Plenário atentasse para um
detalhe: o Capítulo dos Direitos Sociais trata de
vários direitos dos trabalhadores, e em todos eles,
quando faz referência à lei, o faz em relação a
uma lei ordinária. É assim na questão do salário
mínimo, quando diz "fixado em lei"; é na questão
da proteção do salário, "na forma da lei"; é na
participação dos lucros, "na forma da lei"; é na
licença-paternidade, "na forma da lei"; é na prote
ção ao trabalho da mulher, "nos termos da lei";
é no aviso prévio, "nos termos da lei";no adicional

de remuneração por horas extras, "nos termos
da lei"; é na proteção do trabalho em face da
automação, "nos termos da lei", e seguem-se vá
rios outros direitos que, quando remetidos para
a legislação, o são para uma legislação ordinária.
Pois bem, o único inciso deste Capítulo que faz
referência à lei complementar é exatamente este
da compensação indenizatória. Iríamos ter que
tratar da questão de todos os direitos dos trabalha
dores numa lei ordinária, e apenas um, que inclu
sive não é o mais importante, em uma lei comple
mentar. Isso me parece um equivoco que pode
ser resolvido sem atingir, sem diminuir, sem res
tringir ou limitar nenhum direito substantivo. É
apenas uma questão de técnica legislativa. Com
esta argumentação, eu solicitaria às Lideranças,
inclusive àquelas que fizeram acordo no primeiro
turno para inscrição desse texto, que revisassem
sua posição e admitissem que do ponto de vista
da lógica, da sistematização da legislação ordi
nária e da técnica legislativa seria importante a
exclusão da expressão "complementar" deste dis
positivo.

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, para
contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V.Ex" a palavra.

O SR. GERSOJII PERES (PDS - PA Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero enca
minhar contra para explicar aos colegas que o
que pretende o ilustre companheiro é extrair do
texto a palavra "complementar". Esta palavra foi
uma das que causou um longo debate para que
costurássemos o acordo. Por quê? Eu queria ex
plicar aos companheiros que a lei complementar
para um tema de relevância desta natureza, como
é o da estabilidade do emprego, é mais duradoura,
exige um quOIUm maior para sua aprovação, e
evitaremos que a lei comum esteja a todo mo
mento, por iniciativade correntes diversas, modifi
cando o espírito e o texto do preceito constitu
cional.

Por isso, pediria aos colegas que votassem com
a emenda e deixassem o texto redigido como
está, uma vez que fruto de um grande acordo
que representa a vontade da maioria dos que aqui
estão.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Dou a palavra ao Relator.

O Sr. Luiz Roberto Ponte - Sr. Presidente,
para registrar o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Já terminou o contraditório. Com a palavra o Rela
tor da matéria.

O Sr. Luiz Roberto Ponte - Sr. Presidente,
é imprescindivel um esclarecimento.

O SR.PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Com àpalavra o Relator da matéria. Quem quiser
falar deve se inscrever. É preciso inscrição prévia,
até para que se obedeça à ordem de inscrições.
Ela não pode ser feita pelo microfone.

O Sr. Luiz Roberto Ponte - Sr. Presidente,
não é para dar esclarecimento, é para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Desculpe-me, mas não dou a palavra a V. Ex'
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Com a palavra o Relator. Se não houver ordem
aqui nas votações, não conseguiremos desenvol
ver os nossos trabalhos. Peço a colaboração de
todos. V.Ex"que se inscreva.

O SR. Luiz Roberto Ponte - Sr. Presidente.
é para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) -
V. Ex' deve se inscrever como os outros. Não
posso determinar a favor de ninguém. Com a
palavra o Relator. Lamentavelmente - sabe do
respeito que tenho por V. Ex"- não posso abrir
exceções.

O Sr. Luiz Roberto Ponte - Lamentavel
mente, só posso registrar a minha inconformi
dade.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
Especialmente para amigos, não posso fazê-lo.

Com a palavra o Relator.

O SR. RELATOR BERNARDO CABRAL
(PMDB - MA. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr'" e Srs. Constituintes, o eminente
Constituinte Roberto Freire levanta um problema
de sistematização no Capítulo dos Direitos So
ciais.

Em verdade, Sr. Presidente, o art. 7°, inciso IV,
fala "fixado em lei"; o inciso X. "na forma da
lei"; o inciso xx, "nos termos da lei;o inciso XXI,
"nos termos da lei"; o XX1ll, "na forma da lei";
o XXV1I, "na forma da lei; e o art. 8°, "na lei".

Sr. Presidente, em verdade, a questão seria de
padronizar. Acontece que quero ficar coerente.

Sr. Presidente, dei parecer contrário à Emenda
Augusto Carvalho, alegando que era um acordo
de Liderança. Por esta razão, Sr. Presidente, man
tenho a minha posição anterior, pela rejeição, mas
chamo a atenção para a sistematização.

O Sr. Gutone Rlghl- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDEI"ITE (UlyssesGuimarães) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Gastone
Righi.

O SR. GASTONE RIGHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança
do PfB votará "sim" à emenda, porque não pode
aceitar essa cliscriminação contra o trabalhador.

O Sr. Nebon Jobim - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nelson
Jobim.

O SR.l'IELSON JOBIM (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quando da
votação no primeiro turno, constou no acordo
exatamente o problema da lei complementar. No
entanto, Sr. Presidente, conversando com o emi
nente Líder Inocêncio Oliveira, a Liderança do
PMDB resolveu encaminhar favoravelmente à
emenda, pelas razões de manutenção do con
texto.(Palmas.)

Quero registrar que o eminente LíderInocêncio
Oliveiraliberou a posição do PMDB para encami
nhar favoravelmente à emenda, o que tambérnfoí
comunicado aos eminentes Líderes Bonifácio de
Andrada e Gastone Righi. Portanto, o PMDB enca
minha favoravelmente à emenda, de acordo com
o parecer do relato. (Palmas.)

O Sr. Joé~ Eymael - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
MariaEymael.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC- SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, enten
demos que a expressão "complementar" não fez
parte do acordo havido no primeiro turno e que
a manutenção dessa exigência representa o imo
bilismo na legislação ordinária, extremamente
perversa ao interesse do trabalhador. Neste senti
do, esta Liderança encaminha favoravelmente à
emenda.

O Sr. Luis Roberto Ponte - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Luís Ro
berto Ponte.

O SR. uns ROBERTO POrI1E (PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
não sou líder de nada. Mas V. Ex" tem tomado
uma posição nesta Constituinte que visa tão-so
mente fazer a Constituição dos anseios do povo
brasileiro. Ninguém mais do que eu participou
dessas negociações. Lamentavelmente, o Consti
tuinte MárioCovas não está presente para atestar
que a palavra "complementar" foiuma das coisas
mais sérias da cliscussão e fez parte do acordo.
Preciso registrar isso aqui.

O Sr. EdmIIson Valentim - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDEI"ITE (UlyssesGuimarães) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Edmíl
son Valentim.

O SR. EDMlLSOrt VALENTIM(PC do B 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
minimizando o mal que foi aprovado, o PC do
B vota "sim".

O Sr. Inocêncio OHveira - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Inocên
cio Oliveira.

O SR. Il'IOCà'tCIO OlJ\lElRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
primeiro lugar, o Líder Nélson Jobim comuni
cou-me que o seu partido iria votar "sim" nesta
matéria. Mas, louvando a posição do ilustre Rela
tor, que foi pela rejeição, e mantendo o acordo
firmado para um dos temas mais discutidos no
primeiro turno, que nesta hora não deveria ser
motivo de qualquer discussão, a Liderança do
Partido da Frente Liberal recomenda à sua ban
cada que, coerentemente, vote "não".

O Sr. Bonif'do de Andrada - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Boni
fácio de Andrada.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS
- MG.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
essa matéria é resultado de esforços, de articula
ções, de entendimentos nacionais. Estou surpre
so com a alteração dasposições das Lideranças.

Foi um acordo praticamente nacional, razão pela
qual a Liderança do PDS encarece que se vote
contra a emenda.

O Sr. AdemirAndrade-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ademir
Andrade.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB - PA Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileirovota favoravelmente à retirada
da expressão "complementar".

O Sr. Paulo Paim - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Paulo
Paim.

O SR. PAaLO PAIM (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente o PT não participou
desse acordo. Por isso, vota "sim".

O Sr. Mário Covas - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Mário
Covas.

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
saber se, chamado à colação, posso dar um teste
munho, quanto mais não seja porque o Consti
tuinte José Roberto Pontes lamentou que eu esti
vesse ausente, e não estou. De repente a imprensa
publica isso, e hoje não é muito saudável estar
ausente.

Sr. Presidente, fui parte dessa negociação e de
vo dizer que ela foi parcial, pois envolveu as Líde
ranças do PMDB é do "Centrão"; os demais parti
dos não participaram ou não a aceitaram.

Em segundo lugar, o texto em cima do qual
se negociou é exatamente esse. A palavra "com
plementar" entrou como parte e termo tãovalioso
como os demais ou complementando o texto co
mo um todo.

Pessoalmente, vou votar pela permanência,
porque fiz o acordo constando a palavra, mas
não creio que ela seja mais ou menos funda
mentaI. (Palmas.)

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Roberto
Freire.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB- PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, evidente
mente o PCB votará "sim".

O Sr. VJVIIIdoBarba..- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte VIValdo
Barbosa.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide
rança do PDT recomenda à Bancada votar "sim",
pois o partido não participou do acordo que muti
lou a estabilidade do trabalhador do nosso País.
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o Sr. Artur da Távola - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Artur
da Távola.

O SR. ARTOR DA TÁVOLA (PSDB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi
o meu partido, e a tendência do PSDB é votar
favoravelmente a esta matéria.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Vamos votar.

{Procede-se fi votação}

O Sr. José Costa - Sr. Presidente, peço a
palavra pela órdern.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V. Ex" a palavra.

O SR. JOSÉ COSTA (PMDB - AL. Sem
revisãodo orador.) - Sr. Presidente, parece-me
que, por equívoco, votei "abstenção", mas meu
voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Será registrado o voto de V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Está encerrada a votação. A Mesa vai proclamar
o resultado. (Votação n° 759).

SIM-228.
NÃO-151.
ABSTENÇÃO - 9.
TOTAL-388.

A emenda foi rejeitada.

VOTARAM OS SRS. CONSTTT(JINTES:

Presidente Ulysses Guimarães - Abstenção
Abigail Feitosa - Sim
Acival Gomes - Sim
Adauto Pereira - Não
Ademir Andrade - Sim
Adhemar de Barros Filho - Sim
Adolfo Oliveira - Não
Adroaldo Streck - Abstenção
Adylson Motta - Não
Affonso Camargo - Não
Afonso Sancho - Não
Agassiz Almeida - Sim
Airton Sandoval - Não
Albano Franco - Não
Albérico Cordeiro - Não
Alceni Guerra - Sim
Aldo Arantes - Sim
Alexandre Puzyna - Não
Alfredo Campos - Abstenção
Aloysio Chaves - Não
Aluízio Campos - Não
Alysson Paulinelli - Não
Amaury Müller - Sim
Amilcar Moreira - Sim
Ângelo Magalhães - Não
Anna Maria Rattes - Sim
Annibal Barcellos - Não
Antônio Câmara - Sim
Antônio Carlos Konder Reis - Não
Antônio de Jesus - Não
Antonio Gaspar - Sim
Antonio Mariz - Sim
Antonio Perosa - Sim

Antonio Salim Curiati - Não
Antonio Ueno - Não
Arnaldo Faria de Sá - Sim
Arnaldo Martins - Não
Anla1do Moraes - Sim
Amold Fioravante - Não
Artenir Wemer - Sim
Artur da Távola - Sim
Asdrubal Bentes - Sim
Augusto Carvalho - Sim
Basílio Vmani- Não
Benedicto Monteiro - Sim
Benedita da Silva - Sim
Benito Gama - Não
Bernardo Cabral- Não
Beth Azize - Sim
Bezerra de Melo - Não
Bocayuva Cunha - Sim
Bonifácio de Andrada - Não
Bosco França - Não
Brandão Monteiro - Sim
Caio Pompeu - Abstenção
Cardoso Alves - Não
Carlos Alberto - Não
Carlos Alberto Caó - Sim
Carlos Benevides - Sim
Carlos Cardinal - Sim
Carlos De'Carli - Não
Carlos Mosconi - Sim
Carlos Sant'Anna - Não
Cássio Cunha Lima - Sim
Célio de Castro - Sim
Celso Dourado - Sim
César Maia - Sim
Chagas Duarte - Sim
Chagas Rodrigues - Sim
Cid Carvalho - Sim
Cid Sabóia de Carvalho - Sim
Cláudio Ávila - Não
Darcy Deitos - Sim
Darcy Pozza - Abstenção
Delfun Netto - Não
Délio Braz - Não
Denisar Ameiro - Não
Dirce Tutu Quadros - Sim
Dirceu Cameiro - Sim
Divaldo Suruagy - Não
Djenal Gonçalves - Não
Domingos Juvenil- Sim
Domingos Leonelli - Sim
Doreto Campanari - Sim
Edésio Frias - Sim
Edison Lobão - Não
Edivaldo Motta - Sim
Edme Tavares - Não
Edmilson Valentim - Sim
Eduardo Bonfim - Sim
Eduardo Jorge - Sim
Egídio Ferreira Lima - Sim
Elias Murad - Sim
Eliel Rodrigues - Não
Enoc Vieira - Não
Eraldo Tinoco - Não
Erico Pegoraro - Sim
Ervin Bonkoski - Não
Etevaldo Nogueira - Não
Euclides Scalco - Sim
Eunice Michiles - Não
Expedito Machado - Não
Ézio Ferreira - Não
Fábio Feldmann - Sim

Farabulini Júnior - Sim
Fausto Fernandes - Não
Fausto Rocha - Não
Felipe Mendes - Não
Feres Nader - Não
Fernando Bezerra Coelho - Sim
Fernando Gasparian - Sim
Fernando Gomes - Não
Fernando Santana - Sim
Firmo de Castro - Sim
Aavio Palmier da Veiga - Sim
FlávioRocha - Não
Florestan Fernandes - Sim
Floríceno Paixão - Sim
França Teixeira - Sim
Francisco Amaral - Sim
Francisco Cameiro - Não
Francisco Coelho - Não
Francisco Diógenes - Não
Francisco Dornelles - Não
Francisco Küster - Sim
Francisco Pinto - Sim
Francisco Rossi - Sim
Gabriel Guerreiro - Sim
Gastone Righi - Sim
Genebaldo Correia - Sim
Genésio Bernardino - Não
Geovani Borges - Sim
Geraldo Alckmin Filho - Não
Geraldo Bulhões - Sim
Geraldo Campos - Sim
Geraldo Melo - Sim
Gerson Peres - Não
Gidel Dantas - Abstenção
Gilson Machado - Não
Guilherme Palmeira - Não
Gumercindo Milhomem - Sim
Gustavo de Faria - Não
Harlan Gadelha - Sim
Haroldo Uma - Sim
Haroldo Sabóia - Sim
Hélio Costa - Sim
Hélio Duque - Sim
Hélio Manhães - Sim
Hélio Rosas - Abstenção
Henrique Córdova - Sim
Henrique Eduardo Alves - Sim
Heráclito Fortes - Sim
Hermes Zaneti - Sim
Hilário Braun - Não
Homero Santos - Não
Ibsen Pinheiro - Sim
Inocêncio Oliveira - Não
lram Saraiva - Sim
!rapuan Costa Júnior - Não
Irma Passoni - Sim
Itamar Franco - Sim
Iturival Nascimento - Não
Ivo Lech - Sim
Ivo Mainardi - Sim
Ivo Vanderlinde - Sim
Jairo Cameiro - Sim
Jamil Haddad - Sim
Jarbas Passarinho - Não
Jayme Paliarin - Não
J<!yme Santana - Sim
Jesualdo Cavalcanti - Sim
Joaci Góes - Sim
João Agripino - Sim
João Alves - Sim
João Calmon - Não
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João Carlos Bacelar - Não
João Cunha - Sim
João da Mata - Sim
João Herrmann Neto - Sim
João Lobo- Não
João Machado Rollemberg - Não
João Natal- Sim
João Paulo - Sim
João Rezek - Sim
Joaquim Bevilacqua - Sim
Joaquim Sucena - Sim
Jofran frejat - Não
Jonas Pinheiro - Não
Jorge Arbage - Não
Jorge Bomhausen - Não
Jorge Hage - Sim
Jorge Leite - Não
Jorge Medauar - Sim
Jorge Uequed - Sim
José Agripino - Não
José Carlos Coutinho - Sim
José Carlos Martinez- Não
José Carlos Sabóia - Sim
José Carlos Vasconcelos - Sim
José Costa - Sim
José da Conceição - Sim
José Egreja - Não
José Elias - Sim
José Fogaça - Sim
José Genoíno - Sim
José Geraldo - Não
José Guedes - Sim
José Ignácio Ferreira - Sim
José Jorge - Não
José Uns - Não
José Luizde Sá - Não
José LuizMaia - Não
José Maria Eymael- Sim
José Maurício - Sim
José Mendonça Bezerra - Não
José Moura - Não
José Paulo Bisol- Sim
José Queiroz - Sim
José Richa - Não
José Tavares - Sim
José Tinoco - Não
José Yunes - Sim
Juarez Antunes - Sim
Júlio Campos - Não
Júlio Costamilan - Sim
Jutahy Magalhães - Sim
Koyu lha - Sim
Lael Varella- Não
Lavoisier Maia - Não
Leite Chaves - Sim
Lélio Souza - Sim
Leopoldo Peres - Sim
Leur Lomanto - Não
Lezio Sathler - Sim
Udice da Mata - Sim
Lúcio Alcântara - Não
Luís Eduardo - Não
Luís Roberto Ponte - Não

-LuízAlberto Rodrigues - Sim
Luiz Freire - Sim
Luiz Gushiken - Sim
LuizHenrique - Sim
LuizInácio Lula da Silva - Sim
LuizMarques - Não
LuizSoyer - Não
LuizViana Neto - Sim

Lysâneas Maciel - Sim
Maguito Vilela - Sim
MalulyNeto - Não
Manoel Castro - Não
Manoel Moreira - Sim
Mansueto de Lavor - Sim
Manuel Viana - Não
Márcio Braga - Sim
Márcio Lacerda - Sim
Marco Maciel- Não
Marcos Perez Queiroz - Sim
Maria de Lourdes Abadia - Sim
Mário Assad - Sim
Mário Covas - Não
Mário de Oliveira - Não
Mário Uma - Sim
Mário Maia - Sim
Marluce Pinto - Não
Matheus Iensen - Não
Maurício Campos - Não
Maurício Corrêa - Sim
Maurício Fruet - Sim
MaurílioFerreira Uma - Sim
Mauro Benevides - Sim
Mauro Campos - Sim
Mauro Miranda - Não
Mauro Sampaio - Sim
Max Rosenmann - Não
MelloReis - Não
Melo Freire - Não
Mendes Botelho - Sim
Mendes Ribeiro - Sim
Messias Góis - Não
Messias Soares - Sim
MichelTemer - Não
Mihon Barbosa - Sim
MiroTeixeira - Sim
Moema São Thiago - Sim
MyrianPortella - Sim
Naphtali Alves de Souza - Não
Nelson Aguiar - Sim
Nelson Cameiro - Sim
Nelson Jobim - Sim
Nelson Wedekin - Sim
Nelton Friedrich - Sim
Nestor Duarte - Sim
Ney Maranhão - Sim
Nilso Sguarezi - Sim
Nion A1bemaz- Não
Nyder Barbosa - Não
Octávio Elísio - Sim
OlívioDutra - Sim
Orlando Bezerra - Não
Oscar Corrêa - Não
Osvaldo Bender - N&>
Osvaldo Macedo - Sim
Osvaldo Sobrinho - Sim
Oswaldo Almeida - Não
Oswaldo Trevisan - Sim
Ottomar Pinto - Não
Paes de Andrade - Sim
Paes Landim - Não
Paulo Delgado - Sim
Paulo Macarini - Sim
Paulo Paim - Sim
Paulo Ramos - Sim
Paulo Roberto - Sim
Paulo Roberto Cunha -1'ião
Paulo Silva - Sim
Paulo Zarzur~ Não
Pedro Canedo - Sim

Pimenta da Veiga - Sim
PlínioArruda Sampaio - Sim
Plínio Martins - Sim
Pompeu de Sousa - Sim
Raimundo Bezerra - Sim
Raimundo Líra - Não
Raimundo Rezende - Não
Raul Ferraz - Sim
Renan Calheiros - Sim
Renato Bemardi - Sim
Renato Johnsson - Não
Renato Vianna - Sim
Ricardo Izar- Não
Rita Camata - Sim
Roberto Augusto - Sim
Roberto Balestra - Não
Roberto Brant - Não
Roberto Campos - Não
Roberto Freire - Sim
Roberto Jefferson - Sim
Roberto Torres - Não
Roberto Vital- Não
Robson Marinho - Não
Ronaldo Aragão - Sim
Ronaldo Carvalho - Sim
Ronaldo Cezar Coelho - Não
Ronan Tito - Sim
Ronaro Corrêa - Não
Rosa Prata - Não
Rospide Netto - Não
Rubem Branquinho - Não
Rubem Medina - Não
Ruberval Pilotto - Não
Ruy Bacelar - Sim
Sadie Hauache - Não
Samir Achôa - Não
Sandra Cavalcanti - Não
Sérgio Spada - Sim
Sérgio Wemeck - Não
Severo Gomes - Sim
Sigmaringa Seixas - Sim
SilvioAbreu - Sim
Simão Sessim - Sim
Siqueira Campos - Não
Sólon Borges dos Reis - Sim
Sotero Cunha - Sim
Tadeu França - Sim
Telmo Kirst - Abstenção
Teotonio VIlela Filho - Sim
Theodoro Mendes - Sim
Tito Costa - Sim
Ubiratan Aguiar - Sim
Ubiratan Spinelli - Não
Uldurico Pinto - Sim
ValmirCampelo - Sim
Valter Pereira - Sim
Vasco Alves- Sim
Vicente Bago - Sim
Victor Faccioni - Abstenção
Victor Fontana - Não
VIlsonSouza - Sim
Virgildásiode Senna - Sim
Virgilio Galassi - Não
VitorBuaiz - Sim
VIValdo Barbosa - Sim
VladimirPalmeira - Sim
Waldyr Pugliesi - Sim
Walmor de Luca - Sim
Wilson Campos - Sim
Wilson Martins - Não
ZizaValadares - Sim
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o Sr. Hélio Rosas - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V.Ex.' a palavra.

