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PRQJETO DE CONSTITUIÇÃO

A redação final do Projeto de Constituição
será publicada em suplemento a este Diário.

COMUNICAÇÕES

Do Senhor Humberto Lucena, Presidente
do Senado Federal, encaminhando moção de
desagravo à memória do Vice-Presidente da
República, Pedro Aleíxo,

Dos Senhores líderes partidários aprovando
moção de desagravo à pessoa do Vice-Pre
sidente da República, Pedro A1eixo.

Do Senhor Constituinte SilvioAbreu, partici
pando estar assumindo a Liderança do Partido
Social Cristão - psc.

Do Senhor Constituinte Fernando Santana,
participando que se ausentará do País no pe
ríodo compreendido entre 14 e 30 de setem
bro.

Do Senhor Constituinte Albérico Filho, parti
cipando que se ausentará do País no período
compreendido entre 14 e 24 de setembro do
corrente.

Do Senhor Constituinte Paes de Andrade,
encaminhando a relação dos membros da Câ
mara dos Deputados que integrarão a delega
ção brasileira à 80' Conferência Interparla
mentar a realizar-se em Sófia, Bulgária.

Do Senhor Constituinte Jorge Vianna, parti
cipando que se ausentará do País no período
compreendido entre 27/9 a 16/10do corrente.

Do Senhor Constituinte Onofre Correa, jus
tificando sua ausência aos trabalhos da As
sembléia Nacional Constituinte no período
compreendido entre 26 a 31 de agosto do
corrente.

Do Senhor Constituinte Aluízio Campos,
justificando sua ausência aos trabalhos da As
sembléia Nacional Constituinte no período
compreendido entre 1c a 8 de agosto do cor
rente.

Do Senhor Constituinte Amaral Netto, líder
do Partido Democrático Social - PDS, partici
pando que o Senhor Constituinte Felipe Men
des responderá pela Liderança daquela agre
miação partidária no período compreendido
entre 9 de setembro a 3 de outubro do ano
em curso.

Do Senhor Constituinte Nelson Jobim, líder
do Partido do Movimento Democrático Brasi
leiro - PMDB, participando que os Senhores
Constituintes Nelson Wedekin, Almir Gabriel
e Carlos Vinagre, passam a integrar o colégio
de vice-líderes daquela agremiação partidária.

Do Senhor Constituinte Aloysio Chaves, par
ticipando que se ausentará do País no período
compreendido entre 13 a 28 do corrente.

Do Senhor Constituinte Felipe Cheídde, ex
pondo os motivos pelos quais não assinará
a nova Constituição.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

Requerimento de Informações n° 243/88
(ANC)- (Constituinte José Elias Murad) 
Solicita informações ao Poder Executivo sobre
denúncia relativa a declarações do Confen a
respeito do consumo da planta "caapí".

Requerimento de Informações rr 242/88
(ANC)- (Constituinte OlívioDutra)- Solicita
informações ao Poder Executivo sobre denún
cia envolvendo o Mirad na aquisição e aliena
ção de terras e imóveis.

Requerimento de Informações N° 243/88
(ANC) (Constituinte Juarez Antunes) - Soli
cita ao Tribunal de Contas da União o relatório
do levantamento contábil na Companhia Side
rúrgica Nacional.

Requerimento de Informações n° 244/88
(ANC) (Constituinte Wilma Maia) - Solicita
ao Poder Executivo informações sobre a ope
ração desmonte do sistema de extensão Rural
- 'Síbrater, Emater, Empaer e Aster, com a
extinção da Embrater.

Requerimento de Informações n° 245/88
(ANC) (Constituinte Dirce Tutu Quadros) 
Solicita informações ao Poder Executivo sobre
despesas de propaganda feitas pela Caixa
Econômica Federal, Banco do Brasil e Porto
brás no Jornal do Brasileiro.

PRESIDENTE (Jorge Arbage) - Anúncio
da Ordem do Dia: Votação, em turno único,
da redação final do projeto de Constituição.
(parágrafo único do art. 12 da Resolução n°
3/88.) Condições regimentais indispensáveis
para que se proceda à votação da Ordem do
Dia. Inexistência de quorum. Concessão da
palavra, nos termos do § 2° do art. 39 do Regi
mento Interno.