O SR. HÉLIo ROSAS (PMOB - SP. Sem
revisão do orador.) :....Sr. Presidente, eu pretendia
votar "sim", mas, por equivoco, foi consignada
abstenção. Peço que o fato seja registrado.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Será registrado.

O Sr. Aécio Neves - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENlE (Ulysses Guimarães) 
Tem V. Ex' a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (PMOB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
consignar meu voto "sim" na votação anterior,
porque não constou do painel.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Será registrado.

O SR. PRESIDENlE (Ulysses Guimarães) 
Sobre a mesa, requerimento de destaque nos se
guintes termos:

REQUERIMENl'O DE DESTAQQE
rr 2D00119-4

Senhor Presidente,
Requeiro destaque para a Emenda n°

zr01216-1. - Jorge Hage.

O SR. PRESIDENlE (Ulysses Guimarães)
É a seguinte a matéria destacada:

EMENDA N° 1.216
Do Sr. Jorge Hage

Suprima-se, no art. 7°, inciso D, a expressão

"em caso de desemprego involuntário;" fi
cando assim redigido o inciso:

"lI- seguro-desemprego;"

O SR. PRESIDENlE (Ulysses Guimarães) 
Anuncio, portanto o Destaque rr 119, cujo autor
e o nobre Constituinte Jorge Hage. O nobre Cons
tituinte reporta-se ao art. 7°, inciso 11, que diz o
seguinte: "seguro-desemprego em caso de de
semprego involuntário".

O nobre Constituinte Jorge Hage deseja que
o texto se circunscreva ao seguro-desemprego.
S. Ex' propõe a retirada da expressão "em caso
de desemprego involuntário".

É o texto.
Concededo a palavra ao nobre Constituinte Jor

ge Hage.

O SR. JORGE HAGE (PMOB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI"" e Srs.
Constituintes, parece-nos inteiramente descabida
a qualificação do desemprego, para assegurar ao
trabalhador brasileiro a garantia daquele mínimo
que lhe deve ser assegurado, através do chamado
seguro-desemprego.

Não há nenhum cabimento procurar qualificar
o desemprego como involuntário, para só assim
permitir o acesso ao beneficio mínimo de sobrevi
vência, caracterizado pelo seguro-desemprego.

Não se quer dizer que não possa a lei estabe
lecer critérios. A lei ordinária que tratar do seguro-

desemprego haverá de estabelecer critérios, cui
dados e limites para evitar os abusos da indústria
do ócio. Agora, a nível constitucional, querem
qualificar o desemprego como involuntário, colo
cando, de saída, a impossibilidade da obtenção
do seguro-desemprego por aqueles que sejam
vítimas da tão costumeira e corriqueira despedida
indireta. Freqüentemente o trabalhador é posto,
para fora do seu emprego através dos mais diver
sos estratagemas, fazendo parecer que a saída
se deu por sua livre e espontânea vontade, quan
do, na verdade, ele foi levado a ela. Depois, quan
do o seu processo vai para os tribunais, seguem
se questionamentos intermináveis durante um,
dois ou três anos para provar que o seu desem
prego não é voluntário. Só então ele receberá
o seguro, ou-quem-sabe? os seus herdeiros.

De sorte que não vemos razão alguma para
que a Constituição tome esse excesso de cuidado
em qualificar de desemprego involuntário, princi
palmente numa sociedade como a nossa, com
tamanho nivel de desemprego e desorganização
no mercado de trabalho. Evidentemente, toma-se
uma piada, uma anedota, uma brincadeira consti
tucional dizer que o cidadão pode estar desem
pregado voluntariamente neste País. Não aceita
mos os argumentos que procuram tecer compa
rações com países do mundo superdesenvolvido,
dos países superindustrializados, países onde o
problema do homem já é a ocupação do seu
lazer. Não me venham aqui com argumentos da
Europa Ocidental ou dos Estados Unidos da Amé
rica do Norte. Estamos fazendo uma Constituição
para o Brasil do subemprego, do mercado infor
mai, do mercado desorganizado e do capitalismo
selvagem. Não podemos de forma alguma, a não
ser como uma brincadeira constitucional, quali
ficar o desemprego como voluntário ou involun
tário.

Sr. Presidente, sou pela aprovação da emenda,
pois a lei é que vai qualificar as condições para
a obtenção desse seguro-desemprego pelo traba
lhador, evitando, os abusos a nível da lei ordinária.

O Sr. Mk:hel Temer - Sr. Presidente, pela
ordem.

O SR. PRESIDErITE (Ulysses Guimarães) 
Tem V. Ex' a palavra.

O SR. MICHEL TEMER (PMOB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas para
registrar que na votação anterior o meu voto foi
"sim", mas o painel registrou "não".

O SR. PRESIDEI"I'IE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao Constituinte José Fogaça,
para encaminhar a votação.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMOB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, temos o
maior respeito pela emenda do ConstituinteJorge
Hage, que visa a evitar que a rescisão indireta
de contratos de trabalho prejudique o trabalhador,
no caso de seguro-desemprego. Mas aprovada
a emenda de S. Ex', acabar-se-ia por criar a indús
tria do desemprego voluntário, principalmente no
nível dos altos salários.

Queremos dizer apenas isso para registrar nos
sa posição contrária à emenda do Constituinte
Jorge Hage.

O SR. PRESIDENlE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao Relator, Constituinte Ber
nardo Cabral.

O SR. BERNARDO CABRAL (Relator)
(PMOB - NII. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, SI"" e Srs. Constituintes, o eminente
Constituinte José Fogaça já fez o registro da in
conveniência da emenda supressiva do ilustre
Constituinte Jorge Hage. Em verdade, caso ocor
resse a supressão, abriria campo fértil para o de
semprego voluntário, acrescido de outra circuns
tância: O próprio cidadão acabaria tendo outro
emprego e um salário, o que não seria compatível
com o que se pretende aqui.

Por essa razão, Sr. Presidente, somos pela rejei
ção.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Vamos à votação.

O parecer do Relator é pela rejeição da propo
sição.

O Sr. Bonifácio de Andrada - Pela ordem,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENlE (Ulysses Guimarães)
Tem V. Ex' a palavra.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (POS
-Ma. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
a Liderança do POS recomenda votar "não", de
acordo com o Relator.

O Sr. Inocêncio OUveira - Pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENlE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex' a palavra.

O SR. INOCêNCIO OUVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) -ALiderança do Partido
da Frente Liberal, Sr. Presidente, recomenda à
sua bancada que vote "não".

O Sr. Artur da Távola - Pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex' a palavra.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSOB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há posi
ções díspares no PSOB em relação a essa emenda
de autoria de um dos seus mais ilustres membros.
A Uderança do Partido, no entanto, votará "não".

O Sr. Vivaldo Bamosa - Pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDEI"I'IE (Ulysses Guimarães)
Tem V. Ex' a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (POT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de que
não apenas a Liderançado POT, mas as Líderan
ças dos demais Partidos estão recomendando às
suas bancadas que votem "não".

De maneira que apelamos ao ilustre Consti
tuinte Jorge Hage, que tem contribuído enorme
mente para o aperfeiçoamento do processo cons
titucional, no sentido de que S. Ex" retire essa
emenda, uma vez que todas as Liderançasestão
encaminhando a votação, contrariamente a ela.

O Sr. Roberto Freire - Pela ordem, Sr. Presi
dente.
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o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
"Tem V.Ex-a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o seguro-de
semprego está garantido e inclusive existe fundo
para custeá-lo. Essa questão do desemprego vo
luntário evidentemente garantirá até aqueles que
realmente são desempregados sem motivação.

Votaremos "não", mantendo o texto original.

O Sr. Nelson Jobim - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nelson
Jobim.

O SR. NELSON JOBIM (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota"não" e se mantém com o Relator.

O Sr. Paulo Paim - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Paulo
Paim.

O SR. PAULO PAIM (PT- RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, em conseqüência
• conversa que mantivemos com a Uderança,
llemos um apelo ao nobre Constituinte Jorge
HItge. Ele estaria disposto a retirar a emenda.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Com a palavra o nobre Constituinte Jorge Hage.

O SR. JORGE HAGE (PMDB - BA Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa emenda
resulta de uma solicitação das entidades sindicais
dos trabalhadores e foi formulada a pedido do
Departamento Intersindical de Assessoria Parla
mentar. Tendo em vista o apelo de todos os parti
dos - do PC, do PC do B, do PT, do PDT e
do PSB - articulados com as entidades sindicais
brasileiras e Com essa entidade - Diap - retiro
a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Agradecemos ao eminente ParlamentarJorge Ha
ge sua compreensão no sentido de agilizarmos
essa votação.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Aemenda do nobre Constituinte Carrel Benevides
está prejudicada. (Pausa.)

O nobre Constituinte Antônio Carlos Franco
está na Casa? (Pausa.)

Não estando presente, sua emenda, pelo Regi
mento, não poderá ser votada.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Sobre a mesa, requerimento de destaque nos se
guintes termos:

REQUERIIlIIENTO DE DESTAQ(JE
N°2D00664-1

Senhor Presidente,
Requeiro destaque parâ a Emenda n 9

2TOO278-S, referente ao inciso VI do artigo 7.
das Disposições Permanentes, do Projeto de
Constituição (B). - CId SabóIa de CarYdlo.

O SR. PRE8IDErrIE «(JIysses Guimar6es)
É a seguinte a matéria destacada:

EIlIIIJlII)A N" 278
Do Sr. Cid Sabóia de Carvalho

Suprima-se do inciso VI do artigo 7°das Dispo
sições Permanentes, as seguintes expressões: .....
salvo o disposto em Convenção ou acordo cole
tivo".

O inciso VI do artigo 7°das Disposições Perma
nentes passa a ter a seguinte redação:

"VI-irredutibilidade do salário."

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guímarâesj-c
O nobre Constituinte CidSabóia de Carvalho está
presente. S. Ex-se reporta ao inciso VI.

Dizo art. 7°, inciso VI:

"Irredutibilidadedo salário salvo o disposto
em convenção ou acordo coletivo."

O nobre Constituinte Cid Sabóia de Carvalho
deseja retirar esta cláusula limitativa: "salvo o dis
posto em convenção ou acordo coletivo".

Com a palavra o nobre Constituinte Cid Sabóia
de Carvalho.

O SR. CID SABÓiA DE CARVALHO
(PMDB - CE. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr'" e Srs. Constituintes, quero chamar
a atenção para esta emenda, porque, na verdade,
está garantida na Constituição a irredutibilidade
salarial. Este é um direito que a Cons~ição irá
revelar. Mas a exceção, no caso presentê, é mais
poderosa que o próprio direito, porque fiê:a deter
minado que nos acordos coletivos ou naskonven
ções poderá haver a redução salarial. Ora, se esta- I

mos diante de um direito - o direito conferido .
ao trabalhador de não ter a redução de seu salário ,
- compete ao trabalhador concordar ou não,
nas oportunidades que se lhe surgirem. E, assim,
perante o seu sindicato, ou perante o seu empre
gador, ou perante a Justiça trabalhista, ele poderá
abrir mão do seu direito.

Na verdade, como está no texto constitucional,
fica bem claro que esse direito nem relativamente
existe. A irredutibilidade salarial é apenas uma
expressão. Na prática, será muito fácil ela ocorrer.

Sabemos perfeitamente que, na legislação vi
gente, na prática trabalhista, é isso que está escri
to, não numa Constituição, mas sim, na legislação
especial, ordinária, atinente à matéria. No mo
mento em que, na Constituição, fazemos a exce- .
ção mais poderosa que a regra e até esgotamos
o direito, escrever a irredutibilidade como aí está
equivale a negá-Ia no texto constitucional. Por is
so, faço um apelo no sentido de que se tire a
continuidade desse parágrafo, a fimde que fique
garantido constitucionalmente que o salário é irre
dutivel.A lei ordinária, a legislação trabalhista po
derá prever que, sendo um direito, seu' detentor
poderá negociá-lo e até abrir mão dele. Dizem I

também que assim está escrito para evitar o de
semprego, a dispensa do funcionário em oportu- '
nidades difíceis para as firmas empregadoras, '
pois, se assim acontecer, caberá ao trabalhador I
preferir a redução salarial, ao desemprego, ou I

a manutenção do seu salário, ou guardar a digni
dade do seu salário, mesmo que ele seja dividido.

Há também um aspecto psícolôgleo, aquele
de .ganhar menos e se desvalorizar no mercado
de ofertas de empregos. Essa é também uma
~ il meditar,embora a questão técnica, Sr.
Presiélente,nobres Constituintes, seja a mais pro-

funda. A irredutibilidade salarial é um direito. Sé
é um direito, não pode ter a exceção seguinte,
que é maior que esse mesmo direito revelado•.

Acredito que não estamos votando a legislação
ordinária. Estamos votando a Constituição, e essa
exceção não deve constar da Carta constitucional.

Era somente isto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Relator Bemardo
Cabral.

O SR. BERNARDO CABRAL (Relator) 
Sr. Presidente, 5r'" e Srs. Constituintes, o eminente
Constituinte Cid Sabóia de Carvalho sabe da ad
miração que este Relator lhe tributa. Acontece
que, segundo o trabalho desenvolvido pelas Ude
ranças, a alternativa convenção ou acordo cole
tivo, além de seu caráter democrático, tem a ver
com o princípio do prestigiamento da garantia
de emprego ou sua manutenção. Quando? Numa
conjuntura econômica desfavorável.

Por esta razão, Sr. Presidente, além das crises
que o País poderá enfrentar com relação a empre
sa empregadora, faço um apelo ao eminente
Constituinte Cid Sabóia de Carvalho, em nome
da nossa amizade, no sentido de que S. Ex-retire
sua emenda.

O Sr. CId Sabóia de CarvaJho - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Cid Sa
bóia de Carvalho.

O SR. CID SABÓiA DE CARVALHO
(PMDB - CE. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, para acertar os ponteiros com as Ude
ranças e com o próprio Relator,facilitando o tr__
lho, retiro a emenda.

O SR. PRESIDENTE «(JIysses Guimarães)
A Mesa agradece ao eminente Constituinte Cid
Sabóia de Carvalho a sua boa vontade para com
os nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Pergunto ao nobre Constituinte Roberto Balestra
se mantém a sua emenda e destaque, que se
reporta ao art. 7°, inciso XI.

O SR. ROBERTO BALESlRA (PDC- GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, retiro
minha emenda.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Fico muito grato a V.Ex-pela sua preciosa colabo
ração.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
O Constituinte Nelton Friedrich está presente?
(Pausa.) Q.!eria saber se S. Ex-mantém seu des
taque.

O SR. NELTON FRIEDRICH (PMDB - PR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ainda
há pouco, ponderando com o ilustre Constituinte
Mário Uma - cuja emenda é menos abrangente
que a nossa, no entanto, tem 'um sentido mais
amplo, com o objetivo que pretendemos - prefe
rimos nos somar à emenda de S. Ex' para buscar
a viabilidade da matéria, mostrando a importância
da participação dos trabalhadores na gestão dei
empresas, que hoje é algo extremamente vdoeo,
l!!1l~ lIt6 docapitalismo moderno, nc» mal-
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des do que acontece na Europa, no Japão e em
outros países.

Assim, preferimos muito mais nos somar à
Emenda Mário Uma do que ficar com a nossa.
Por isso, retiro a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Agradecemos ao eminente Constituinte o seu
gesto.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Sobre a mesa, requerimentos de destaque nos
seguintes termos:

REQ(JERIMENTO DE DESTAQ(JE
N° 2D00651-0

Senhor Presidente, requeiro destaque para a
Emenda na2T00436-2. - Constituinte Mário U-
ma,

REQUERIMENTO DE DESTAQ(JE
N° 2DOO211-5

Senhor Presidente, requeiro destaque para a
Emenda na2T01668-9, - referente à supressão,
no inciso XI do art. 70

, da expressão "excepcio
nalmente" do Projeto de Constituição. - Lysâ
neas Maciel.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
São as seguintes as emendas destacadas, todas
com a mesma finalidade:

EMENDA N° 436
00 Sr. Mário Uma

Suprima-se a expressão "excepcionalmente",
constante do art. 70

, inciso XI.

EMENDA N° 1.668
Do Sr. Lysâneas Maciel

Suprima-se no inciso XI do art. 70 a expressão
"excepcionalmente".

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Ainda sobre esse inciso XI, querem os nobres
Constituintes Mário Uma e Lysâneas Maciel retirar
do texto o advérbio "excepcionalmente".

"Art. 70
- XI - participação nos lucros,

ou resultados, desvinculada da remuneração,
e, excepcionalmente, na gestão da empresa,
conforme definido em lei."

Há um texto igual, do nobre Constituinte Lysâ
neas Maciel.

Concedo a palavra ao nobre autor.

OSR. LYSÂNEAS MACIEL (POT-RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs.
Constituintes, fala-se muito em paz social aqui
neste plenário e na intransigência de vários Parla
mentares no sentido de estreitar cada vez mais
a paz social. A participação dos empregados nos
lucros da empresa é um dispositivo adotado am
plamente pelo sistema capitalista ocidental. To
dos os países ocidentais adotam essa participa
ção, com raras exceções. Essa participação evita
ria, antes de mais nada, as injustiças, e não o
convite permanente da socialização dos prejuízos
e da privatização dos lucros. O texto constitucional
de 1946 já mantinha esse dispositivo, sem o ad
vérbio "excepcionalmente". Por que excepcional
mente, se não visamos a um capitalismo selva
gem, no qual o trabalhador é um mero ínstru
'!lento de produção, sem qualquer sentido vital

ou de sensibilidade? Por que não permitir que
se proceda a essa participação dos empregados
nos lucros da empresa? Esse é o verdadeiro cami
nho dapaz social, mesmo num regime capitalista.
Portanto, é um verdadeiro retrocesso a colocação
da palavra "excepcionalmente", porque o objetivo
de uma empresa não é apenas a produção, o
lucro insensível, sem qualquer sentido de hurnaní
dade. Por que essa palavra "excepcionalmente",
quando deveria ser "normalmente", "obrigatoria
mente"? A supressão do advérbio "excepcional
mente" condiz perfeitamente com a mentalidade
de qualquer Parlamentar que tenha um mínimo
de sensibilidade. A rigor, deveria ser usada, como
obrigatoriamente, nos lucros da empresa, para
os quais o trabalhador contribui de maneira deci
siva, não apenas como mero instrumento de tra
balho.

Portanto, Sr. Presidente, apelo ao nobre Relator,
a fim de que S. Ex' consagre a expressão - que
vem desde 1946 em nossa Constituição - mas
retire essa palavra esdrúxula, sujeita a várias inter
pretações, que não permite que o trabalhador,
ser humano, criatura formada por Deus, participe
também dos eventuais lucros da empresa. Vamos
manter o preceito da Constituição de 1946 e o
sentido da legislação mais avançada dos países
capitalistas retirando esta palavra, que, repito, es
tará sujeita a muitas interpretações e da qual se
aproveitarão aqueles empregadores insensíveis
que consideram os trabalhadores meras máqui
nas de trabalho, sem qualquer sentido humano.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra o eminente Relator.

O SR. BERNARDO CABRAL (Relator)
(PMOB - AM. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr'" e Srs. Constituintes, a impressão
que tenho é de que o eminente Constituinte Lysâ
neas Maciel cometeu um equívoco, e chamo a
atenção de S. Ex" para isso. S. Ex" argul que neste
texto deveria constar normal e obrigatoriamente
a participação do empregado nos lucros da em
presa. Mas é exatamente o que está escrito aqui:
"participação nos lucros, ou resultados, desvin
culada da remuneração". Agora, a palavra "excep
cionalmente" s6 vale para gestão da empresa:
"e excepcionalmente na gestão da empresa, con
forme definido em lei".

Conseqüentemente, é evidente que não se po
de, de forma genérica, retirar do empresário a
liberdade de comandar a sua empresa, o que
pode redundar em má administração e inclusive
levá-lo à bancarrota.

Aparticipação nos lucros está garantida; agora,
na gestão da empresa, em caráter excepcional
e conforme definido em lei.

Por esta razão, pelo nítido equívoco cometido,
opino pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (lJIysses Guimarães)
O parecer do Relator é pela rejeição. A matéria
é de co-autoria com o nobre Constituinte Nelton
Friedrich.

O Sr. Bonifácio de Andrada - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex' a palavra pela ordem.

O SR. 80NlFACIO DE ANDRADA (POS
- MG.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

o POS acompanha o Relator e sugere à sua ban
cada votar "nâo".

O Sr. Inocêncio Oliveira - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex' a palavra pela ordem.

O SR. INOCÊllCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Par
tido da Frente Uberal recomenda à sua bancada
votar "não",

O Sr. Paulo Paim - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex' a palavra pela ordem',

O SR. PAULO PAIM (PT - RS.Sem revisão
do orador.) Sr. Presidente, o Partido dos Trabalha
dores recomenda à sua bancada votar "sim".

, O Sr. AdemirAndrade - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex' a palavra pela ordem.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB reco
menda à sua bancada votar "sim".

O Sr. Nelson Jobim - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex' a palavra pela ordem.

O SR. NELSON JOBIM (PMOB- RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMOB
acompanha o Relator e recomenda à sua bancada
votar "não".

O Sr. EdmiIson Valentim - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Gulmarães)
Tem V. Ex' a palavra pela ordem.

O SR. EDMlLSON VALENIlM (PC do B
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PC do B recomenda à sua bancada votar "sim".

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V. Ex' a palavra, pela ordem.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB- PE. Sem
revisão do orador.) Sr. Presidente, embora, em
princípio, como bom socialista, a discussão da
participação no lucro não me agrade muito, vota
remos favoravelmente, porque não estamos mu
dando o capitalismo.

O Sr. Brandão Monteiro - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE «Ulysses Guimarães)
- Tem V.Ex' a palavra.

O SR. BRANDÃO MONI'EIRO (POT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a ban
cada do POT votará "sim".

O Sr. Artur da Távola - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGulmarães)
Tem V.Ex' a palavra.
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o SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB - RJ.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, essa maté
ria é aberta para a bancada do PSDB. O Líder,
pessoalmente, votará "não".

O Sr. José Maria Eymael - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V.Ex' a palavra.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a ques
tão é aberta à bancada do PDC.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Srs, Constituintes, vamos proceder àvotação.

Queiram votar a proposição, que tem parecer
contrário do eminente Relator. Votem "sim"
"não" e abstenção. '

(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)

Está encerrada a votação. A Mesa vai proclamar
o resultado (votação n° 160):

SIM-I58.
NÃO-225.
ABSTENÇÃO- 9.
TOTAL-392.

A emenda foi rejeitada.

\.1JTARAM OS SRS. CO/"lSTTf{fINTES:

Presidente Ulysses Guimarães - Abstenção
Abigail Feitosa - Sim
AcivalGomes - Sim
Adauto Pereira - Não
Ademir Andrade - Sim
Adhemar de Barros Filho - Sim
Adolfo Oliveira- Sim
Adroaldo Streck - Não
Adylson Motta - Não
Aécio Neves - Não
Afonso Sancho - Não
Airton Sandoval - Não
Albano Franco - Não
Alceni Guerra - Sim
Aldo Arantes - Sim
Alexandre Puzyna - Não
Alfredo Campos - Não
Aloysio Chaves - Não
Aluízio Campos - Sim
Álvaro Valle- Sim
Alysson Paulinelli- Não
Arnaury Müller- Sim
Ângelo Magalhães - Não
Anna Maria Rattes - Sim
Annibal Barcellos - Não
Antônio Câmara - Não
Antônio Carlos Konder Reis - Não
Antônio de Jesus - Não
Antonio Gaspar - Não
Antonio Mariz- Sim
Antonio Perosa - Sim
Antonio Salim Curiati - Não
Antonio Ueno - Não
Arnaldo Faria de Sá - Não
Arnaldo Martins - Não
Arnaldo Moraes - Não
Arnaldo Prieto - Não
t'1moldFioravante - Não
Artenir Werner - Não
~r da Távola - Não

ÁtilaUra - Não
Augusto Carvalho - Sim
Basílio Víllaní - Não
Benedicto Monteiro - Não
Benedita da Silva - Sim
Benito Gama - Não
Bernardo Cabral- Não
Beth Azize- Sim
Bocayuva Cunha - Sim
Bonifácio de Andrada - Não
Brandão Monteiro - Sim
Caio Pompeu - Não
Cardoso Alves - Não
Carlos Alberto - Não
Carlos Alberto Caó - Sim
Carlos Benevides - Sim
Carlos Cardinal - Sim
Carlos De'Carli - Abstenção
Carlos Mosconi - Sim
Cássio Cunha Lima - Sim
Célio de Castro - Sim
Celso Dourado - Sim
César Maia - Sim
Chagas Duarte - Não
Chagas Rodrigues - Sim
Cid Sabóia de Carvalho - Não
Cláudio Ávila- Não
Cleonâncio Fonseca - Não
Cunha Bueno - Não
Darcy Deitos - Não
Darcy Pozza - Não
Daso Coimbra - Não
Del Bosco Arnaral- Não
Delfim Netto - Não
Délio Braz - Não
Denisar Arneiro - Não
Dionísio Hage - Não
Dirce Tutu Quadros - Sim
Dirceu Cameiro - Não
Divaldo Suruagy - Não
Djenal Gonçalves - Não
Domingos Leonelli - Sim
Doreto Campanari - Sim
Edésio Frias - Sim
Edison Lobão - Não
Edivaldo Motta - Sim
Edme Tavares - Não
Edmilson Valentim - Sim
Eduardo Bonfim - Sim
Eduardo Jorge - Sim
Egídio Ferreira Uma - Sim
Elias Murad - Sim
Eliel Rodrigues - Não
Enoc Vieira- Não
Eraldo Tinoco - Não
Eraldo Trindade - Não
Ervin Bonkoski - Não
Euclides Scalco - Sim
Eunice Michiles- Não
Expedito Machado - Não
Ézio Ferreira - Não
Fábio Feldmann - Sim
Farabulini Júnior - Sim
Fausto Fernandes - Não
Fausto Rocha- Não
Felipe Mendes - Não
Fernando Bezerra Coelho - Não
Fernando Gasparian - Sim
Fernando Gomes - Não
Fernando Henrique Cardoso - Sim
Fernando Santana - Sim

Firmo de Castro - Sim
Flavio Palmier da Veiga - Não
Flávio Rocha - Não
Florestan Fernandes - Sim
Floríceno Paixão - Sim
França Teixeira - Não
Francisco Arnaral - Sim
Francisco Cameiro - Não
Francisco Dornelles - Não
Francisco Küster - Sim
Francisco Pinto - Sim
Francisco Rollemberg - Não
Francisco Rossi - Sim
Gabriel Guerreiro - Não
Gandi Jamil- Abstenção
Gastone Righi - Não
Genebaldo Correia - Não
Genésio Bernardino - Não
Geovani Borges - Sim
Geraldo Alckmin Filho - Não
Geraldo Bulhões - Sim
Geraldo Campos - Sim
Geraldo Melo - Sim
Gerson Peres - Não
Gidel Dantas - Não
Gilson Machado - Não
Guilherme Palmeira - Não
Gumercindo Milhomem - Sim
Gustavo de Faria- Não
Harlan Gadelha - Sim
Haroldo Uma - Sim
Haroldo Sabóia - Sim
Hélio Costa - Sim
Hélio Duque - Sim
Hélio Manhães - Não
Hélio Rosas - Não
Henrique Córdova - Sim
Henrique Eduardo Alves- Não
Heráclito Fortes - Não
Hermes Zaneti - Sim
HilárioBraun - Não
Homero Santos - Não
Ibsen Pinheiro - Não
Inocêncio Oliveira- Não
Iram Saraiva - Sim
Irapuan Costa Júnior - Não
Irma Passoni - Sim
Itamar Franco - Sim
Ivo Cersósimo - Abstenção
Ivo Lech - Não
Ivo Mainardi - Sim
IvoVanderlinde - Não
Jairo Cameiro - Não
Jamil Haddad - Sim
Jarbas Passarinho - Não
Jayme Paliarin - Não
Jayme Santana - Sim
Jesualdo Cavalcanti - Não
Jesus Tajra - Não
Joaci Góes - Sim
João Agripino - Sim
João Alves - Não
João Calmon - Sim
João Carlos Bacelar - Não
João Cunha - Sim
João da Mata - Sim
João de Deus Antunes - Não
João Herrmann Neto - Sim
João Natal- Sim
João Paulo - Sim
João Rezek - Não
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Joaquim Bevilacqua - Sim
Joaquim Sucena - Não
Jofran Frejat - Não
Jonas Pinheiro - Não
Jorge Arbage - Não
Jorge Bomhausen - Não
Jorge Hage - Sim
Jorge Leite - Não
Jorge Medauar - Sim
Jorge Uequed - Sim
José Agripino - Sim
José Camargo - Não
José Carlos Coutinho - Não
José Carlos Grecco - Sim
José Carlos Martinez - Não
José Carlos Sabóia - Sim
José Carlos Vasconcelos - Sim
José Costa - Sim
José da Conceição - Sim
José Egreja - Não
José Elias - Não
José Fogaça - Sim
José Genoíno - Sim
José Geraldo - Não
José Guedes - Não
José Ignácio Ferreira - Não
José Jorge - Não
José Uns - Não
José Luiz de Sá - Não
José LuizMaia - Não
José Maria Eymael- Sim
José Maurício - Sim
José Mendonça Bezerra - Não
José Moura - Não
José Paulo Bisol- Sim
José Queiroz - Sim
José Richa - Não
José Serra - Não
José Tavares - Não
José Teixeira - Não
José Tinoco - Não
José Ulisses de Oliveira - Não
José Yunes - Sim
Jovanni Masini - Não
Júlio Campos - Não
Júlio Costamilan - Sim
Jutahy Magalhães - Sim
Koyu lha - Sim
Lavoisier Maia - Não
Leite Chaves - Não
Lélio Souza - Não
Leopoldo Peres - Abstenção
Leur Lomanto - Não
Lezio Sathler - Não
Lídíce da Mata - Sim
Louremberg Nunes Rocha - Abstenção
Lúcio Alcântara - Sim
Luís Eduardo - Não
Luís Roberto Ponte - Não
LuizAlberto Rodrigues - Sim
LuízFreire - Sim
Luiz Gushiken - Sim
Luiz Henrique - Sim
Luiz Inácio Lula da Silva - Sim
LuizMarques - Não
LuizSoyer - Não
Luiz Viana Neto - Não
Lysâneas Maciel- Sim
Maguito Vilela- Sim
Maluly Neto - Não
Manoel Castro - Não

Manoel Moreira - Sim
Mansueto de Lavor - Sim
Manuel Viana - Abstenção
Márcio Braga - Não
Márcio Lacerda - Sim
Marcos Urna - Não
Marcos Perez Queiroz - Não
Maria de Lourdes Abadia - Sim
Mário Assad - Sim
Mário Covas - Não
Mário de Oliveira - Não
Mário Uma - Sim
Mário Maia - Sim
Marluce Pinto - Não
Maurício Campos - Não
Maurício Corrêa - Sim
Maurício Fruet - Não
Maurício Nasser - Não
Maurílio Ferreira Uma - Sim
Mauro Benevides - Não
Mauro Campos - Não
Mauro Miranda - Não
Mauro Sampaio - Sim
Max Rosenmann - Não
Mello Reis - Não
Melo Freire - Não
Mendes Botelho - Sim
Mendes Ribeiro - Não
Messias Góis - Não
Messias Soares - Sim
Michel Temer - Não
Milton Barbosa - Não
Miraldo Gomes - Não
Miro Teixeira - Sim
Moema São Thiago - Não
Myrian Portella - Sim
Naphtali Alves dé Souza - Não
Nelson Aguiar - Sim
Nelson Cameiro - Não
Nelson Jobim - Não
Nelson Wedekin - Sim
Nelton Friedrich - Sim
Nestor Duarte - Não
Ney Maranhão - Sim
Nilso Sguarezi - Não
Nilson Gibson - Não
Noel de Carvalho - Sim
Norberto Schwantes - Não
Nyder Barbosa - Não
Octávio Elísio - Sim
OlMo Dutra - Sim
Orlando Bezerra - Não
Oscar Corrêa - Não
Osmar Leitão - Não
Osvaldo Bender - Não
Osvaldo Macedo - Não
Osvaldo Sobrinho - Não
Oswaldo Trevisan - Não
Ottomar Pinto - Não
Paes Landim - Não
Paulo Delgado - Sim
Paulo Macarini - Não
Paulo Paim - Sim
Paulo Ramos - Sim
Paulo Roberto - Sim
Paulo Roberto Cunha - Não
Paulo Silva - Sim
Paulo Zarzur - Abstenção
Pedro Canedo - Sim
Pimenta da Veiga - Não
Plínio Arruda Sampaio - Sim

Plinio Martins - Sim
Pompeu de Sousa - Sim
Rachid Saldanha Derzi - Não
Raimundo Bezerra - Sim
Raimundo Lira - Não
Raimundo Rezende - Não
Raul Ferraz - Sim
Renan Calheiros - Sim
Renato Johnsson - Não
Renato Vianna - Não
Rita Camata - Sim
Roberto Augusto - Não
Roberto Balestra - Não
Roberto Brant - Não
Roberto Campos - Não
Roberto Freire - Sim
Roberto Torres - Não
Robson Marinho - Não
Rodrigues Palma - Não
Ronaldo Aragão - Não
Ronaldo Carvalho - Não
Ronaldo Cezar Coelho - Não
Ronan Tito - Não
Ronaro Corrêa - Não
Rosa Prata - Não
Rubem Branquinho - Não
Rubem Medina - Não
Ruben Figueiró - Abstenção
Ruberval Pilotto - Não
Sadie Hauache - Não
Samir Achôa - Não
Sandra Cavalcanti - Não
Sérgio Spada - Sim
Sérgio Wemeck - Não
Severo Gomes - Não
Sigmaringa Seixas - Sim
SílvioAbreu - Não
Simão Sessim - Não
Siqueira Campos - Não
Sólon Borges dos Reis - Sim
Sotero Cunha - Não
Stélio Dias - Não
Tadeu França - Sim
Telmo Kirst - Não
Teotonio VilelaFilho - Sim
Theodoro Mendes - Não
Tito Costa - Sim
Ubiratan Aguiar - Não
Ubiratan Spinelli - Sim
Uldurico Pinto - Sim
Valmir Campelo - Não
Valter Pereira - Sim
Vasco Alves - Sim
Vicente Bogo - Sim
Victor Faccioni - Não
Victor Fontana - Não
Vilson Souza - Sim
Virgílio Galassi - Não
VitorBuaiz - Sim
VivaldoBarbosa - Sim
Vladimir Palmeira - Sim
Waldyr Pugliesi - Sim
Walmor de Luca - Sim
Wilma Maia - Sim
Wilson Campos - Não
Wilson Martins - Não
Ziza Valadares - Não

o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Pergunto se o nobre Constituinte Geovani Borges
está presente?
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o SR. GEOVANI BORGES (PFL-AP. Sem
revisãodo orador.) - Sr.Presidente retiroa emen
da.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Retiraa emenda.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Sobre a mesa, os seguintes requerimentos de des
taque:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
1'1°225

Senhor Presidente,
Requeiro destaque para a Emenda n°

2TOl645-0, referente à supressão, no inciso XIll
do art. 7°,da expressão "e quatro". - Brandão
Monteiro.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
N° 1.029

Senhor Presidente,
Requeiro destaque para a Emenda na

2TOO997-6, de minha autoria. - EdmUson Va
lentim.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
São as seguintes as emendas destacadas, todas
de igual objetivo:

EMENDA N° 1.645
Do Sr. Brandão Monteiro

Suprima-se, no inciso XIII do artigo 70
, a expres

são "e quatro".

EMENDA N° 997
DoSr. Edmilson Valentim

Suprima-se a expressão .....e quatro" constante
do inciso xm do art. 70 do Projeto de Constituição
(B).

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Do nobre Líder Brandão Monteiro, Destaque na
225, e Edmilson Valentim, Destaque na 1.029.

Desejam S. Ex-s reportaren-se ao inciso XlII du
ração do trabalho normal não superior a oito ho
ras diárias e quarenta e quatro semanais.

Ambos desejam suprimir a referência a quatro
horas, que, se aprovada pelo Plenário, resultaria
em quarenta horas semanais.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Luiz
Inácio Lula da Silva.

O SR. LUÍZ INÁCIO LULA DA SILVA (PT
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
SI'"" e Srs. Constituintes, a emenda apresentada
pelo LíderBrandão Monteiro, do PDT,e pelo com
panheiro do PC do B, Edmilson Valentim, possi
velmente, junto com a da estabilidade, é a mais
atacada pelo poder econômico, desde o começo
desta Constituinte.

Não é por mera teimosia que voltamos a esta
tribuna para defender as quarenta horas sema
nais. Queremos deixar bastante claro a cada um
dos 559 Constituintes que ao propormos, inicial
mente, a jornada de trabalho de quarenta horas
entendíamos que essa redução seria uma das
fórmulas para melhorar as condições de trabalho
da classe trabalhadora, além de permitir maiores

condições de lazer e a criação de milhares de
empregos para os trabalhadores.

Normalmente, os empresários brasileiros cos
tumam dizer que o Brasil não está necessitando
de uma redução da jornada de trabalho, porque
isso inviabilizaria o seu crescimento econômico;
está precisando, isto sim, de aumentar a jornada
de trabalho. E vejam como é o destino! Na hora
de defender a livreiniciativa, muitos empresários
utilizaram a tribuna e citaram a Itáliacomo exem
plo de país em desenvolvimento,que era a sétima
e passou a ser a quinta economia mundial, Mas
esqueceram-se os empresários de dizer que a
briga dos trabalhadores italianos, para reduzir a
jornada de trabalho para 35 horas semanais, inde
pendentemente do crescimento que a Itáliaestá
tendo hoje.

Ora, todos sabemos que el\ÍStem várias manei
ras de aumentar a produção de uma fábrica.Uma
delas é aumentar a jornada de trabalho, como
se faz no Brasil, outra é aumentar a quantidade
de trabalhadores - e é esta a nossa opção -,
outra é aumentar a capacidade tecnológica da
empresa - e também somos favoráveis até para
que se reduza o sacrifíciodo trabalhador. Gostaria
que os Constituintes compreendessem que no
Brasil,hoje, a média da jornada de trabalho, com
exceção da construção civil e do comércio, já
é de 45 horas, que 44 horas é apenas uma hora
a menos, e que em todo o mundo desenvolvido,
dos Estados Unidos ao Canadá, em toda a Euro
pa, a classe trabalhadora já começa a brigar para
trabalhar 40, 38, 36 ou 35 horas semanais.

Peço ao companheiro Relatorque tente comigo
convencer os companheiros Constituintes a, nes
te instante final da Constituinte, estabelecerem
para a classe trabalhadora o direito às 40 horas
semanais.

O que é engraçado - e aqui não vai nenhuma
rivalidade com outras categorias - é que apenas
a "peãozada" da fábrica que é quem produz, efeti
vamente, trabalha mais de horas. Quantas horas
trabalha um jornalista? Quantas horas trabalha
um médico? Quantas horas trabalha um enge
nheiro? Quantas horas trabalham outras catego
rias profissionais de curso superior? Então, me
parece que este é um País que privilegia aqueles
que têm curso superior em detrimento daqueles
que são os responsáveis por eles terem curso
superior.

É importante que neste instante tentemos dar
à classe trabalhadora aquilo a que ela tem direito.
Se perguntássemos aqui quantas horas traba
Iham os Constituintes, haveríamos de chegar à
conclusão de que devemos votar favoravelmente
à supressão feita pelo companheiro Brandão
Monteiro. Por isso, peço o voto "sim" a todos
os Constituintes. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
O Relator manifesta-se contrariamente à propo
sição.

Vamos votar.

O Sr. Edmilson Valentim - Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte
Edmilson Valentim.

O SR. EDMlLSON VAl.ENDM (PC do B
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

nós, do Partido Comunista do Brasil, também
apresentamos emenda neste sentido. A redução
da jomada de trabalho é uma grande bandeira
do movimento síndical e do movimento operário
brasileiro. AsSIm, o Partido Comunista do Brasil
encaminha a votação favoravelmente.

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte
Gerson Peres.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós, do Par
tido Democrático Social, zelando pelo interesse
do País, e contra a vadiação, votaremos contra
a emenda.

O Sr. AdemirAndrade-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem a palavra pela ordem, o nobre Constituinte
Ademir Andrade.

O SR. ADEMIRANDRADE (PSB-PA Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro, contra a exploração e a favor
de uma vidadigna para o trabalhador, vota favora
velmente à emenda.

O Sr. Paulo Paim - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem a palavra pela ordem, o nobre Constituinte
Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (PT- RS.Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT, a favor dos
trabalhadores, e não somente dos donos dos
meios de produção votará "sim" às quarenta ho
ras semanais e continuará na luta.

O Sr. Messias Soares - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
Tem a palavra pela ordem, o nobre Constituinte
Messias Soares.

O SR. MESSIAS SOARES (PTR- RJ.Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Trabalhista Renovador tem o compromisso com
a redução da jornada de trabalho. Portanto, vota
"sim".

O Sr. Gastone Righi - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem a palavra pela ordem, o nobre Constituinte
Gastone Righi.

O SR. GASTONE RIGHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança
do PTB, assinalando que a negociação, que tem
mão dupla de direção, está a exigir dos Consti
tuintes respeito ao que foi acordado no primeiro
tumo, para que não se retirem os direitos sociais
já aprovados, vota "não" à emenda, pela manu
tenção das conquistas dos trabalhadores.

O Sr. Carlos Alberto Caó - Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.



Agosto de 1988 DIÁRIO DAASSEMBLÉIA NACIONAL CONSmUINTE Quarta-feira 10 12431

o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra peja ordem, o nobre Constituinte
Carlos Alberto Caó.

O SR. CARLOS ALBERTO CAó (PDT 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PDT votará a favor da emenda, por ser justa
e altamente modemlzante.

o Sr. Inocêncio Oliveira - Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte
Inocêncio Oliveira.

O SR.INOC~CIO OUVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, consi
derando que o texto que estabelece a jornada
de 44 horas semanais é fruto de um acordo feito
no primeiro turno e acompanhando o ilustre Rela
tor, a Liderança do Partido da Frente Líberal reco
menda à sua bancada que vote "não".

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte
Roberto Freire.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, defendendo
os direitos dos trabalhadores por uma jornada
de quarenta horas, o Partido Comunista Brasileiro
votará "sim".

O Sr. José MariaEymael - Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte
José Maria Eymael.

O SR. JOSÉ MARIAEYMAEL (PDC - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDC
foi co-autor da proposta de 44 horas semanais,
visando a um equilíbrio. Dentro do espírito do
acordo do primeiro turno, encaminho contraria
mente a votação.

O Sr. Nelson Jobim - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte
Nelson Jobim.