FARABUUNI JÚNIOR - Retrospectiva dos
trabalhos efetuados pela Assembléia Nacional
Constituinte.

NILSON GIBSON-IX Congresso Nacional
de Transportes de Cargas, São Paulo, Estado
de São Paulo. MatérIa divulgada pela imprensa
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pernambucana sob o título "Empresários lu
tam por verbas para estradas".

OSVALDO BENDER - Protesto contra al
teração, no projeto constitucional, efetuada
pela Comissão de Redação, em dispositivo
concernente à gratuidade para obtenção de
certidões de nascimento e de casamento.

JOSÉ GENOÍNO - Agradecimentos aos
constituintes identificados com as propostas
políticas dos trabalhadores e das forças pro
gressistas, aos funcionários e à imprensa. Juí
zo de valor do Partido dos Trabalhadores
quanto ao mérito da nova Carta.

EDME TAVARES - Falecimento do Sr. Da
másio Barbosa da França, político paraibano.

PAULORAMOS- Protesto contra a condu
ção governamental com vistas à renegociação
da dívida externa. Inconformismo com deci
são da Corrussão de Redação que alterou o
mérito do § 4° do art. 25 do projeto de Consti
tuição.lrresponsabilidade do Governo Federal
com relação ao Município do Rio de Janeiro.
Incompetência do Governo Saturnino Braga

LUIZ SALoMÃo - Convemência de inclu
são, na pauta, de projeto de decisão apresen
tado pelo PDT, firmado por 187 constttuintes,
que questiona a renegociação da dívidaexter
na brasileira pelo ministro da Fazenda.

BENEDITA DA SILVA - Solidariedade aos
funcionários grevistas e à população do Muni
cípío do Rio de Janeiro. Resposta do Goveno
da África do Sul a manifestações de apoio
à libertação de Nelson Mandela. Insuficiência
de esclarecimentos do Governo Federal a pro
pósito da demarcação da área indígena Yano
mani. Justificativa por ausência da oradora em
sessões da Assembléia Nacional Constituinte.

PRESIDENTE - Resposta à Constituinte
Benedita da Silva.

OLÍVIO DUTRA- Desaprovação do Partido
dos Trabalhadores à redação final da nova
Carta Magna.

FRANCISCO KUSTER - Homenagem ao
povo, aos funcionários e à Imprensa pela cola
boração que prestaram à confecção da Lei
Maior. Crise econômico-financeira do País In
competência administrativa do Governo José
Sarney.

BETH AZIZE- Homenagem ao Presidente
Ulysses Guimarães, aos líderes partidários e
aos constítuintes que elaboraram o projeto de
Consntuíção Conveniência da divulgação do
novo texto constitucional.

IRMA PASSONI - Ineficiência governa
mental na condução da política econôrmca.
Repúdio à pretendida distribuição de meda
lhas por ocasião da promulgação da Carta
constitucional. Agradecimentos aos funcioná
rios e aos parlamentares que atuaram na A~

sembléia Nacional Constituinte Desconheci
mento, pelo povo e POlítICOS municipais, do
novo texto constitucional. Posicionamento
contrário da oradora à aprovação da redação
final do projeto de Constituição e~ face .de
nele não haver sido consagrado dlspositívo
em favor da reforma agrária.

PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Con
cessão da palavra ao Constituinte Mauro Sam
paio.

MAURO SAMPAIO - Registro nos Anais
de documento entregue pela bancada cea
rense ao presidente da República em defesa
de instalação de Zona de Processamento de
Exportação no Distrito Industrial de Cariri

PRESIDENTE - Consulta ao Constituinte
Edmilson Valentim sobre cessão da palavra
ao Constituinte Egídio Ferreira Uma.

EDMlLSON VALENTIM - Concordância
com a cessão da palavra ao Constituinte Egí
dio Ferreira Uma, desde que assegurada a
inscrição anteriormente feita.

PRESIDENTE - Desistência do uso da pa
lavra pelo Consntumte Egídio Ferreira Lima.

EDMlLSON VALENTIM - Crise financeira
e administrativa no Munic:ípiodo Rio de Janei
ro. Necessidade de ajuda do Govemo federal.

MAUROBORGES - Deferimento do regis
tro definitivo do Partido Democrata Cristão pe
lo Tribunal Superior Eleitoral.