O SR. NELSON JOBIM (PDMB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o texto bási
co faz parte de algo que foiconstruído pelo PMDB
na Comissão de Sistematização e que se repro
duziu no primeiro turno. Portanto, o PMDB fica
com o Relator, mantém a coerência de sua posi
ção e vota "não".

O Sr. Artur da Távola - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte
Artur da Távola.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a ques
tão é aberta no PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Passamos à votação.

(Procede-se à votação).

O Sr. Antônio Perosa - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte
Antônio Perosa.

O SR. ANTONIO PEROSA-Sr. Presidente,
quero retificar meu voto. Voteinão quando queria
votar "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) -
V.Ex' será atendido, na forma do Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Está encerrada a votação. A Mesa vai proclamar
o resultado (votação rr 761);

S/M-165
NÃO-217
ABSTENÇÃO- 7
TOTAL-389

A Emenda foi rejeitada.

VOTARAM OS SRS. CONSTrTaINTES:

Presidente Ulysses Guimarães - Abstenção
Abigail Feitosa - Sim
AcivalGomes - Sim
Adauto Pereira - Não
Ademir Andrade - Sim
Adhemar de Barros Filho - Sim
Adolfo Oliveira- Sim
Adroaldo Streck - Não
Adylson Motta - Não
Aécio de Borba - Não
Aécio Neves - Abstenção
AfifDomingos - Não
Afonso Sancho - Não
Albano Franco - Não
Albérico Cordeiro - Não
Alceni Guerra - Abstenção
Aldo Arantes - Sim
Alfredo Campos - Não
Aloysio Chaves - Não
Aluizio Campos - Não
Alysson Paulinelli- Não
Amaury Müller- Sim
Ângelo Magalhães - Não
Anna Maria Rattes - Sim
Annibal Barcellos - Não
Antero de Barros - Sim
Antônio Câmara - Não
Antônio Carlos Konder Reis - Não
Antonio Gaspar - Sim
Antonio Mariz- Sim
Antonio Perosa - Não
Antonio Ueno - Não
Amaldo Faria de Sá - Sim
Amaldo Martins - Não
Amaldo Moraes - Não
Amaldo Prieto - Não
Amold Fioravante - Não
Artur da Távola - Sim
ÁtilaUra-Não
Augusto Carvalho - Sim
Basílio VJ1lani - Não
Benedicto Monteiro - Não
Benedita da Silva - Sim
Benito Gama - Não
Bernardo Cabral- Não
Beth Azize - Sim

Bezerra de Melo - Não
Bocayuva Cunha - Sim
Bonifácio de Andrada - Não
Brandão Monteiro - Sim
Caio Pompeu - Não
Cardoso Alves - Não
Carlos Alberto - Não
Carlos Alberto Caó - Sim
Carlos Benevides - Sim
Carlos Cardinal - Sim
Carlos Mosconi - Sim
Carlos Sant'Anna - Não
Cássio Cunha Lima - Sim
Célio de Castro - Sim
Celso Dourado - Sim
César Cals Neto - Não
César Maia - Sim
Chagas Duarte - Não
Chagas Rodrigues - Sim
Cid Carvalho - Não
Cid Sabóia de Carvalho - Sim
Cláudio Ávila- Não
Darcy Deitos - Não
Darcy Pozza - Não
Del Bosco Amaral - Sim
Delfim Netto - Não
Délio Braz - Não
Denisar Ameiro - Não
Dionísio Hage - Não
Dirce Tutu Quadros - Sim
Dirceu Carneiro - Não
Divaldo Suruagy - Não
Djenal Gonçalves - Não
Domingos Leonelli - Sim
Doreto Campanari - Sim
Edésio Frias - Sim
Edivaldo Motta - Sim
Edme Tavares - Não
Edmilson Valentim - Sim
Eduardo Bonfim - Sim
Eduardo Jorge - Sim
Egídio Ferreira Uma - Não
Elias Murad - Sim
Eliel Rodrigues - Não
Enoc Vieira- Não
Eraldo Tinoco - Não
Eraldo Trindade - Sim
Erico Pegoraro - Não
Ervin Bonkoski - Não
Etevaldo Nogueira - Não
Euclides Scalco - Não
Eunice Michiles- Não
Evaldo Gonçalves - Sim
Expedito Machado - Não
Ézio Ferreira - Não
Fábio Feldmann - Sim
Farabulini Júnior - Sim
Fausto Fernandes - Não
Fausto Rocha - Não
Felipe Mendes - Não
Fernando Bezerra Coelho - Não
Fernando Gasparian - Não
Fernando Gomes - Não
Fernando Santana - Sim
Firmo de Castro - Não
Aavio Palmier da Veiga - Não
FlávioRocha - Não
Florestan Fernandes - Sim
Floríceno Paixão - Sim
França Teixeira - Sim
Francisco Amaral - Sim
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Francisco Carneiro - Não
Francisco Dornelles - Não
Francisco Kilster - Sim
Francisco Pinto - Sim
Francisco Rollemberg - Não
Francisco Rossi - Sim
Gabriel Guerreiro - Sim
Gandi Jamil- Não
Gastone Righi - Não
Genebaldo Correia - Não
Genésio Bernardino - Não
Geovani Borges - Não
Geraldo Alckmin Filho - Não
Geraldo Bulhões - Sim
Geraldo Campos - Sim
Geraldo Melo - Sim
Gerson Peres - Não
Gilson Machado - Não
Guilhenne Palmeira - Não
Gumercindo Milhomem - Sim
Gustavo de Faria - Não
Harlan Gadelha - Sim
Haroldo Uma - Sim
Haroldo Sabóia - Sim
Hélio Costa - Sim
Hélio Duque - Sim
Hélio Manhães - Abstenção
Henrique Córdova - Sim
Henrique Eduardo Alves- Não
Heráclito Fortes - ~o

Hermes Zaneti - Sim
HilárioBraun - Não
Homero Santos - Não
Ibsen Pinheiro - Não
Inocêncio Oliveira- Não
Iram Saraiva - Sim
Irapuan Costa Jónior - Não
Irma Passoni - Sim
Itamar Franco - Sim
lturivalNascimento - Não
Ivo Cers6simo - Não
IvoMainardi - Sim
IvoVanderlinde - Não
Jairo Carneiro - Não
Jamil Haddad - Sim
Jarbas Passarinho - Não
Jayme Paliarin - Sim
Jayme Santana - Sim
Jesualdo Cavalcanti - Sim
Jesus Tajra - Não
Joaci Góes - Sim
João Agripino - Sim
João Calmon - Sim
João Carlos Bacelar - Não
João Cunha - Sim
João da Mata - Sim
João de Deus Antunes - Não
João Herrmann Neto - Sim
João Mac~adoRollemberg - Não
João Menezes - Não
João Natal- Sim
João Paulo - Sim
João Rezek - Não
Joaquim Bevilacqua - Sim
Joaquim Sucena - Não
Jofran Frejat - Não
Jonas Pinheiro - Não
Jorge Arbage - Não
Jorge Bornhausen - Não
Jorge Hage - Sim
Jorge Leite - Não
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Jorge Medauar - Sim
Jorge Uequed - Sim
José Agripino - Abstenção
José Camargo - Não
José Carlos Coutinho - Sim
José Carlos Grecco - Sim
José Carlos Sabóia - Sim
José Carlos Vasconcelos - Sim
José Costa - Sim
José da Conceição - Sim
José Egreja - Não
José Elias - Sim
José Fogaça - Sim
José Genoíno - Sim
José Geraldo - Não
José Guedes - Sim
José Ignácio Ferreira - Não
José Jorge - Não
José Uns - Não
José Luiz de Sá - Sim
José LuizMaia - Não
José Maurício - Sim
José Moura - Não
José Paulo Bisol- Sim
José Queiroz - Sim
José Richa - Não
José Tavares - Não
José Teixeira - Não
José Tinoco - Não
José Ulísses de Oliveira- Não
José Viana - Não
José Yunes - Não
Jovanni Masini - Não
Juarez Antunes - Sim
Júlio Campos - Não
Júlio Costamilan - Sim
Jutahy Magalhães - Sim
Koyu lha - Sim
Lavoisier Maia - Não
Leite Chaves - Não
Lélio Souza - Sim
Leopoldo Peres - Abstenção
LevyDias - Não
LezioSathler - Não
Lídice da Mata - Sim
Louremberg Nunes Rocha - Não
Lúcia Vânia- Não
Lúcio Alcântara - Não
Luís Eduardo - Não
Luís Roberto Ponte - Não
LuizAlberto Rodrigues - Não
Luiz Freire - Sim
Luiz Gushiken - Sim
LuizHenrique - Não
LuizInácio Lula da Silva - Sim
LuizMarques - Não
LuizSoyer - Não
Luiz Viana Neto - Não
Lysâneas Maciel - Sim
Maguito Vilela- Sim
MalulyNeto - Não
Manoel Castro - Não
Manoel Moreira - Sim
Mansueto de Lavor - Sim
Manuel Viana - Não
Márcio Braga - Sim
Márcio Lacerda - Não
Marco Maciel- Não
Marcos Uma - Não
Marcos Perez Queiroz - Sim
Maria de Lourdes Abadia - Sim
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Mário Assad - Sim
Mário Covas - Não
Mário de Oliveira- Não
Mário Uma - Sim
Mário Maia - Sim
Marluce Pinto - Não
Maurício Campos - Não
Maurício Corrêa - Sim
Maurício Fruet - Não
Maurício Nasser - Não
Maurício Pádua - Não
Maun1io Ferreira Uma - Sim
Mauro Benevides - Não
Mauro Campos - Não
Mauro Miranda - Não
Mauro Sampaio - Sim
Max Rosenmann - Não
Mello Reis - Não
Mendes Botelho - Sirr
Mendes Ribeiro - Não
Messias Góis - Não
Messias Soares - Sim
Milton Barbosa - Não
Miraldo Gomes - Não
MiroTeixeira - Sim
Moema São Thiago - Sim
MyrianPortella - Sim
Naphtali Alves de Souza - Não
Nelson Aguiar - Sim
Nelson Carneiro - Não
Nelson Jobim - Não
Nelson Wedekin - Sim
Nelton Friedrich - Sim
Nestor Duarte - Não
Ney Maranhão - Não
Nilso Sguarezi - Não
Nilson Gibson - Não
Noel de Carvalho - Sim
Norberto Schwantes - Não
Nyder Barbosa - Não
Octávio Elísio - Sim
OlívioDutra - Sim
Onofre Corrêa - Não
Orlando Bezerra - Não
Orlando Pacheco - Não
Oscar Corrêa - Não
Osmar Leitão - Sim
Osvaldo Bender - Não
Osvaldo Sobrinho - Não
Oswaldo Almeida - Não
Oswaldo Trevisan - Não
Ottomar Pinto - Não
Paes de Andrade - Não
Paes Landim - Não
Paulo Delgaj:lo- Sim
Paulo Paim - Sim
Paulo Ramos - Sim
Paulo Roberto - Não
Paulo Roberto Cunha - Não
Paulo Silva - Sim
Paulo Zarzur - Abstenção
Plínio Arruda Sampaio - Sim
Plínio Martins - Sim
Pompeu de Sousa - Sim
Rachid Saldanha Derzi - Não
Raimundo Bezerra - Sim
Raimundo Ura - Não
Raimundo Rezende - Não
Raul Ferraz - Sim
Renan Calheiros - Sim
Renato Bernardi - Sim
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Renato Johnsson - Não
Renato Vianna - Não
Ricardo Izar- Não
Rita Camata - Sim
RitaFurtado - Não
Roberto Augusto - Não
Roberto Balestra - Não
Roberto Brant - Não
Roberto Campos - Não
Roberto Freire - Sim
Roberto Torres - Sim
Robson Marinho - Não
Rodrigues Palma - Não
Ronaldo Aragão - Não
Ronaldo Carvalho - Não
Ronaldo Cezar Coelho - Não
Ronaro Corrêa - Não
Rosa Prata - Não
Rubem Branquinho - Não
Ruben Figueiró - Não
Ruberval Pilotto - Não
Sadie Hauache - Não
Samir Achôa - Não
Sandra Cavalcanti - Não
Sérgio Spada - Sim
Sérgio Wemeck - Não
Severo Gomes - Não
Sigmaringa Seixas - Sim
Simão Sessim - Sim
Siqueira Campos - Sim
Sólon Borges dos Reis - Não
Sotero Cunha - Não
Stélio Dias - Não
Tadeu França - Sim
Telmo Kirst- Não
Teotônio VIlela Filho - Sim
Theodoro Mendes - Sim
Tito Costa - Não
Ubiratan Aguiar - Sim
Ubiratan Spinelli - Não
G1duricoPinto - Sim
Valmir Campelo - Sim
Valter Pereira - Sim
Vasco Alves - Sim
Vicente Bogo - Sim
Victor Faccioni - Não
Victor Fontana - Não
VIlsonSouza - Sim
Vtrgildásiode Senna - Sim
VtrgiIio Galassi - Não
VitorBuaiz - Sim
Vwaiàõ&r20sa - Sim
VladimirPalmeira~Sim
Waldyr Pugliesi - Sim
Walmor de Luca - Sim
WIlma Maia - Sim
Wilson Campos - Não
WIlson Martins --.: Não
Ziza Valadares - Não.

o SR. PRESIDErfIE (Qlysses Guimarães) 
Pergunto se o nobre Constituinte Álvaro Pacheco
está presente. (Pausa.)
, O nobre Constituinte Luiz Soyer apresentou

emenda análoga, mas, para colaborar com os
nossos trabalhos, retirou o seu destaque. (Pal
mas.)

O nobre Constituinte Roberto Balestra está pre
sente? (Pausa.)

O nobre Constituinte, com os nossos agradeci
mentos, retira a sua proposição. (Palmas.)

Nobre Constituinte Afonso Sancho, V.Ex- retira
a sua proposição? (Pausa.) O nobre Constituinte
retira, merecendo os nossos cumprimentos. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDErfIE (Ulysses Guimarães)
Os nobres Constituintes Luiz Soyer, João Alves
e Sérgio Brito têm destaques relativos ao inciso
XVIII, que diz:

"licença à gestante, sem prejuízo do em
prego e do salário, com a duração de cento
e vinte dias;"

Todos propõem a exclusão de "com a duração
de cento e vinte dias". Querem retirar esta condi
cionante.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Luiz
Soyer.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDErfIE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Roberto
Freire.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero escla
recer apenas que houve um acordo de Lideranças
pelo "não", rejeitando os destaques.

O SR. LUIZSOYER (PMDB- GO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, diante desse
acordo, retiramos o destaque. (Palmas.)

O SR. PRESIDErfIE (Ulysses Guimarães)
Retirados os destaques, com os nossos abusivos
cumprimentos.

O SR. PRESIDErfIE (Ulysses Guimarães)
Sobre a mesa, o seguinte texto de reunião que
passo a anunciar:

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte

Os firmatários, abaixo assinados, vêm requerer,
nos termos das normas regimentais, a reunião
dos destaques e emendas infra-referidos, para vo
tação simultânea, relativo ao texto dos incisos XX
e XXXIV, art. 7°, para correção de erro/omíssâo,
restando os textos com a seguinte redação:

"Art. 7° ..
XX - proteção do mercado de trabalho da

mulher, mediante incentivos específicos, nos
termos da lei;

XXXIV- igualdade de direitos entre o tra
balhador com vínculo empregatício perma
nente e o trabalhador avulso."

Sala das Sessões, em agosto de 1988. -
Mário Uma, D.6531E.434. - Udice da Mata,
D.1016/E.984. - Jovanni Masini, D.1707/
E.1716. - Márcio Lacerda, D.0791E.1600. 
Juarez Antunes, D.2071E.1658.

O SR. PRESIDErfIE (G1yssesGuimarães) 
Trata-se de uma reunião de proposições dos
Constituites Mário Lima, Jovanni Massini, Juarez
Antunes, Lidice da Mata e Márcio Lacerda, que
diz respeito aos incisos XX e XXXIV do art.7°. O
texto do inciso XXdiz:

"Proteção do trabalho da mulher, median
te incentivos especificos, nos termos da lei";

A modificação quanto ao inciso XX é a
inclusão do termo "mercado".

O inciso XXXIV diz:

"Igualdade de direitos entre o trabalhador
com vínculo empregatício e o trabalhador
avulso".

No caso da junção de emendas ou das emen
das reunidas, acrescenta-se a palavra "permanen
te", ficando "vínculo empregatício permanente.:"
No caso do inciso xx. em vez de "proteção do
trabalho da mulher", fica "proteção do mercado
de trabalho da mulher".

O Sr. ElIeIRodrlgues - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDErfIE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex" a palavra..

O SR. EUEL RODRIGUES (PMDB - PA
Sem revisão do orador.)-Sr. Presidente, gostaria
de saber de V.Ex" se estamos passando por cima
do inciso XIX,paraser apreciado pelas Lideranças.

, O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Estamos votando uma reunião de emendas e,
na ocasião oportuna, será votado o inciso.

Dou a palavra ao Relator da matéria.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria ape
nas esclarecer que este é um texto de acordo
amplo das lideranças. Num caso, inclusive, é um
retomo ao que foi aprovado no primeiro turno:
a proteção ao mercado de trabalho da mulher.

O SR. PRESIDErfIE (Ulysses Guimarães)
O Relator se manifesta pela aprovação da reunião
proposta.

Vamos votar. Se há acordo geral, não é preciso
que os lideres encaminhem a votação.

Vamos andar mais depressa. Há acordo das
lideranças e o Relator também é favorável. Ocu
pem seus lugares. Passemos à votação.

O Sr. Bonifádo de Andrada - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS
- MG.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PDS recomenda à sua banacada que vote "sim".

O Sr. Inocêndo de OUveira - Sr. ~sP
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDErfIE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex" a palavra.

O SR. INOC~CIO OUVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
face do acordo, a Frente Liberal recomenda à
sua bancada que vote "sim".

O Sr. Gastone Righi - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V. Ex" a palavra.

O SR. GASTONE RIGHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança
do PTB, em face do acordo, votará "sim" e reco-
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menda aos seus liderados que também votem
11. " hsun .

O Sr. Nelson Jobim - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex" a palavra.

O SR. NELSON JOBIM (PMOB- RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim".

O Sr. Paulo Paim - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex" a palavra.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, em face do acordo,
o PT também vota "sim".

O Sr. Jesus Tajra - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex" a palavra.

O SR. JESUSTAJRA (PFL-PI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, no segundo turno
só podemos apresentar emendas supressivas cor
retivas ou de redação. Entretanto, a emenda que
está sendo apreciada é modificativa, porque inclui
novas palavras. O inciso xx, por exemplo, diz:
"proteção do mercado de trabalho da mulher".
otexto não diz"do mercado", mas somente "pro
teç!o do trabalho da mulher". E, em seguida,
o inciso XXXIV estabelece a igualdade de direitos
entreo trabalhador com vínculo empregatício 
a emenda inclui a palavra "permanente" e o traba
lhador avulso.

Ora, Sr. Presidente, se a moda pega, vamos
fazer uma nova Constituição, com texto diferente,

, porque esta emenda é modificativa e não supres
. siva.

O Sr. Nelson Jobim - Sr. Presidente, peço
li palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)-
Tem V.Ex" a palavra. .

O SR. NELSON JOBIM (PMOB- RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, se o emi
nente Constituinte lesse o texto do projeto apro
vado no primeiro turno, iria verificar que nele
constavam as palavras "mercado" e permanen
te". Portanto, trata-se de mera reprodução do tex
to do primeiro turno. É uma emenda que trata
de expressões omitidas no projeto apresentado
para votação em segundo turno.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
É urn retorno ao texto anterior.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço
li palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V.Ex" a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB -PE. Sem
revisãodo orador.) - Sr. Presidente, esta votação
poderia ser simbólica.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Não. Vamos proceder à votação.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
- A reuniãode emendas tem parecer favorável

e acordo geral. Votem "sim", "não" ou "absten
ção".

(Procede-se à votsção.)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Está encerrada a votação. A Mesa vai proclamar
o resultado (Votação nO 762):

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)-
A Mesa vai proclamar o resultado da votação:

SIM-365
NÃO-7
ABSTENÇÃO - 7
TOTAL-379

A reunião foi aprovada.

VOTARAM OS SRS. CONST!T(JINTES:

Presidente Ulysses Guimarães - Abstenção
Abigail Feitosa - Sim
Acival Gomes - Sim
Adauto Pereira - Sim
Ademir Andrade - Sim
Adhemar de Barros Filho - Sim
Adolfo Oliveira - Sim
Adroaldo Streck - Sim
Adylson Motta - Sim
Aécio de Borba - Sim
Aécio Neves - Sim
Afonso Sancho - Sim
Agassiz Almeida - Sim
Albano Franco - Sim
Albérico Cordeiro - Sim
Alceni Guerra - Sim
Aldo Arantes - Sim
Alfredo Campos - Sim
Aloysio Chaves - Sim
Aluízio Campos - Sim
Alysson Paulinelli - Não
~aury Müller - Sim
Angelo Magalhães - Sim
Anna Maria Rattes - Sim
Annibal Barcellos - Sim
Antero de Barros - Sim
Antônio Câmara - Sim
Antônio Carlos Konder Reis - Sim
Antoniocarlos Mendes Thame - Sim
Antonio Gaspar - Sim
Antonio Mariz - Sim
Antonio Perosa - Sim
Antonio Ueno - Sim
Arnaldo Faria de Sá - Sim
Arnaldo Martins - Abstenção
Arnaldo Moraes - Sim
Arnaldo Prieto - Sim
Arnold Fioravante - Sim
Artenir Werner - Sim
Artur da Távola - Sim
Átila Lira - Sim
Augusto Carvalho - Sim
Basilio V"L1lani - Sim
Benedicto Monteiro - Sim
Benedita da Silva - Sim
Benito Gama - Sim
Bernardo Cabral- Sim
Beth Azize- Sim
Bezerra de Melo - Sim
Bocayuva Cunha - Sim
Bonifácio de Andrada - Sim
Brandão Monteiro - Sim
Caio Pompeu - Sim

Carlos Alberto Caó - Sim
Carlos Benevides - Sim
Carlos Cardinal - Sim
Carlos Chiarelli - Sim
Carlos Mosconi - Sim
Carlos Sant'Anna - Abstenção
Cássio Cunha Lima - Sim
Célio de Castro - Sim
Celso Dourado - Sim
César Cals Neto - Sim
César Maia - Sim
Chagas Neto - Sim
Chagas Rodrigues - Sim
Cid Carvalho - Sim
Cid Sabóia de Carvalho - Sim
Cláudio Ávila- Sim
Cunha Bueno - Abstenção
Darcy Deítos - Sim
Darcy Pozza - Sim
Del Bosco Amaral - Sim
Delfim Netto - Sim
Délio Braz - Sim
Denisar Arneiro - Sim
Dionísio Hage - Sim
Dirce Tutu Quadros - Sim
Dirceu Carneiro - Sim
Divaldo Suruagy - Sim
Djenal Gonçalves - Sim
Domingos Leonelli - Sim.
Doreto Campanari - Sim
Edésio Frias - Sim
Edivaldo Motta - Sim
Edme Tavares - Sim
Edmilson Valentim - Sim
Eduardo Bonfim - Sim
Eduardo Jorge - Sim
Egídio Ferreira Lima - Sim
Elias Murad - Sim
Eliel Rodrigues - Sim
Enoc Vieira - Sim
Eraldo Tinoco - Sim
Eraldo Trindade - Sim
Erico Pegoraro - Sim
Euclides Scalco - Sim
Eunice Michiles - Sim
Evaldo Gonçalves - Sim
Expedito Machado - Sim
Fábio Feldmann - Sim
Farabulini Júnior - Sim
Felipe Mendes - Sim
Fernando Bezerra Coelho - Sim
Fernando Gasparian - Sim
Fernando Gomes - Sim
Fernando Henrique Cardoso - Sim
Fernando Santana - Sim
Firmo de Castro - Sim
Flavio Palmier da Veiga - Sim
Flávio Rocha - Sim
Florestan Fernandes - Sim
Floríceno Paixão - Sim
França Teixeira - Sim
Francisco Cameiro - Sim
Francisco Küster - Sim
Francisco Pinto - Sim
Francisco Rollemberg - Sim
Francisco Rossi - Sim
Gabriel Guerreiro - Sim
Gandi Jarnil - Sim
Gastone Righi - Sim
Genebaldo Correia - Sim
Genésio Bernardino - Sim
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Geovani Borges - Sim
Geraldo Alckmin Filho - Sim
Geraldo Bulhões - Sim
Geraldo Campos - Sim
Geraldo Melo - Sim
Gerson Peres - Sim
Gidel Dantas - Sim
Gilson Machado - Não
Guilherme Palmeira - Sim
Gumercindo Milhomem - Sim
Harlan Gadelha - Sim
Haroldo Uma - Sim
Haroldo Sabóia - Sim
Hélio Costa - Sim
Hélio Duque - Sim
Hélio Manhães - Sim
Henrique Córdova - Sim
Henrique Eduardo Alves- Sim
Heráclito Fortes - Sim
Hermes Zaneti - Sim
HilárioBraun - Sim
Homero Santos - Sim
Humberto Lucena - Sim
Humberto Souto - Sim
Ibsen Pinheiro - Sim
Inocêncio Oliveira- Sim
Iram Saraiva - Sim
Irma Passoni - Sim
Itamar Franco - Sim
hurival Nascimento - Sim
Ivo Cersosimo - Sim
Ivo Lech - Sim
IvoMainardi - Sim
IvoVanderlinde -:;-Sim
Jairo Ali - Sim
Jairo Cameiro - Sim
Jamil Haddad - Sim
Jarbas Passarínho - Sim
Jayme Paliarin - Sim
Jayme Santana - Sim
Jesualdo Cavalcanti - Sim
Joaci Góes - Sim
João Agripino - Sim
João Calmon - Sim
João Cunha - Sim
João da Màta - Sim
João de Deus Antunes - Sim
João Herrmann Neto'-- Sim
João Lobo - Não '
João Machado Rollemberg - Sim
João Menezes - Não
João Natal- Sim .
João Paulo - Sim
João Rezek - ,Sim;
Joaquim Bevilácqua - Sim
Joaquim Sucena - Sim
Jofran Frejat - Sim
Jonas Pinheiro - Sim
Jorge Arbage - Sim
Jorge Bomhausen - Sim
Jorge Hage~ Sim
Jorge Leite - Sim
Jorge Medauar - Sim
Jorge{!equed - Sim
.José'Carnarqo - Sim
José Carlos Coutinho - Sim
José Carlos Grecco - Sim
J06ê Carlos Sabóiâ - Sim
José Carlos Vasconcelos - Sim
José Costa - Sim
.José da Conceição - Sim

José Egreja - Sim
José Elias - Sim
José Genoíno - Sim
José Geraldo - Sim
José Ignácio Ferreira - Sim
José Jorge - Sim
José Uns - Sim
José Luiz de Sá - Sim
José LuizMaia - Sim
José Maria Eymael- Sim
José Maurício - Sim
José Moura - Sim
José Paulo Bisol - Sim
José Queiroz - Sim
José Richa - Sim
José Serra - Sim
José Tavares - Sim
José Teixeira - Sim
José Tinoco - Sim
José Ulisses de Oliveira- Sim
José Viana - Sim
José Yunes - Não
Jovanni Masini- Sim
Juarez Antunes - Sim
Júlio Campos - Sim
Júlio Costamilan - Sim
Jutahy Magalhães - Sim
Koyu lha - Sim
Lavoisier Maia - Sim
Leite Chaves - Sim
Lélio Souza - Sim
Leopoldo Peres - Sim
Leur Lomanto - Sim
LevyDias - Sim
LezioSathler - Sim
Lídice da Mata - Sim
Louremberq Nunes Rocha - Sim
Lúcia Vânia - Sim
Lúcio Alcântara - Sim
Luís Eduardo - Sim
Luís Roberto Ponte - Sim
LuízAlberto Rodrigues - Sim
Luiz Freire - Sim
LuizGushiken - Sim
Luiz Henrique - Sim
LuizInácio Lula da Silva - Sim
LuizMarques - Sim
LuizSoyer - Sim
LuizViana Neto - Sim
Lysâneas Maciel- Sim
Maguito Vilela- Sim'
MalulyNeto - Sim
Manoel Castro - Sim
Manoel Moreira - Sim
Mansueto de Lavor - Sim
Manuel Viana - Sim
Márcio Braga - Sim
Márcio Lacerda - Sim
Marco Maciel- Sim
Marcos Uma - Sim
MarcO!! Perez Queiroz T Sim
Maria de Lourdes,Abadf~ - Sim
MárioAssad - sim
Mário Covas - Sim
Mário de Oliveira - Sim
Mário Lima - Sim
Mário Maia - Sim
Marluce Pinto - Sim
Mauricio Corrêa - Sim
Maurício Fruet - Sim
Mauricio Nasser - Sim

Mauricio Pádua - Sim
Maun1io Ferreira Uma - Sim
Mauro Benevides - Sim
Máuro Campos - Sim
Mauro Sampaio - Sim
Max Rosenmann - Sim
Mello Reis - Sim
Mendes Botelho - Sim
Mendes Ribeiro - Sim
Messias Góis - Sim
Messias Soares - Sim
Milton Barbosa - Sim
Miraldo Gomes - Sim
MiroTeixeira - Sim
Moema São Thiago - Sim
MyrianPortella - Sim
Naphtali Alves de Souza - Sim
Nelson Cameiro - Sim
Nelson Jobim - Sim
Nelson Wedekin - Sim
Nelton Friedrich - Sim
Nestor Duarte - Sim
Ney Maranhão - Sim
Nilso Sguarezi - Sim
Nilson Gibson - Sim
Nion A1bemaz- Sim
Noel de Carvalho - Sim
Norberto Schwantes - Sim
Nyder Barbosa - S~

Octávio Elísio - Sim
Olivio Dutra - Sim ;
Orlando Bezerra - Sim

, Orlando Pacheco - Sim
Oscar Corrêa ..L 'NãO:
Osmar Leitão - Sim
Osvaldo Bender - Sim
Osvaldo Sobrinho - Sim
Oswaldo Almeida - Sim
Oswaldo Trevisan - Sim
Ottomar Pinto - Sim
Paes Landim - Abstenção

, Paulo Delgado - Sim
Paulo Macarini - Sim
Paulo Paim - Sim
Paulo Ramos - Sim
Paulo Roberto - Sim
Paulo Roberto Cunha - Sim
Paulo Silva - Sim
PlinioArruda Sampaio - Siut

I Plínio Martins - Sim
Pompeu de Sousa - Sim
Raimundo Bezerra - Sim
Raimundo Lira - Sim
Raimundo Rezende - Sim

,Raul Ferraz - Sim
Renan Calheiros - Sim
Renato Bemardi - Sim
Renato Johnsson - Sim
Renato Vianna - Sim
Ricardo Izar- Sim
'Rita Camata - Sim
Roberto Balestra - Sim
ROberto Brant - Sim
Roberto Freire - Sim
Roberto Torres - Sim
Robson Marinho - Sim
Rodrigues Palma - Sim
Ronaldo Aragão - Sim
Ronaldo Carvalho - Sim
Ronaldo Cezar Coelho - Sim
Ronaro Corrêa - Abste~ão
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Rosa Prata - Sim
Rubem Medina - Sim
Ruben Figueiró - Sim
Ruberval Pil0tt0- Sim
Ruy Bacelar - Sim
Sadie Hauache - Sim
Salatiel Carvalho - Sim
Sandra Cavalcanti - Sim
Sérgio Spada - Sim
Severo Gomes - Sim
Sigmaringa Seixas - Sim
Simão Sessim - Sim
Siqueira Campos - Sim
Sólon Borges dos Reis - Sim
Sotero Cunha -'Sim
Stélio Dias - Sim
Tadeu França - Sim
Telmo KirSt - Sim
Teotônio VilelaFilho - Sim
Theodoro Mendes - Abstenção
Tito Costa - Sim
Ubiratan Aguiar - Sim
Ubiratan Spinelli - Sim
(llduríco Pinto - Sim
(JJysses Guimarães - Abstenção
Valmir Campelo - Sim
Valter Pereira "\ Sim
Vasco Alves - ~m
Vicente Bogo - Sim
Victor Faccioni - Sim
Victor Fontana - Não
Vilson Souza - Sim
VII'gildásio de Senna - Sim
Virgilio Galassi - Sim
Vitor Buaiz - Sim
ViValdo Barbosa - Sim
Vladimir Palmeira - 8im
Waldyr PügIiesi'- Sim
Walmor de LOCa- Sim
Wilma Maia - Sim
Wilson Campos - Sim
Wilson Martins - Sim
Ziza Valadares - Sim

o SR. PRESIDEKl'E((J)ysses QuiJnarães)-
o nobre Constituinte Etevaldo Nogueira colabora
com a votação, retirando o seu destaque.

O Sr. 'José Yunes - Pela ordem, Sr. Presi
*ote.

o SR. PRE5IDErITE (QJyssesGl,ÚITlarães)
Tem V.Ex" a palavra,

O SR. JOSÉ YONES (PMDB - SP. Sem,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
retificar o meu voto de "não" para "sim".

o SR. PPRESIDEI'ITE «(J)ysses Guimarães)
. - O registro de V,Ex" será feito.

Tem' a pa!ayra o Col'lstituinte Artenir Wemer.
(pausa.) Ausente.,

Pelo Regimento, o destaque está ptejudicado~
Tem a palavra a nobre Constituinte, nossa com

panheira, Rita Furtado. (Pausa.) Ausente.
Pelo Regimento, fica prejudicado.
Tem a palavra o nobre Constituinte MalulyNeto.

(Pausa.) Ausente.
O Regimento impede a votação.
Tema palaVÍ'~ q·nobi-e _C~~Stituinte Leopoldo

Peres. (PauSa.)Aúseilte.:· . ' ..
~jlldícado cic;lestaque.

o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Chamo, pela terceira vez, o nobre Constituinte
Leopoldo Peres. (Pausa.)

Devo aplicar o Regimento, considerando preju
dicado o destaque.

O nobre Constituinte ValterPereira mantém seu
destaque?

O SR.VAl..1'ERPEREIRA (PMDB-MS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, sendo eu
a favor da agilização dos trabalhos da Constituinte,
retiro-o. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Os nossos cumprimentos a V.Ex" por sua precio
sa colaboração.

Chamo o nobre Constituinte Augusto Carvalho.

O SR. AUGOSTO CARVAUfO (PCB - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa
matéria foi exaustivamente discutida no primeiro
turno, portanto não quero aqui marcar posição.
Retiro-a, em nome da celeridade dos nossos tra
balhos.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Quimarães)
O destaque foi retirado. (Pausa)

Com a palavra o nobre Constituinte Denisar
Ameíro,

O SR. DENl5AR ARNEIRO (PMDB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
respeito ao Relator, retiro a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Muito grato a V.Ex' (Pausa.)

O SR: PRESIDENTE ({))yssesGuimarães)
Sobre a mesa, requerimento de destaque nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
1"1°147

Senhor Presidente:
Requeiro destaque para a Emenda n 9

2T01310-S. -Luiz Gushiken.

O SR. PRe8iDÉNTE (Ulysses Guimarães)
É a seguinte a matéria destacada:

EMENDA N° 1r.310
DoSr. Luiz Gushiken

Suprima-se o inciso 11 do art. a-
O Sr. João Paulo - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V. Ex" a palavra.

O SR. JOÃO PAULO {PT'-MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, qual ê o inciso?

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
É o art. So que diz:

uÉ livre a associação profissionál ou sindi
cal, observado o seguinte:

1-a lei não poderá exigir autorização do
Estado para a fundação de sindicato, reser
vado o registro no.ôrqão competente..."

O SR. JOÃO PAULO - Sr. We~ente, vai
falar o companheiro Luiz Gushíken,

O SR. PRESIÓENTE «(JJysses Gulmsães)
Tem a palavra oC~ LuIz Gushiken.

O SR. LWZ GUSHIKEN (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, é o art. S9,
sobre a Organização Sindical. Não é isso?

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Sim. O nobre Constituinte deseja retirar a parte
do texto do art.&, inciso I, lida anteriormente.

O Sr. Roberto FreIre - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao Constituinte Roberto Freire
para uma questão de osdem,

O SR. ROBERTO FREIRE(PCB-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, pelas nossas
anotações, este assunto está pendente, tal qual
a Iicença-patemidade e o tumo de seis horas.

O Sr. Nelson Jobim - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao Constituinte Nelson Jobim,
para uma questão de ordem.

O SR. NELSON JOBIM (PMDB- RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em relação
ao art 8", que V.Ex' colocou em votação, a parte
relativa aos incisos I, N e VIII está na linha dos
pendentes de discussão.

O SR. PRESIDENTE ({))yssesGuimarães)-
V. Ex" tem razão. Foi um lapso, e a Mesa pede
perdão ao Plenário.

O SR. PRE5IDErITE (QJyssesGuimarães)
Passamos agora ao destaque dos nobres compa
nheiros LuizGushiken, Joaquim Francisco e José
Konder Reis. O texto ê o seguinte: supressão totaI
do inciso 11.

"É vedada a criação de mais de um sindi
cato, em qualquer grau, representativo de ca
tegoria profissional ou econômica, na mes
ma base territorial, que será definida pelos
trabalhadores ou empregadores interessa
dos e não inferior à área de um rnunícípío,"

Está inscrito para falar um dos nobres autores
da proposição, o Constituinte LuizGushiken. Con
cedo a palavra a S. Ex"

O SR. LWZ GOSHIKEN (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs.
Constituintes, emenda semelhante à minha está
sendo apresentada também pelos Constituintes
Carlos Chiarelli,Egídio Ferreira Uma, Bornhausen
e outros.

Querochamara atenção paraeste tipo de deba
te, porque tenho notado que a maioria dos Consti
tuintes, tendo em vista a complexidade da matéria,
não sabe exatamente a magnitude do impacto
que a decisão pode caúsar na classe trabalhadora.

Gostaria de, num esforço mais pedagógico,
tentar móstrar aos Srs., em primeiro lugar, a con
fusão que existe entre os conceitos. Há quem
entenda que a liberdade sindical é sinônimo de
pluralidade sindical. Isso é errado. Háoutros que
confundem o conceito de unicidade sindical com
o conceito de unidade siildicaJ.
'fÉ 'QUero explicar a V.Ex"" que em regime de liber
dade sindical podemos ter dois tipos de sindica
lismo. Um sindicalismo pluralista e um sindica
lismo unitário. Por exemplo, na Bolívia,que é um
-país em ~gime de liberdade sindical,~ um
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sindicato unitário. Entretanto, na Europa, Conti
nente que vivesob um regime de liberdade sindi
cal, hápluralidade sindical. E no Brasil?No Brasil,
muitos pensam que existe a unidade sindical. É
falso. Em nosso País existe um sistema de unici
dade, qual seja imposição por lei de um sindicato
único por categoria profissíonel, em base muni
cipal, mas que se traduz num tipo de pluralidade
sindical. No Brasil não temos sindicato único. E
vou dar um exemplo. V. Ex" vai à Volkswagen.
Lánão existe apenas um sindicato dos operários,
mas mais de vinte sindicatos numa mesma fábri
ca, com um só patrão. Vamos tomar como exem
plo uma empresa jornalística. O jornal Folha de
S. Paulo, instalado num prédio imenso, tem jor
nalistas e gráficos num mesmo prédio. Entretan
to, são vários os sindicatos: de jornalistas, de gráfi
cos, e assim por diante. Aliás, não é à toa que
nessa categoria de jornalista uma greve está sen
do fadada ao insucesso. Por quê? Porque o patrão
simplesmente faz um jornal com as máquinas
sofisticadas que existem hoje e tem o gráfico para
rodar o jornal. Então, não adianta o jornalista fazer
greve. Toda greve resultará em fracasso. Por quê?
Porque no Brasil as atividades conexas, interde
pendentes de várias profissões, não podem se
juntar no mesmo sindicato. Por quê? Porque a
obrigatoriedade é de sindicato único por categoria
profissional na mesma base territorial. Então, ve
jam só o exemplo da Europa. Na França, que
tem um tipo de pluralidade, a categoria dos ban
cários tem sindicato único no País inteiro,porque
tem o mesmo patrão. No Brasil,não. Temos cen
dicatos de bancários, porque é permitido que em
cada Municípiohaja um.

Pois bem, Srs. Constituintes, o que defendemos
não é o pluralismo sindical. Atk. entendemos que
setores do patronato queiram liberdade para im
por o pluralismo. Mas a decisão - se o sindicato
deve ser único ou plural- deve caber aos traba
lhadores. E o sistema brasileiro hoje é plural. Pre
cisamos dar aos trabalhadores condição para de
cidirem sobre quais os sindicatos, quais as cate
gorias profissionais que devem entrelaçar-se.

Gostaríamos de mencionar outra questão, com
a manutenção desse dispositivo, que não altera
em nada a atual estrutura sindical brasileira, pois
o Estado vai continuar intervindo nela. Quem vai
definirque tipo de categoria profissional deve for
mar o sindicato é a Comissão de Enquadramento
do Ministériodo Trabalho. Aliás,o MinistroAlmir
Pazzianotto tem reiteradas vezes ridicularizadoal
guns companheiros da Constituinte que pensam
que estão aprovando a liberdade sindical, mas,
no fundo, estão mantendo intacta a atual estrutura
sindical do País.Chamo a atenção dos Srs. Constí
tuintes para esse fato. É bem verdade que, em
regime de liberdade sindical, muitas forças vão
querer fragmentar e pulveriz{lr o sindicato brasi
leiro. Mas cabe aos próprios interessados - no
caso, os trabalhadores - decidirem que tipo de
sindicalismo lhes é mais conveniente. O PT, por
exemplo, defende a unidade sindical, defende que
haja um sindicato apenas de categoria profissio
nal ou ramo de atividade; mas quer fazer com
que os trabalhadores entendam que devem jun
tar-se quando isso lhes interessar. Por exemplo:
os jornalistas devem juntar-se aos gráficos, os
bancários devem-se juntar aos financiários e se
curitários.É um absurdo que numa greve de ban
cários, por exemplo, setores que trabalham junto

com essa categoria profissionalnão possam para
lisar suas atividades, porque têm um sindicato
distinto, como é o caso dos financiários e dos
securitários. Esse tipo de estrutura traz constran
gimento e faz com que um órgão estranho aos
trabalhadores tome decisões relativas aos seus
interesses. É preciso entender, de uma vez por
todas, que o regime de liberdade sindical não
se confunde, necessariamente, com a pluralidade.
É possível haver dois tipos de regime. No Brasil,
em particular, temos um pluralismo mais perni
cioso do que o europeu.

Conclamamos os companheiros para votarem
no sentido da mudança dessa estrutura sindical,
que é uma herança fascista. A unicidade sindical
é uma imposição legal que só existe em países
totalitários, como a Polônia, onde a lei impõe o
sindicato único e os trabalhadores são obrigados
a criar o sindicato unitário. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Concedo a palavra, para contestar, ao nobre
Constituinte Domingos Leonelli. Se S. Ex" não
estiver presente, concedo a palavra ao nobre
Constituinte Roberto Freire.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S.... e Srs.
Constituintes, esse assunto despertou polêmica,
inclusivenos setores de esquerda. Não foipeque
na a polêmica, porque ela se ramificou fora da
Constituinte, a nível da atividade sindical. Alguns
equívocos foram proferidos aqui e merecem res
posta c/ara. Pluralidade sindical não significa a
possibilidade de cada ramo econômico ter um
sindicato. O PT pretende que na mesma base
territorial possa ocorrer a existência de mais de
um sindicato de uma mesma categoria profis
sional. Por exemplo, no Município de São Paulo
- onde fez política sindical o Constituinte Luiz
Gushiken - poderia haver mais de um sindicato
dos bancários na capital, sindicato do PT, sindi
cato do PCB e até sindicato amarelo, do patrão,
porque a lei iria permitir isso. O que defendemos
é a não-partidarização do movimento sindical; a
criação de uma estrutura única para que se possa
enfrentar a estrutura única do patronato. E mais,
não se trata de uma luta dos comunistas brasi
leiros, mas do movimento operário internacional,
que inclusivesofreu defecções e divisãopor inter
ferência clara dos ocupantes dos países ociden
tais da Europa, quando se acabou com a estrutura
da unicidade, favorecendo a proliferação dos sin
dicatos, não a nível das centrais sindicais, mas
da base. E isso enfraquece a luta da classe ope
rária e dos trabalhadores. Por isso, nossa posição
é contrária, uma vez que a divisão só interessa
ao patronato. (Palmas.)

O Sr. Egídio Ferreira Uma - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem V.Ex" a palavra.

O SR. EGú)IO FERREIRA UMA (PMDB 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
estou inscrito em segundo lugar e gostaria de
falar.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Não há contraditório;por isso não posso conceder
a palavra a·V.Ex'

Concedo a palavra ao Constituinte Bernardo
Cabral.

O SR. BERNARDO CABRAL (Relator)
(PMDB - AM. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, o eminente Consti
tuinte Roberto Freire teceu considerações coeren
tes com o parecer que proferi por escrito pela
rejeição da emenda do eminente Constituinte Luiz
Gushiken. Evidentemente, Sr. Presidente, a per
missão para a criação de mais de um sindicato
de igual categoria, na mesma base territorial, pro
vocará um enfraquecimento do organismo sindi
cal. Unicidade nada tem a ver com autonomia.
Por esta razão, mantenho meu ponto de vista e
acompanho o raciocínio do Constituinte Roberto
Freire. Sou pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
O Relator se manifesta pela rejeição. Passa-se li
votação.

O Sr. Bonifácio de Andrada - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Concedo a palavra ao Constituinte Bonifácio de
Andrada.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS
- MG.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a Liderança do PDS abre a questão para a sua
bancada, mas nós, pessoalmente, votaremos a
favor da emenda.

O Sr. Haroldo Uma - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte
Haroldo Uma.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PC
do B é favorável à liberdade e autonomia sindical.
Entretanto, entende que a pluralidade sindical é
contrária aos interesses da classe operária e dos
trabalhadores do Brasil e do mundo. Trata-se de
uma arma da burguesia mundial. Nesse sentido,
somos favoráveis à unicidade sindical e assim
votaremos.

O Sr. AdemirAndrade-Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (OIyssesGuimarães)
Tem V. Ex" a palavra, pela ordem.

OSR. ADEMIR ANDRADE (PSB- PA Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
SocialistaBrasileiroé a favorda unicidade sindical
e recomenda à sua bancada votar "não".

O Sr. Afif Domingos - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

O SR. PRESmENfE (OIyssesGuimarães)
Tem V.Ex' a palavra, pela ordem.

O SR. AFIF DOMINGOS (PL - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a questão,
para o Partido Líberal,é aberta, mas o nosso voto
pessoal é contra a unicidade. A propósito do as
sunto, vamos encaminhar à Mesa cópia de trecho
do "Mein Kampf', em que Adolf Hitler defende
a unicidade sindical.
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TRECHO DO DISCURSO DEADOLF HI
TLER, "MEllYlíAMPF'; A QUE SE REFERE
O ORADOR:

"Minha Luta" -Capítulo 12-página 17.
"Seria absurdo figurar-se a existência do

Sindícato Nacional Socialista ao lado de ou
tros que competissem com ele. Porque o
primeiro deve, profundamente convencido
da universalidade de sua missão e dos deve
res inerentes à mesma, não tolerar a exIs·
têncla de outras instituições, com propó
sitos parecidos, ou, quiçá, hostis, e encon
trar-se disposto a proclamar a sua própria
e indispensável individualidade.

Tampouco poderá fazer transações com
aspirações afins; o sindicato nacional sus
tentará seu direito de monopolizar tais
atividades."

O Sr. Carlos Alberto Ca6 - Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE ({l]yssesGuimarães)
Tem V.Ex"a palavra, pela ordem.

O SR. CARLOS ALBERTO CA6 (PDT 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PDT votará pela manutenção do textô, porque
ele significa manter a liberdade e a autonomia
sindicais.

O Sr. Nelson CarneIro-Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V.Ex"a palavra, pela ordem.

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PMDB
vota contra a emenda e mantém o texto.

O Sr. Inocêncio OUveira - Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex"a palavra, pela ordem.

O SR.INOC~CIO OUVEIRA (PFL- PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Par
tido da Frente Liberal deixa a questão em aberto.
Pessoalmente, votarei "sim", porque sou a favor
da liberdade sindical.

O Sr. Artur da Távola - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE ({l]yssesGuimarães)
Tem V.Ex"a palavra, pela ordem.

O SR. ARTUR DA TÁVOlA (PSDB - RJ.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PSDB
votará a favor do texto e contra a emenda.

O Sr. Gastone Righi - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex"a palavra, pela ordem.

O SR. GASTONE RIGHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a liderança
do PTB vota "não" à emenda.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.EX'a palavra, pela ordem.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB- PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCBvotará
"nêo",

O Sr. Luiz Inácio Lula da Silva - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.EX'a palavra pela ordem.

O SR. UIIZ INÁCIO LUlA DA SILVA (PT
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PT votará "sim".

O Sr. José Maria Eymael - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a lide
rança do PDC orienta sua bancada a votar "não".

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
São vários destaques com parecer contrário do
Relator.

Srs. Constituintes, votem "sim", "não" e abs
tenção.

(Procede-se à votação.)

O Sr. Fernando Santana - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex" a palavra.

O SR. FERNANDO SANTANA (PCB - BA
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na caro
reira para votar, atendendo a V.Ex-, não tive chan
ce de corrigir meu voto. Votei"sim", mas quando
quis corrigir meu voto já tinha passado o tempo
de fazê-lo.Gostaria de deixar registrado, que meu
voto vai sair "sim", mas é "não".

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Constará na declaração de V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Está encerrada a votação. A Mesa vai proclamar
o resultado (votação rr 763):

SIM-78
NÃO-269
ABSTENÇÃO- 6
TOTAL-353

A emenda foi rejeitada.

VOTARAM OS SRS. COl'/STfT(fJNTES:

Presidente Ulysses Guimarães - Abstenção
Abigail Feitosa ~ Não
AcivalGomes - Não
Ademir Andrade - Não
Adhemar de Barros Filho - Não
Adroaldo Streck - Não
AdylsoriMotta - Abstenção
Aécio de Borba - Sim
Aécio Neves - Não
AfifDomingos - Sim
Afonso Sancho - Não
Agassiz Almeida - Não
Airton Sandoval - Sim
Albano Franco - Não
Alceni Guerra - Não
Aldo Arantes - Não
Alfredo Campos - Não

ÁlvaroValle- Sim
Alysson Paulinelli- Não
Amaury Müller- Não
Anna Maria Rattes - Não
Annibal Barcellos - Não
Antero de Barros - Não
Antônio Carlos Konder Reis - Não
AntoniocarJos Mendes Thame - Não
Antonio Gaspar - Não
Antonio Mariz- Não
Antonio Perosa - Não
Arnaldo Faria de Sá - Não
Arnaldo Martins - Não
Arnaldo Moraes - Não
Artur da Távola - Não
Átilaüra - Sim
Augusto Carvalho - Não
Benedicto Monteiro - Não
Benedita da Silva- Sim
Bemardo Cabral- Não
Beth Azize- Não
Bezerra de Melo - Não
Bocayuva Cunha - Não
Bonifácio de Andrada - Sim
Caio Pompeu - Não
Carlos Alberto Caó - Não
Carlos Benevides - Não
Carlos Cardinal - Não
Carlos Chiarelli- Sim
Carlos Mosconi - Não
Carlos Sant'Anna - Abstenção
Cássio Cunha Lima - Não
Célio de Castro - Não
Celso Dourado - Não
César Cals Neto - Não
Chagas Neto - Não
Chagas Rodrigues - Não
Cid Carvalho - Não
Cid Sabóia de Carvalho - Não
Cláudío Ávila- Não
Cunha Bueno - Sim
Darcy Deitas - Não
Darcy Pozza - Sim
Del Bosco Arnaral- Não
Delfim Netto - Sim
Délio Braz - Não
Denisar Arneiro - Não
Dirce Tutu Quadros - Sim
Dirceu Cameiro - Não
Djenal Gonçalves - Não
Domingos Leonelli - Não
Doreto Campanari - Não
Edésio Frias - Não
Edivaldo Motta - Não
Edme Tavares - Não
Edmilson Valentim- Não
Eduardo Bonfim - Não
Eduardo Jorge - Sim
Egídio Ferreira üma - Sim
Elias Murad - Não
Eliel Rodrigues - Não
Enoc Vieira- Não
Eraldo Tinoco - Não
Eraldo Trindade - Não
Erico Pegoraro - Não
Etevaldo Nogueira - Sim
Euclides Scalco - Não
Evaldo Gonçalves - Não
Expedito Machado - Abstenção
Fábio Feldmann - Sim
Farabulini Júnior - Não
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Fausto Rocha - Não
Felipe Mendes - Não
Fernando Bezerra Coelho - Não
Fernando Gasparian - Sim
Fernando Gomes - Não
Fernando Velasco - Não
Firmo de Castro - Não
Flavio Palmier da Veiga - Sim
Flávio Rocha - Não
Florestan Fernandes - Sim
Floríceno Paixão - Não
França Teixeira - Não
Francisco Amaral - Não
Francisco Cameiro - Não
Francisco Dornelles - Não
Francisco Küster - Não
Francisco Pinto - Não
Francisco Rollemberg - Não
Francisco Rossi - Não
Francisco Sales - Não
Gabriel Guerreiro - Não
Gastone Righi - Não
Genebaldo Correia - Não
Genésio Bernardino - Não
Geovani Borges - Não
Geraldo Alckmin Filho - Não
Geraldo Bulhões - Não
Geraldo Campos - Não
Geraldo Fleming - Sim
Geraldo Melo - Não
Gerson Peres - Não
Gilson Machado - Sim
Gumercindo Milhomem - Sim
Gustavo de Faria - Não
Harlan Gadelha - Não
Haroldo Uma - Não
Haroldo Sabóia - Não
Hélio Costa - Sim
Hélio Duque - Não
HélioManhães - Não
Hélio Rosas - Não
Henrique Córdova - Não
Heráclito Fortes - Não
Hermes Zaneti - Sim
HilárioBraun - Não
Humberto Lucena - Não
Humberto Souto - Não
Ibsen Pinheiro - Sim
Inocêncio Oliveira- Sim
Iram Saraiva - Sim
Irma Passoni - Sim
Itamar Franco - Não
Ivo Lech - Não
IvoMainardi - Não
Ivo Vanderlinde - Sim
Jairo Azi - Não
Jairo Cameiro - Não
Jamil Haddad - Não
Jarbas Passarinho - Não
Jayme Paliarin - Não
Jayme Santana - Não
Jesualdo Cavalcanti - Não
Jesus Tajra - Não
Joaci Góes - Não
João Agripino - Sim
João Alves - Não
João Calmon - Não
João Cunha - Não
João da Mata - Não
João Herrmann Neto - Não
João Lobo - Sim
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João Natal- Não
João Paulo - Sim
Joaquim Bevilacqua - Sim
Joaquim Hayckel- Não
Joaquim Sucena - Não
Jofran Frejat - Sim
Jonas Pinheiro - Não
Jorge Arbage - Sim
Jorge Bornhausen - Sim
Jorge Hage - Não
Jorge Leite - Sim
Jorge Medauar - Sim
Jorge Uequed - Não
José Camargo - Não
José Carlos Coutinho - Não
José Carlos Grecco - Não
José Carlos Sabóia - Não
José Carlos Vasconcelos - Não
José Costa - Não
José da Conceição - Não
José Egreja - Não
José Elias - Não
José Fogaça - Não
José Genoíno - Sim
José Geraldo - Sim
José Ignácio Ferreira - Não
José Jorge - Sim
José Lins - Não
José Luizde Sá - Sim
José LuizMaia - Não
José Maria Eymael- Não
José Maurício - Não
José Moura - Sim
José Paulo Bisol- Não
José Queiroz - Não
José Richa - Não
José Serra - Sim
José Tavares - Não
José Tinoco - Não
José Ulisses de Oliveira- Não
José Viana - Não
José Yunes- Não
Juarez Antunes - Não
Júlio Campos - Não
Júlio Costamilan - Não
Jutahy Magalhães - Não
Koyu lha - Não
LavoisierMaia - Não
Leite Chaves - Não
Lélio Souza - Não
Leur Lomanto - Não
Levy Dias - Não
Lezio Sathler - Não
Lídice da Mata - Não
Louremberg Nunes Rocha - Sim
Lúcia Vânia - Não
Lúcio Alcântara - Sim
Luís Eduardo - Sim
Luís Roberto Ponte - Não
LuizAlberto Rodrigues - Não
Luiz Freire - Não
LuizGushiken - Sim
Luiz Henrique - Não
Luiz Inácio Lula da Silva - Sim
LuizMarques - Não
L,.uiz Soyer - Sim
LuizViana Neto - Não
Maguito Vilela - Sim
Manoel Castro - Abstenção
Manoel Moreira - Sim
Mansueto de Lavor - Não
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Manuel Viana - Sim
Márcio Braga - Não
Marco Maciel - Sim
Marcos Uma - Não
Marcos Perez Queiroz - Não
Maria de Lourdes Abadia - Não
Mário Assad - Não
Mário de Oliveira- Não
Mário Maia - Não
Marluce Pinto - Não
Maurício Corrêa - Não
Maurício Fruet - Não
Maun1io Ferreira Uma - Não
Mauro Campos - Não
Mauro Miranda - Não
Mauro Sampaio - Sim
MaxRosenmann - Não
MelloReis - Sim
Mendes Botelho - Não
Mendes Canale - Não
Mendes Ribeiro - Não
Messias Góis - Sim
Messias Soares - Sim
MiltonReis - Não
Miraldo Gomes - Não
Miro Teixeira - Não
Moema São Thiago - Não
Mussa Demes - Não
MyrianPortella - Não
Naphtali Alves de Souza - Não
Nelson Aguiar - Não
Nelson Carneiro - Não
Nelson Jobim - Não
Nelson Wedekin - Não
Nelton Friedrich - Não
Nestor Duarte - Não
Nilso Sguarezi - Não
Nilson Gibson - Não
Nion A1bemaz- Não
Nyder Barbosa - Não
Octávio Elísio - Não
OlívioDutra - Sim
Orlando Bezerra - Não
Oscar Corrêa - Não
Osmar Leitão - Não
Osvaldo Bender - Sim
Oswaldo Sobrinho - Sim
Oswaldo Trevisan - Não
Ottomar Pinto - Não
Paes Landim - Sim
Paulo Delga.do- Sim
Paulo Macarini - Não
Paulo Paim - Sim
Paulo Ramos - Não
Paulo Roberto - Não
Paulo Silva - Não
Paulo Zarzur - Não
Plínio Arruda Sampaio - Sim
Plínio Martins - Não
Pompeu de Sousa - Não
Raimundo Bezerra - Não
Raimundó Ura - Não
Raul Ferraz - Sim
Renan Calheiros - Não
Renato Bernardi - Não
Renato Johnsson - Abstenção
Renato Vianna - Não
Ricardo Fiuza - Não
Rita Camata - Não
Roberto Augusto - Não
Roberto Brant - Não
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Roberto Campos - Sim
Roberto Freire - Não
Roberto Torres - Não
Robson Marinho - Não
Rodrigues Palma - Não
Ronaldo Aragão - Não
Ronaldo Carvalho - Não
Ronaldo Cezar Coelho - Não
Ronaro Corrêa - Sim
Rosa Prata - Sim
Rubem Branquinho - Não
Rubem Medina - Sim
Ruben Figueir6 - Não
Ruberval PUotto - Sim
Ruy Bacelar - Não
Sadie Hauache - Não
Samir Achôa - Não
Sandra Cavalcanti - Sim
Sérgio Spada - Não
Severo Gomes - Não
Sigmaringa Seixas - Não
SílvioAbreu - Não
Simão Sessim - Não
Siqueira Campos - Não
Sólon Borges dos Reis - Não
Sotero Cunha - Não
Stélio Dias - Não
Tadeu França - Não
Telmo Kirst - Não
Teotônio Vilela Filho - Não
Theodoro Mendes - Sim
Tito Costa - Não
Ubiratan Aguiar - Não
{j)duricoPinto - Não
ValmirCampelo - Não
ValterPereira -'Não
Vasco Alves- Não
Vicente Bogo - Não
VictorFaccioni - Sim
VictorFontana - Sim
VilsonSouza - Não
Virgildásio de Senna - Não
VlTgilio Galassi - Sim
VitorBuaiz - Sim
VwaldoBarbosa -'Não
VladimirPalmeira - Sim
Waldyr Pugliesi - Não
Walmor de Luca - Não
Wilma Maia- Nâo
Wilson Martins - Não
ZizaValadares - Não

o SR. PRESIDENTE «())ysses Guimarães)
Sobre a mesa, requerimentos de destaque nos
seguintes termos:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
N'121

Senhor Presidente:
Requeiro destaque para a Emenda n°

2T01217-9. - Jorge Hage.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
N"264

Senhor Presidente:
Requeiro destaque para a Emenda n 9

2T01052-4 - Paulo Roberto Cunha.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
N'641

Senhor Presidente:
Requeiro destaque para a Emenda n°

2TOl629-8. - Antônio Carlos Franco.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
N"84

Senhor Presidente:
Requeiro destaque para a Emenda n°

2T0091O-I.- Maurido Fruet.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
São as seguintes as emendas destacadas:

EMENDA N° 1.217
Do Sr. Jorge Hage

Redija-se assim o inciso ll do artigo 8°:

"Inciso ll - não será constituída mais de
uma organização sindical, em qualquer grau,
representativa de categoria profissional ou
econômica, na mesma base territorial, que
será definida pelos trabalhadores ou empre
gadores interessados e não será inferior à
área de um município."

EMENDA N° 1.052
Do Sr. Paulo Roberto Cunha

Dispositivo Emendado: artigo ao, inciso 11.

EMENDA ri' 1.629
Do Sr. Antônio Carlos Franco

Considerando-se que a redação do vencido,
no que diz respeito ao inciso 11 do artigo 8°, não
corresponde ao que foi aprovado no 1° tumo,
substitua-se a palavra "Sindicato", de forma a res
tabelecer-se a expressão "organização sindical",
conforme aprovado pelo Plenário.

EMENDA N° 910
Do Sr. Mauricio Fruet

Substituir a expressão Sindicato (inciso U do
art. & do Projeto de Constituição B) por organi
zação sindical (§ 2° do art. lO, da redação final
aprovada sem revisão do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Há quatro destaques com o mesmo objetivo.Des
taques de erro. Qual é o erro?

UM 8° É livre a associação profissional
ou sindical, observado, o seguinte:
1-a lei não poderá exigir autorização do

Estado para fundação de sindicato ..."

O que querem os autores dos destaques, a
começar pelo Constituinte Maurício Fruet? Que,
ao invés de sindicato, a redação deva ser organi
zação sindical.

O nosso douto Relator socorre a Presidência,
esclarecendo que se trata do texto original,já vota
do. Houve um esforço para melhorar a redação,
contudo, quer-se voltar ao texto originalmente vo
tada pela Casa. Organização Sindical.

Sendo assim, por se tratar de um retomo, não
é matéria nova - ao texto aprovado, comporta
a votação simbólica.

O Sr. Brandio- MonteIro - Peço a palavra
para consignar o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Brandão
Monteiro.

O SR. BRANDÃO MONTEIRO (PDT- RJ.
Sem revisão do orador.) - Na votação anterior,
fui ao serviço médico. Voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)-
V. Ex' será atendido.

O Sr. José Genofno - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao Constituinte José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENoíNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes que
V. Ex' processe à votação simb6lica, chamaria
a atenção dos autores de emendas e das Líderan
ças para o fato de que, ~uand~ v0!.Bmos est~

matéria na Comissão de Sisternatízaçâo e no pn
meiro turno, conscientes ou não, ficou uma dú
vida.

Se for aprovado o texto como querem os auto
res das emendas, que é exatamente colocar o
termo "organização sindical", o que acontecerá?
Existem três centrais sindicais: cur, CGT e USI.
Se for aprovada uma só organização sindical, já
estamos de pronto colocando duas na ilegalidade.

O Relator, ao fazer a redação dessa matéria,
foi sábio, porque no sindicato, na base, aq';leles
unitaristas estão contemplados. Mas,Sr. Presíden
te, a Constituinte não pode aprovar um texto que
vai colocar uma situação de força para três cen
trais sindicais, porque só pode existir uma. E
quando esta matéria foi discutida e votada, essa
questão apareceu.

Reconheço que os autores de emendas têm
razão ao tentar retomar o texto original, mas a
discussão realizada na Sistematização e no pri
meiro turno era no sentido de que no texto apro
vado havia um problema que precisava ser resol
vido. É exatamente esse. Se ficar com a redação
"organização sindical", estamos impondo uma si
tuação que não casa com a realidade. Por isso,
seria preferível- não prejudica, não fere aos uni
taristas - que ficasse o texto do Sr. Relator.

Apelo aos autores das emendas para que as
retirem.

O Sr. Carlos Sant'Anna - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)-
V. Ex' está com a palavra.

O SR. CARLOS SAJIlTANNA PMDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex',
mais do que ninguém, sabe que aprovamos, no
segundo turno, o texto em globo. Não há mais
texto anterior, senão aquele aprovado em globo
e que está sendo votado agora. O texto que está
em votação é o já aprovado em globo. Estamos
submetendo a votos uma redação que teve 280
votos para aprovação em globo. Não há votação
simbólica cabível,V. Ex'bem o sabe. Tenho assis
tido a tudo isso, e permanecido calado, porque,
afinal de contas, qualquer insistência de minha
parte pode parecer que estou querendo entravar
os trabalhos. Mas uma repetição não pode proces
sar-se.
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o que há é um texto já aprovado em globo
com 280 votos. O que houve antes deixou de
existir. Qualquer alteração nesse texto não se
compadece com votação simbólica,mas com vo
tação nominal, que tenha 280 votos, para alterar
ou suprimir.

O Sr. Bemardo Cabral- Sr. Presidente, pe
ço a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)-
V. Ex" está com a palavra.

O SR. BERNARDO CABRAL (Relator)
(PMDB - AJv\. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o eminente ConstituinteCarlos SantA
nna não tem razão. O texto aprovado no primeiro
turno com 280 votos referia-se à organização sin
dical.

Váriosconstituintes apresentaram emendas va
lendo-se de normas, que V. Ex" distribuiuà Casa,
que determinavam que as emendas para sanar
contradição ou erro levariamà votação simbólica.
O que fez o Relator?As emendas ocorriam quan
do o Relatornão tinha obedecido à redação ante
rior. No meu entender, a redação "sindicato" era
melhor. Como vieram essas emendas dos ilustres
Constituintes, para que se repusesse, em virtude
de ser uma emenda que sanava um erro, o texto
organização sindical, simplesmente dei parecer
favorável. V. Ex", quando aprovou em bloco, por
280 votos, de forma correta, ressalvou os desta
ques e as emendas, e é o que agora está fazendo,
pondo em votação uma emenda que sana erro.
Conseqüentemente, votação simbólica.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem V. Ex" a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo dar
um esclarecimento, inclusiveem função da ques
tão encaminhada anteriormente, quanto a unici
dade e pluralidade.Seria interessante que o Cons
tituinteJosé Genoíno lesse o seguinte texto:

"É vedada a criação de mais de um sindi
cato ou organização sindical, em qualquer
grau representativo de categoria profissional
ou econômica."

Quero esclarecer que quando aqui vai se legis
lar sobre organização sindical não se trata, em
hipótese alguma, de centrais sindicais. Por uma
questão muito simples: uma central sindical não
é representativa de uma categoria profissionalou
econômica, mas de várias categorias profissio
nais, de várias categorias econômicas. Não se
enquadra aqui o raciocínio, a interpretação até
linear, literal. A relação é de um sindicato repre
sentativoda categoria profissional.Ascentrais sin
dicais são representativas de várias categorias
profissionais e não de uma.

O Sr. Luiz Gushiken - Sr. Presidente, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
Tem V. Ex" a palavra.

O SR. LUIZ GUSHIKEN (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, é preciso
uma explicação adicional. Essa matéria tem um

grau de complexidade que os Srs. Constituintes
não estão absorvendo. O Constituinte Roberto
Freire não tem razão. S. Ex" argumenta que não
é extensivo às centrais sindicais porque elas
abrangeriam mais de um sindicato. Entretanto,
essa mesma lei, que existe hoje, não permite às
federações e confederações que abrangem mais
de uma categoria profissional,manterem duplici
dade. Só podem ser únicas. Então, não vale esse
argumento. Sugiro que, por prudência, mante
nha-se o texto como está.

O Sr. Bonifácio de Andrada - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
Tem V.Ex" a palavra.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS
-MG. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
a votação será normal? Será votação simbólica?

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Quero esclarecer a Casa. Como estão ouvindo,
há uma dúvida quanto ao texto e à emenda. Há
interpretações divergentes. Não se trata de casos
como outros que tivemos anteriormente, em que
o problema era somente de linguagem, de técnica
legislativa, de erro manifesto ou outras hipóteses
aventadas nas normas. APresidência entende que
a dúvida deve ser dirimida O texto, como deve
ficar na Constituição, deve ser decidido pelo Ple
nário, através da votação pelo painel eletrônico.
É o que vou fazer.Mas quero dizer que isso não
invalida, nos casos em que materialmente não
há alterações meramente formais, que se faça
a votação simbólica, porque esta comporta o pe
dido de verificação, para que se registre a sobe
rania do Plenário na manifestação.

Vamos proceder à votação.

,O Sr. José Genoino - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem a palavra V.Ex"

O SR. JOS~ GENO'NO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, serei breve.
Nessa matéria há um assunto controvertido.
Usando o argumento do Constituinte Roberto
Freire, de que tanto faz sindicato, em qualquer
grau ou organização sindical, exatamente para
não dar margem a uma interpretação que alguns
unitaristas têm, de que está vedada uma instância
superior ao sindicato, que ficasse o texto do Rela
tor, e quero só lembrar que o Sindicalismo criou
agora uma federação e com base nisso ela vai
ter que ir para a ilegalidade, porque há outras
federações.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Não é possível. É o Plenário que vai dirimir essa
contenda.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr.'Presidente,
estou terminando. Com as manifestações do Pre
sidente da CNI, Albano Franco, e dos Constituin
tes Haroldo Lima e Vivaldo Barbosa, não há con
senso. Isso implica unidade sindical até nas CGTs
o que é um erro. A Constituinte está colocando
uma das centrais sindicais na ilegalidade. Esta
é que é a verdade.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constjl;uinl'': Jorge
Hage para encaminhar a votação.

O SR. JORGE HAGE (PMDB - BA Sem
revisãodo orador.) - Sr. Presidente, se a votação
vai ser processada nominalmente, normalmente,
não podemos deixarde fazera defesa da emenda,
ainda que de maneira sucinta, porque o assunto
já vem sendo debatido. Também não se pode
ignorar que a maioria das Constituintes que ocu
param o microfone foi contrário à emenda que
queria fazerprevalecer o texto sob um argumento
que a nosso ver é inteiramente equivocado, no
sentido de que as emendas impedem a existência
múltipla de centrais sindicais. Não há nada disso.
As emendes impedem a pluralidade sindical nos
três níveisde organização sindical: sindicatos, fe
derações e confederações. Nada têm a ver com
as centrais sindicais, nem de primeiro, nem de
segundo, nem de terceiro níveis. As emendas,
de nossa autoria, do Constituinte MaurícioFruet
e de outros Constituintes,visam única e exclusiva
mente a restabelecer a letra e o espírito do que
este Plenário,por amplíssima maioria, consagrou
no primeiro turno. É organização sindicalmesmo,
e não sindicato.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Concedo a palavra ao Constituinte LuizGushiken,
para encaminhar a votação.

O SR. LUIZ GUSHIKEN (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes, mais uma vzdeparo-me com váriosCons
tituintes que não estão percebendo a gravidade
da problemática do que estamos discutindo.
Aprovamos exatamente a manutenção do que
existehoje em matéria de regulamentação de sin
dicato, ou seja, sindicato único por categoria pro
fissional, numa mesma base territorial. É a lei
que existe hoje no Brasil há quase meio século.
Mas a legislação que existe hoje no Brasil não
previa a criação de centrais sindicais. O termo
organização sindical abrange os três níveis que
existem hoje: sindicato, federação e confedera
ção, que exatamente pelo regime de unicidade
é obrigado a ser único. Maspelo desenvolvimento
da luta sindical no Brasil criaram-se três centrais
sindicais, e se acharmos que vamos administrar
esse problema por vi~ de uma legislação, estare
mos equivocados. E absurdo achar que essa
Constituinte é capaz de colocar na ilegalidade a
CGT, a cm e manter no regime de legalidade
apenas uma central sindical,no caso, a USI. Esta
remos cometendo uma imprudência, para não
dizer um erro político. Alguns argumentam que
o termo organização sindical não contempla as
centrais sindicais porque a lei atual não as prevê,
mas os fatos da vidapolíticamostram claramente
que a cur, CGTe a USIsão uma realidade. Não
podemos querer enfiar no lixode uma legislação
inócua esea realidade - que é pobreza: é uma
riquezaenorme para o desenvolvimentoda demo
cracia nesíe País a existência das centrais.

Portento chamo a atenção de V. Ex' para a
gravidade dessa mudança de redação, porque ela
pode causar um enorme problema. Já basta aos
unicistas manter o que já existe. Querer impor
obstáculos para a legalização das centrais sindi
cais que existem, meus companheiros, é fazer
muito mais do que Mussolinifezna Itáliae Getúlio
Vargascopiou, e que é hoje o esboço da estrutura
sindical bmsileira.

Insisto com os senhores em que a unicidade
por síndícoto, que é a base primeira, nada tem
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a ver com a organização maior, superior, que é
uma central sindical.

Portanto, colocá-lo no mesmo modelo é um
perigo, é uma insensatez.

Chamo a atenção dos colegas que não têm
domínio nesta matéria para terem um pouco mais
de sensibilidade no trato desta questão.

Muito obrigado. E espero que o Plenário rejeite
esta mudança de redação. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Dou a palavra ao Relator da matéria.

O SR. BERNARDO CABRAL (Relator)
(PMDB - AM. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr'" e Srs. Constituintes, o que está
em discussão não é o problema da central sindi
cal, no mérito. Está em discussão o que o Plenário
da Assembléia Nacional Constituinte aprovou em
primeiro turno, que foi o termo "organização sino
dical".

O Relator, Sr. Presidente, inadvertidamente 
e errar é humano - ao invés de colocar a expres
são "organização sindical" colocou apenas "sindi
cato". Os Srs. Constituintes Maurício Fruet, Jorge
Hage, Paulo Roberto Cunha e Antônio Carlos
Franco apresentaram emenda, mostrando o erro
contido na redação do vencido, que não corres
pende ao que foi aprovado no primeiro tumo.

Portanto, Sr. Presidente, o que a Assembléia
Nacional Constituinte deve fazer é voltar à confiro
mação do que aprovou, corrigindo o equívoco

,nítido do Relator, que o confessa de público.
Não posso deixar, Sr. Presidente, de acolher

as emendas que estão rigorosamente corretas.
Foi aprovado "organização sindical", e por isso
deve ser aprovada essa emenda, Sr. Presidente.

O Sr. Haroldo Uma - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Haroldo
Uma.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA
Sem revisão do orador.)-Sr. Presidente,levando
em conta a oportuna intervenção do Relator, que
ria lembrar e pedir o testemunho de que sob a
Presidência de V. Ex", em sua sala, foi feita uma
reunião com todos os Líderes, quando ficou deter
minado que sempre que alguma emenda reque
resse o retomo ao texto aprovado no primeiro
turno a votação teria o apoio de todos os Líderes.
E mais do que isso, seria feita uma votação simbó
lica, salvo se algum Líder ou Constituinte pedisse
votação nominal, caso em que seria procedida,
mas com o apoio explicito de todos os Líderes.
Esta é a questão de ordem, para lembrar a V.
Ex" e pedir o seu testemunho.

O Sr. Antoniocarlos Mendes Thame - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palaVraao nobre Constituinte Antonio
carlos Mendes Thame.

O SR. ANTONlOCARLOS MENDES mA
ME (PFL - SP. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, todos recebemos documento da Me·
sa, com assinatura de V. Ex", dizendo que neste
segundo turno não seria possível o DVS. Colo
cando V. Ex" em votação essa emenda, depois
dll declaração do Sr. Relator. equivalê à Introdu-

ção do DVs, porque o ônus de se conseguir os
280 votos fica para quem quer manter o texto
original. Issonão pode ser colocado em votação.
Tem de haver uma mudança automática. Além
do mais, se esse texto não for aprovado, a segunda
redação, que não existia no primeiro turno, terá
sido aprovada uma vez só. Não vai poder fazer
parte da Constituição, porque não foi aprovada
duas vezes.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Vou recolher os votos da Casa a respeito da ma
téria.

O Sr. Bonifácio de Andrada - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Boní
fácio de Andrada.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS
- MG.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a liderança do-PDS recomenda à sua bancada
votar "não".

O Sr. Haroldo Uma - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Haroldo
Uma.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, lembro
ao Constituinte Bonifácio de Andrada que S. Ex"
participou de um acordo de lideranças. Quero
saber se S. Ex" confirma o acordo feito explicita
mente ou se rompe com o acordo. Precisamos
saber quais são as regras do jogo que estão preva
lecendo entre os Líderes.

O Sr. Inocêncio Onveira - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Inocên
cio Oliveira.

O SR. INOCeNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.)-Sr. Presidente, a Frente
liberal recomenda à sua bancada votar "sim".

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peçó
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Roberto
Freire.

O SR. ROBERTO FREIRE(PCB -PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, vai acontecer
realmente o inusitado. Vamos precisar ter 280
votos para aprovar aquilo que por duas vezes já
aprovamos por 280 votos. Vamos votar "sim",
com base no acordo feito no gabinete da Presí
dência para voltar à redação vencedora no primei
rotumo.

O Sr. Gastone Righi - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Gastone
Righi.

O SR. GASTONE RIGHI (\7rB - 5P. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, parahonrar
• DOAIIPIIMae a das demais l...icIeranÇâI,porque

é mais importante a palavra de V. Ex", votamos
"sim". Combinamos votar "sim".

O Sr. Octávio Elísio - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Octávio
Elísio.

OSR. OCTÁVIO EúSIO (PSDB-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira
reunião que V. Ex" fez com os Líderes, anteci
pando a votação em segundo turno, ficou decio
dido que aquelas emendas que retomavam ao
texto aprovado não necessitariam ser colocadas
em votação para ter 280 votos. Inclusive, V. Ex"
disse que seria decidido através de votação sim
bólica. Esta foi uma decisão dos Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Em face da dúvida havida, o Plenário é que vai
decidir.

O SR. OCTÁVIO EúSIO - Solicito que V.
Ex" cumpra a decisão estabelecida na reunião
de Líderes e não coloque a votos essa emenda
para que, pela terceira vez, tenha 280 votos.

O Sr. Mário Covas - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Mário
Covas.

O SR. MÁRIo COVAS (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ao final do
primeiro turno foi feita uma nova redação, redí
giu-se o vencido. Em seguida fizemos uma vota
ção global - do texto integral - ressalvadas as
emendas. Portanto, só podíamos ter votado, nesse
instante, aquilo que foi votado no primeiro turno.
Não podíamos ter votado nada diferente daquilo.
Tudo o que aprovamos, mesmo errado, necessa
riamente tem de ser consertado - é redação
- porque só poderíamos ter votado a segwxIa
vez. Vamos supor, Sr. Presidente, que nada mais
se aprove agora. Daqui para frente, o que tem08?
Os textos aprovados nos primeiro e segundo tur
nos. Se eles não forem iguais, não teremos a
coisa aprovada duas vezes. Só há uma hipótese
de se fazer isso: aquilo que é erro de redação
ser corrigido sem votação, porque o pressuposto
é ele que aprovamos na votação aquilo que foi
aprovado no primeiro turno: Não há possibilidade
de outro entendimento. Se tivermos outro enten
dimento, teremos ou a necessidade de um tercei
ro turno ou, então, não estaremos aprovando duas
vezes o que aprovamos no primeiro. O que foi
erro tem de ser consertado não por emenda, mas
pelo reconhecimento de que foi um erro. E nessa
hipótese já está aprovado. A formalidade é votar
simbolicamente, porque é mera formalidade. (Pal
mas.)

O Sr. Carlos Sant'Anna - Sr. Presidente,
peço a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex" a palavra.

,OSR. CARLOS SANT'ANNA (PMDB- BA
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
Emenda Constitucional rr 26 exige que a matéria
constitucional seja votada em dois turnos, com
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aprovação da maioria absoluta de 280 votos. Des
ta maneira, se qualquer erro de redação impediu
que a matéria constitucional tenha sido votada
duas vezes com 280 votos, ela só se inserirá no
texto constitucional se 280 votos obtiver por duas
vezes, o que vale dizer que, mesmo se tratando
de erro ou omissão, a matéria constitucional tem
de ser posta em votação para ter os 280 votos.
Isto porque, ao ter sido votada em globo da prí
meira vez, foi aprovada uma vez, mas para ser
votada pela segunda vez, ela o foi em globo, mas
trocada; para ser votada na frente correta, como
se deseja, tem de ser submetida novamente a
votos, para ter 280 votos, porque, do contrário,
ela só terá sido aprovada nas palavras em que
se imaginou uma vez, porque na segunda ela
não foi votada. Foi votada, mas com a palavra
trocada. Para que seja inserida no contexto consti
tucional, precisa de duas votações, e agora tem
de haver a segunda votação, porque, do contrário,
o que tiver aqui sido decidido simbolicamente
poderá ser questionado como ilegítimo, porque
inconstitucional.

O Sr. Haroldo Uma - Sr. Presidente, peço
a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex" a palavra.

O Sft. HAROLDO LIMA (PC do B - BA
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o nobre
Líder Carlos Santanna não esteve presente à reu
nião presidida por V. Ex" a que fiz referência, por
uma razão muito simples: S. Ex' não é Líder de
partido na Constituinte; é Líder da Câmara dos
Deputados. Esta a razão pela qual não participou
da reunião presidida por V. Ex" Não sabe S. Ex"
do acordo que foi feito por todos os Líderes, pois
dele não participou.

Nomérito, gostaria de lembrar ao nosso Líder
Carlos Santanna que, na verdade, o regimento
estabelece que matéria constitucional só pode ser
votada com 280 votos, ou seja, maioria absoluta.
Entretanto, o que estamos discutindo neste ins
tante não é matéria constitucional. A matéria
constitucional já foi votada no primeiro turno.
Agora se trata apenas de verificar se a redação
proposta pelo Relator corresponde ao que foi vo
tado no primeiro turno, ou seja, se corresponde
ou não àquilo que foi aprovado por 280 votos.
Essa não é uma questão constitucional. Trata-se
de reconhecer se houve erro ou, através de voto
por maioria simples, reconhecer se a redação do
primeiro turno é a que deve prevalecer.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
AMesa faz a seguinte ponderação, contando com
o apoio dos Srs. Líderes da Casa. Está havendo
uma controvérsia sui generls, inusitada. É a pri
meira vez que se criou uma situação que, pelo
menos em termos de Plenário, não surgiu até
agora, qual seja a de modificações, de alterações
que foram feitas com a boa intenção, que todos
reconhecemos, por parte do Relator - ele mes
mo aqui o declarou - buscando, sem dúvida
alguma, explicitarmelhor, mas com palavras dife
rentes, aquilo que havia sido decidido na votação
do primeiro turno. Houve constituintes que não
se conformaram e não aceitaram essas modifica
ções, entendendo que o texto do primeiro turno
d6 WDll resposta mais satisfatória e mais completa

à matéria em exame. Em face disso, e como tere
mos de - vou consultar, inclusive,entendimentos
que anteriormente se realizaram - meditar sobre
a solução para este assunto, retiro esta matéria
da votação para colocá-la amanhã. Como estou
vendo alguns Constituintes se levantarem para
ir embora, peço que fiquem aqui para votarmos
matérias que não sejam tão polêmicas e que não
levantem tanta celeuma como esta. Hoje à noite
vou consultar os meus travesseiros para ver como
posso sair desta enrascada, desta dificuldade que
foi levantada.

Vamos votar um pouco mais, meus amigos.
O Constituinte José ruísses de Oliveira está na

Casa? Fiquem mais um pouco no plenário, por
favor. Fiquem, pelo menos, até às 22h.

O nobre Constituinte José ruísses de Oliveira
retirou a sua proposição.

O Sr. Luiz Roberto Ponte - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex' a palavra.

o sa, LWZ ROBERTO PONTE (PMDB
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o assunto que vai ser votado a seguir envolve
um conceito que é considerado por uma facção
desta Casa como da maior importância: o proble
ma do substituto processual.

Todavia, como na reunião das Lideranças eu
não estava presente, o DeputadoJosé Uns esque
ceu-se de colocar esse item como uma das condi
ções para a votação de hoje ou para se tentar
mais um acerto amanhã.

Em virtude disso, solicito a V.Ex" que suspenda
a sessão para podermos discutir este assunto
amanhã, já que não o foi agora.

Na impossibilidade de suspensão, apelo aos
companheiros para não darem quorum na vota
ção que se seguirá aqui, a fim de podermos rnadu
ramente discutir este assunto amanhã de manhã,
pois ele é da maior gravidade.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Não posso fazê-lo,

Acredito que a matéria que vamos anunciar
não oferece maiores dificuldades.

É o texto do Líder Nyder Barbosa. Existe tam
bém um texto semelhante dos nobres Constituin
tes Enoc Vieirae Alysson Paulinelli.

Os requerimentos de destaque são as seguin
tes:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
N° 699

Senhor Presidente:
Requeiro destaque para a Emenda no

2T01390-6. - Nyder Barbosa.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
N° 1.417

Senhor Presidente:
Requeiro destaque para a Emenda n°

2T0127D-S.
Suprima-se, no inciso 1II do art. ao - Enoc

VIeira.

REQ(lERJMENTO DE DESTAQUE
N° 1.718

Senhor Presidente:
Requeiro destaque para a Emenda no

2T01390-6, do Constituinte Nyder Barbosa. 
Alysson PauIineJU.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
As emendas destacadas são as seguintes:

EMENDA N° 1.290

Do Sr. Nyder Barbosa

Suprimir no inciso lU do artigo 8° a expressão
"ou individuais", ficando a seguinte redação:

"M 8°I...U...lll- ao sindicato cabe a defe
sa dos direitos e interesses coletivos, inclusive
em questões judiciais ou administrativas."

EMENDA N° 1.270
Do Sr. ViniciusCansanção

Suprima-se, no inciso III do artigo 8°, a expres
são: ... "ou individuais.....

EMENDA N° 1.390
Do Sr. Alysson Paulinelli

Suprimir no inciso III do artigo 8° a espressão
"ou individuais", ficando a seguinte redação:

"M 8° 1...11...10 - ao sindicato cabe a de
fesa dos direitos e interesses coletivos, inclu
sive em questões judiciais ou administrati
vas."

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
O objetivo dos nobres autores das proposições
é modificar o art. 8°, inciso IH: "Ao sindicato cabe
a defesa dos direitos e interesses coletivos ou
individuais". Os proponentes desejam retirar a ex·
pressão "ou individuais", de categoria, inclusive
em questões judiciais e administrativas. Retira "ou
individuais".

O Sr. AdemirAndrade-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra V.Ex"

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB- PA Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quando in
terrompi V.Ex", há poucos instantes, eu o alertava
para-o fato de que não é a primeira vez que V.
Ex" não deixou que se votasse nesta sessão. Não
é a primeira vez que isso acontece. Ainda hoje,
nesta sessão, houve uma votação nominal relativa
a uma correção de redação.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Eu sei que já aconteceu. Faço menção à matéria
com essas características, com as dúvidas aqui
ocorridas. Fiz referência à especificidade desta
emenda.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nyder
Barbosa.

O SR. NYDER BARBOSA (PMDB - ES.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mante
nho o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Se não houver quem queira sustentar a propo
sição, concedo a palavra ao nobre Relator.

O Sr. Bonifácio de Andrada - Sr. Presi
dente, pelaordem,
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o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V. Ex- a palavra.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS
-MG. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
em se tratando de matéria polêmica, pergunto
a V. Ex' se é possível adiar este assunto para
a votação de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Só posso fazê-lo se as Lideranças concordarem.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V. Ex' a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB -PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. só há um
problema. Se esta questão for pendente, e se não
houver acordo agora, talvez possamos fazer um
acordo amanhã, impreterivelmente, dentro dos
critérios que V.Ex- estabeleceu. Esta matéria terá
que ser votada em 24 horas, cheguemos ou não
a um acordo. Se for nesse sentido, acho que have
rá-acordo. Continuemos com a sessão para agili
zaros trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)-
V.Ex- pediu para adiar?

O SR. ROBERTO FREIRE - Não fui eu
que pedi; S. Ex'" pediram.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Pergunto: os Líderes estão de acordo?

O Sr. Bonifácio de Andrada - Sr. Presi
dente, estamos solicitando que o assunto seja
adiado.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Gulmerâes) 
Interpreto o silêncio dos Líderes como concor
dância.

O SR. ROBERTO FREIRE - Estamos de
acordo. É preciso salientar que esse acordo deve
ser cumprido.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Então, de acordo. A matéria entrará em votação
em 24 horas.

Vamos a outra emenda.
Art. 9".
Nobres Constituintes Aloysio Chave.s, Adhemar

de Barros Filho...

O Sr. Vivaldo Barbosa - Pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex- a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (FDT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o adia
mento se referia apenas às emendas ao inciso
m. Agorapassemos à votação das emendas relati-
vasao inciso N do mesmo artigo. "

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guímarãesr-c
Anuncio os destaques como estão aqui. Quem
orienta é o Presidente; do contrário, ficará muito
dificil.

Temos agora para serem decididos pelo plená
rioos destaques dos nobres Constituintes Aloysio
Chaves, Adhemar de Barros Filho, João Menezes,
Telmo Kirst,Ézio Ferreira, Jarbas Passarinho, Max
Rosenmann e Eliel Rodrigues. É o art. 9°:"É asse-

gurado o direito de greve ..." Desejam os propo
nentes que se retire o que se segue: "...compe
tindo aos trabalhadores decidir sobre a oportu
nidade e os interesses que devam por meio dele
defender."

O Sr. Inocêncio OOveira - Pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V. Ex- a palavra.

O SR.INOCtNCIO OUVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, houve
um acordo dos Líderes para só votarmos esse
texto amanhã, porse tratar de um dos mais impor
tantes, o direito de greve. Concordamos em votar
amanhã o art. 9° Houve um acordo aqui, quando
da votação anterior. Conversamos com o Líder
Nelson Jobim, com o Líder do PDS, com o Líder
Roberto Freire, enfim, com todos os Líderes, e
houve um acordo para se votar esse artigo ama
nhã. Impreterivelmente votaremos amanhã todo
o conjunto do art. go.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Rogo aos Líderes que façam constar de docu
mento como o que aqui estã a matéria objeto
de discussão que não puder ser decidida na se
qüência normal neste caso, nada consta. Assim
sendo, é difícilà Mesa determinar ou saber o que
deva ser votado ou não. O texto enviado à Mesa
não tem nenhuma referência ao art. go assim sen
do, sou obrigado a pôr a matéria em votação,
em face dos entendimentos havidos.

O Sr. Jarbas Passarinho - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Jarbas
Passarinho.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ainda
há pouco, anunciou V.Ex"os nomes dos Consti
tuintes que apresentaram destaques com a mes
ma redação. Um desses Constituintes sou eu, em
relação ao direito de greve. Queria pedir a V. Ex
que considerasse cancelado meu pedido de des
taque. (Palmas.) (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
O pedido de V. Ex- será atendido.

O Sr. Del Bosco Amaral - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Del 80s
co Amaral.

O SR. DEL BOSCO AMARAL (PMDB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
permita-me fazer uma consideração. V.Ex- é um
dos maiores interessados - apesar de todos ser·
mos interessados nisso - em que esta Consti·
tuinte chegue brilhantemente ao seu final. Pediria
a V.Ex' que atentasse para o fato de que os Líde
res, por orientação de V. Ex-, estão elaborando
um documento. Temos votado. Mas, no plenário,
se há desentendimentos acerca dos rumos a se
rem tomados quanto à matéria, resta a V. Ex
indicar tais rumos, caso contrário ficaremos como
espectadores confusos da Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)-
V. Ex- tem razão. Minha opinião coincide com
ade V. Ex-

O Sr. Adhemar de BarrcJ. F1lho- Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra pela ordem a V. Ex', que é
um dos autores dos destaques.

O SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO
(PDT - SP. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, sou autor da Emenda rr 636 sobre direito
de greve e, atendendo a uma recomendação da
Liderança do meu partido, retiro meu destaque.

O Sr. Inocêncio OHveira - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao Constituinte Inocêncio Oli
veira, para uma questão de ordem.

O SR.INOCtNCIO OUVEIRA (pFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, volto
a insistir em que houve um acordo, dos lideres
em plenário, no sentido de não se votar esta maté
ria hoje. Não é a primeira vez que isso acontece.
Ainda nesta sessão três dispositivos foram transfe
ridos para amanhã, Sr. Presidente. Não é possível
que um acordo dos Líderes não tenha valor nesta
hora. O tema é muito polêmico. Trata-se do direito
de greve. Não se pode votar com este quorum.
Por isso, apelo mais umavez para V.Ex"no sentido
de que este assunto seja transferido para amanhã
impreterivelmente. Não se pode votar nesta Qora
este texto.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Pelo respeito que tenho pelo eminente Líder do
PFL, rogo a S. Ex- que compreenda minha situa
ção. Não posso substituir assinaturas de acordos
de Líderes. Isso não posso fazer. Se há um enten
dimento no sentido do bom andamento dos tra
balhos, ou de que é preciso um acordo de Ude
ranças sobre a matéria, suscetível de mais tempo
para ser debatida, é preciso que se o respeite.
Do contrário, terei que pôr a matéria em votação,
e o Plenário, na sua soberania, dirá "sim" ou
"não". (Palmas.)

O Sr. Inocêncio Oliveira - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem mais uma vez.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao Constituinte Inocêncio Oli
veira pela ordem.

O SR.INOCtNCIO OUVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
virtude de tratar de texto da mais alta importância,
sou forçado, nesta hora, a pedir à minha bancada
que se retire de plenário, porque não é possível
votá-lo agora. V. Ex" abre um precedente muito
grave. Não farei mais acordos de Líderes neste
plenário, porque V.Ex' utilizou dois pesos e duas
medidas. Desculpe-me a franqueza neste mo
mento.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Desejo dizer ao nobre Líder Inocêncio Oliveira
que os textos foram retirados após entendimento
com as Lideranças, que respaldaram essa deci
são. Não fui voz, fui eco. Não posso entrar na
intimidade da conveniência ou não do momento
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de votação, quando ela pende de entendimento
das Lideranças. Por essa razão, mantenho a deci
são. Vamos colocar a matéria em votação.

Há oradores inscritos. Concedo a palavra ao
nobre Constituinte Aloysio Chaves.

O Sr. Luiz Inácio Lula da Silva - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Consti
tuinte LuizInácio Lula da Silva.

O SR. L(JJZ INÁCIO LULA DA SILVA (Pr
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
é importante esclarecer aqui que se alguém não
quiser votar esse texto que assuma a responsa
bilidade, não a jogue sobre os dirigentes, pois
estes estão trabalhando e têm sempre urna lisura
inquestionável.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Como ficamos?

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Consti
tuinte Roberto Freire.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB- PE. Sem
revisão do orador.)-Sr. Presidente, estamos aqui
discutindo, não numa mesa, mas em plenário.
Vamos começar a discutir hipóteses de acordo
de Lideranças. Concordamos com a hipótese do
adiamento, com o compromisso da Liderança
do PFL de que amanhã esta matéria será votada
e que o o PFL não poderá retirar-se, nem alegar
que não dará quorum. Se S. Ex' aceitar nesses
termos o acordo, poderemos começar a discutir.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Em face da declaração do nobre Líder Roberto
Freire, e verificando-se a tensão explicável que
marcou as duas ou três últimas votações, vou

encerrar a sessão, antes convocando outra para
amanhã, às 13h30min e sessão da Câmara pela
manhã, às 9h.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
No decorrer da Ordem do Dia, compareceram
mais os Srs.:

Aluizio Campos-PMDB;JoaciGóes-PMDB;
José Serra - PSDB; Myriam Portella - PDS;
Nestor Duarte - PMDB; Olívio Dutra - Pr; Osval
do Macedo - PMDB; Plínio Martins - PMDB.

VlI- ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a ses
são.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Alarico Abib - PMDB; Alércio Dias - PFL;
Almir Gabriel - PMDB; Aloisio Vasconcelos 
PMDB; ÁlvaroAntônio - PMDB; Antonio Ferreira
- PFL; Arolde de Oliveira- PFL; CarlosVirgílio
- PDS; Chico Humberto - PDT; Costa Ferreira
- PFL;Cristina Tavares - PSDB;DaviAlvesSilva
- PDS; Edivaldo Holanda - PL; Felipe Cheidde
- PMDB; Gonzaga Patriota - PMDB; Irajá Rodri-
gues - PMDB; Jessé Freire - PFL; Joaquim
Francisco - PFL; José Dutra - PMDB; José
Fernandes - PDT;José Freire PMDB; José Mara
nhão - PMDB; Lúcia Braga- PFL;LuizSalomão
- PDT; Manoel Ribeiro - PMDB; Mário Bou
chardet - PMDB; Mattos Leão - PMDB;Milton
Uma - PMDB; Nelson Sabrá - PFL; Nelson
Seixas - PDT;Olavo Pires - PTB;Paulo Marques
- PFL; Raquel Cândido - PDT; Raquel Capibe
ribe-PSB; Raul Belém -PMDB; Roberto D'Ávila
- PDT; Rose de Freitas - PSDB; Ruy Nedel
- PMDB; Santinho Furtado - PMDB; Saulo
Queiroz - PSDB; Victor Trovão - PFL; Vingt
Rosado - PMDB; Vinicius Cansanção - PFL;
Virgílio Guimarães - Pr.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Encerro a sessão, designando para a de amanhã,
dia 10, quarta-feira, às 13 horas e 30 minutos,
a seguinte

ORDEM DO DIA
Prosseguimento da votação das emendas des

tacadas, oferecidas ao Projeto de Constituição em
segundo turno.

(Encerra-se a sessãoàs 21 horase 18 mi
nutos.)

ATO DA MESA N° 28188

Estende 110 Gabinete da Uderança do
PSDB, cIlaposItIvos do Ato da Mesa 0 9

14, de 19 de maio de 1987.

A Mesa da Assembléia Nacional Constituinte,
no uso de suas atribuições, resolve:

Art. 10 Aplica-se ao Gabinete da Liderança do
PSDB, o disposto no Ato da Mesa n° 14, de 19
de maio de 1987, observados os seguintes limites:

1 Supervisor-Chefe
1 Supervisor de NívelSuperior
1 Secretário Particular
2 Assistentes de NívelSuperior
2 Assistentes de NívelMédio
1 Auxiliar I
1 Auxiliar11
Parágrafo único. As indicações serão feitas

pela Liderança ao Primeiro-Secretário, que as en
caminhará ao Diretor-Geralda Câmara dos Depu
tados.

Art. 2° Este ato entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de agosto de 1988. 
0Iyues Gulmaries, Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte.



PÁGINA ORIGI~AL EU BRANCO



MESA.

ASSElIIBLÉfA NACIONAL COMIIICIINIE

UDERAN:ÇA.SNA
ASSEMBLÉIA. NACIONAL CONSmmNTE

PMDB Valmir Campelo Vice-Líderes:

Presidente: Líder: Messias Góis PllnioArruda Sampaio

w..YSSES GOIMARÃES NE:lson Jobim, Arolde de Oliveira José Genoíno

Vice-Líder no exercício PL
daUderança I:.valdo Gonçalves Líder:

19-Vice-Presidente: Simão Sessim AdolfoOBvelra

MAURO BENEVIDES Vice-Líderes: DivaldoSuruagy

PauloMacarini José Agripino Maia

Antônio Britto MaurícioCampos PDC

2'?-Vice-Presidente: Gonzaga Patriota PauloPimentel Líder:

JORGEARBAGE Osmir Uma
.Josê Líns Mauro Borges

Gidel Dantas
Paes Landim

HenriqueEduardo Alves Vice-Líderes:

19-5ecretário: UbiratanAguiar
POS José MariaEymael

MARCELO CORDEIRO
Líder: SiqueiraCampos

Rosede Freitas Amaral Netto
Joaci Góes PCdoB

NestorDuarte Vice-Líderes:

2'?-Secretário: Antonio Mariz
Líder:

VictorFaccioni Haroldo Uma
MÁRio MA.IA. Walmor de Luca CarlosVIrgílio

Raul Belém
RobertoBrant Vice-Líder:

3°-Secretário: Mauro Campos PDT Aldo Arantes
Líder:

.A.RNA.LDO FARIA. DE SÁ
HélioManhães

Brandão Monteiro
Teotonio VIlela Filho PCB

AluizioBezerra Vice-Líderes:
Líder:

Nion Albemaz Roberto Freire
19-5uplente de Secretário: OsvaldoMacedo

AmauryMüller Vice-L,íder:
BENEDITA DA SiLVA. Jovanni Masini

Adhemar de Barros FIlho FernandoSantana

NelsonJobim
VIValdo Barbosa

Miro Teixeira
José Femandes

2°-Suplente de Secretário: RonaldoCésarCoelho
PSB

UllZSOYER
P1B Líder:
Líder: AdemIr Andrade

PFL Gastone RIghl
Líder:

39-Suplente de Secretário: José Lourenço
Vice-Líderes:

SOTERO CONfIA PMB
Vice-Líderes: Sólon Borg~ dos Reis

Líder:RobertoJefferson
Inocêncio de Oliveira EliasMurad

Ney Maranhio

FaustoRocha
RicardoFiuza PT PTR

Geovani Borges Líder: Líder:
Mozaríldo Cavalcanti LuIz Inádo Lula da sOva Meuias Soares



coMISSÃo DE
SISTEMATIZAÇÃO

Presidente:
Afonso Arinos- PA..- RJ

l'-V"lCe-Presidente:
Aluizio Campos- PMDB- PB

2O-Viee-Presidente:
BrandãoMonteiro- PDT- RJ

Relator:
BernardoCabrel- PMDB- AM

PDS

AntoniocarlosKonder
Reis

DarcyPozza
.GersonPeres

PDT
BrandãoMonteiro
José Maurício

PTB

Jarbas Passarinho
José Luiz Mala
VlrgllloT6vora

lys&neasMaciel

PA..

EnocVieira
Furtadoleite
Gilson Machado
!'!ugo Napoleão .
JesualdoCavalcante
João Menezes
JofranFrejat

PDS

~sonMotta
Bonifácio de Andrada

Jonas PInheiro
José Lourenço
JoséTmoco
Mozarido Cavalcanti
Valmlr.Campelo
PlleS Landin
RicardoIzar
Oscar Corr!a

Victor Faccioni

Suplentes

PT
Luiz Inácio Lula PlfnioArruda

da Silva SamPaio
PL

Adolfo OlIveira

PDC

SiqueiraCampos

PedeB
Haroldo Uma

PCB

RÇlberto Freire

PSB

Jamil Haddad

PMDB

Antonip Farias
Aldo Arantes

LuizSaIomi!io

Ottomar Pinto
PTB

José Genoíno

PDT

PT

AfIf Domingos
PL

BocayuvaCunha

PDC

José Maria Eymael Roberto Ballestra

PCB

FernandoSantana

PedoB

Joaquim BevilácquaFranciscoRossi
Gastone Righi

PMDB

Abigai Feitosa José Ignácio Ferreira
Ademir Andrade José PauloBisol
Alfredo Campos José Richa
Aknlr Gabriel José Serra
AluIzIo Campos José Ulisses de Oliveira
Antonio Britto Manoel Moreira
ArturdaT6voIa Mário Uma
Bernardo Cabral Milton Reis
CarlosMosconi NelsonCarneiro
CarlosSant'Anna NelsonJobim
CelsoDourado Nelton Friedrich
Od C!IIvaIho NilsonGibson
CrilItina Tavares OswaldoUma Filho
E:gkIIo FerreiraLima PauloRamos
Fernando Bezerra Coelho PimentadaVeiga
Fernando Gasparian PriscoV"JaJI!I
Fernando Henrique Cardoso RaimundoBezerra
Fernando Lyra RenatoV"tarUla
FrandIco Pinto Rodrigues Palma
HIroIdoSab6Ia Sigmaringa Seixas
Joio Calmon SeveroGomes
JofIo Herrnann Neto 1beodoro Mendes
José Fogaça VlrgDdásio de Senna
José Freire. _ Wifson Martins
José Gereldo

Nonso Arinos
Alceni Guerra
AloysIo Chaves
AntonIo CarlosMendes
Thame

AmaIdo Prieto
CarlosChiarelli
ChrIst6vam Chiaraclia
Edme Tavares
Eraldo Tmoco
FranclscoDomelles
FranciscoBenjamim
noc&lclo Oliveira

PA..

José Jorge
José Uns
José Lourenço
José Santanade

VasconceUos
José Thomaz Nonô
Luis Eduardo
MarcondesGadelha
MárioAssad
OsvaldoCoelho
PauloPimentel
Ricardo Fiuza
SandraCavalcanti

PMDB

Aécio Neves
AlbanoFranco
Antonio Mariz
Chagas Rodrigues
DasoCoimbra
DélioBraz
Euclides Scalco
IsraelPinheiro
João Agripino
João Natal
José CarlosGrecco
José Costa
José Maranhão
José Tavares

Luiz Henrique
Manoel Viana
Márcio Braga
MarcosLima
MichelTemer
Miro Teixeira
NelsonWedekin
OctávIo EIfsIo
Roberto Brant
Rose de Freitas
()durico Pinto
VicenteBago
Vilson de SOuza
Ziza Valadares

PSB

Beth Azize

PMB
IsraelPinheiroFDho

ReunI6u; terças,quartas e quintas-felras.

Secret6rIa: MariaLauraCoutinho .

Telefones: 224-2848 - 213-6875 
213-6878.



DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

Preço de Assinatura

(Inclusa as despesas de correio via terrestre)

Semestral.................................... Cz$ 950,00
l:Jc~mJ>Iar ~\IllIs() Ei.OO

Os pedidos devem ser acompanhados de Cheque pagável em Brasília,
Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento pela Caixa Econômica Federal-A
gência-PS-CEGRAF, conta corrente n9 920001-2, a favor do:

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Caixa Postal 1.203 - Brasília - DF.
CEP: 70.160

Maiores informações pelos telefones (061) 211-4128 e 224-5615, na
SupeIVisão de Assinaturas e Distribuições de Publicações - Coordenação de
Atendimento ao Usuário.



.I EDIÇÃO DE HOJE: 96 PÁGINAS r

Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 07/1203

Brasília - DF

PREÇO DESTE EXEMPLAR: CZ$6:oo=J


	C000240157
	C000240158
	C000240159
	C000240160
	C000240161
	C000240162
	C000240163
	C000240164
	C000240165
	C000240166
	C000240167
	C000240168
	C000240169
	C000240170
	C000240171
	C000240172
	C000240173
	C000240174
	C000240175
	C000240176
	C000240177
	C000240178
	C000240179
	C000240180
	C000240181
	C000240182
	C000240183
	C000240184
	C000240185
	C000240186
	C000240187
	C000240188
	C000240189
	C000240190
	C000240191
	C000240192
	C000240193
	C000240194
	C000240195
	C000240196
	C000240197
	C000240198
	C000240199
	C000240200
	C000240201
	C000240202
	C000240203
	C000240204
	C000240205
	C000240206
	C000240207
	C000240208
	C000240209
	C000240210
	C000240211
	C000240212
	C000240213
	C000240214
	C000240215
	C000240216
	C000240217
	C000240218
	C000240219
	C000240220
	C000240221
	C000240222
	C000240223
	C000240224
	C000240225
	C000240226
	C000240227
	C000240228
	C000240229
	C000240230
	C000240231
	C000240232
	C000240233
	C000240234
	C000240235
	C000240236
	C000240237
	C000240238
	C000240239
	C000240240
	C000240241
	C000240242
	C000240243
	C000240244
	C000240245
	C000240246
	C000240247
	C000240248
	C000240249
	C000240250
	C000240251
	C000240252