DOMINGOS LEONELU - Censura ao Go
verno Waldir Pires na TV Bahia, imposta pelo
MinistroAntônio Carlos Magalhães e pela Rede
Globo de Televisão.

NELSON CARNEIRO-Apelo ao Presiden
te da República para que socorra o Município
do Rio de Janeiro.

BENEDICTO MONTEIRO- Esperança de
que a nova Constituição trace os destinos da
Pátria.

VICTOR FACCIONI- Qualidade: do novo
texto constitucional. Participação do orador na
confecção da Carta Magna.

EDUARDO JORGE - Desaprovação do
Partido dos Trabalhadores à redação final do
Projeto de Constituição.

PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Concessão da palavra ao Constituinte Adroal
do Streck.

ADROALDO STRECK - Experiência ad
quirida pelo orador na Assembléia Nacional
Constituinte. Eficiência e competência como
fatores preponderantes na elaboração da le
gislação complementar.

MANSUETO DE lAVOR - Estratégias unli
zadas para desacreditar a Assembléia Nacio
nal Constituinte. Significativos avanços na
confecção do texto constitucional.

EUAS MURAD - Defesa do cidadão con
substanciada na nova Carta Magna. Protesto
contra o atual sistema de propaganda eleitoral
nos municípios.

PRESIDENTE - Conveniência de os ora
dores observarem o tempo destinado às inter
venções para breves comunicações.

EGÍDIO FERREIRAUMA- Falhas e virtu
des da nova Constituição.

PRESIDENTE - Agradecimento ao Consti
tuinte Egídio Ferreira Uma por haver abre
viado o tempo destinado à breve comunica
ção.

DOMINGOSJUVENIL- Mudanças de mé
rito, feitas pela Comissão de Redação, no texto
do Projeto "C" de Constituição.

CHAGAS RODRIGUES - Congratulações
com a Assembléia Nacional Constituinte e
com os funcionános que dela participaram.
Matérias do Jornal de Brasília sobre criação,
pelo Conselho Monetário Nacional, de banco
múltiplo, e intitulada "Acordo com credores
exige o aval do FMI".

DIRCETUTU QUADROS-Monitoramento
da economia nacional pelo Fundo Monetário
Internacional.

PRESIDENTE (Jorge Arbage) - Anúncio
da proximidade da votação da Ordem do Dia.

PAULODELGADO - Posicionamento con
trário do Partido dos Trabalhadores a distri
buição de medalhas em face da promulgação
da Carta Magna

PRESIDENTE - Apelo aos Constituintes
para que abreviem as breves comunicações.

WALDECK ORNElAS - Administração
Waldir Pires, Estado da Bahia. Criação de Co
missão de Auditoria, no Estado, e conclusões
íncrímínatórías ao ex-Governador e Senador
LUIZ Viana FIlho.

ALUíZIO BEZERRA - Proximidade da pro
mulgação da Carta constitucional. Foco de
meningite meningocócita tipo "B" no Estado
de São Paulo.

PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Con
cessão da palavra ao Constituinte Francisco
Rollemberg.

FRANCISCO ROLLEMBERG - Restrições
e aspectos positivos do Projeto de Constitui
ção. Atuação do orador na Assembléia Nacio
nal Constituinte pela restauração do território
histórico do Estado de Sergipe.

IVO MAlNARDI- Avanços favoráveis aos
servidores públicos no novo texto constitucio
nal.

TADEU FRANÇA- Prejuízos para o Paraná
com a manutenção constitucional de negativa
de reconhecer ao Estado produtor de energia
elétrica o direito de tributá-la.

CARLOS VINAGRE - Congratulações com
o Presidente Ulysses Guimarães e com o Parla
mento brasileiro pelo envio de documento ao
Congresso dos Estados Unidos da América
e ao Soviete Supremo da União das Repú
blicas Socialistas Soviéticas de documento fa
vorável ao Acordo de Desarmamento Nuclear.

JOSÉ YUNES - Verdade e transparência
do poder público indispensáveis ao êxito da
nova Carta constitucional.

MENDES RIBEIRO-Temor de segmentos
da sociedade ao futuro texto constitucional.

NELSON WEDEKIN - Irregularidades na
administração municipal de São José, Estado
de Santa Catarina.

PAULO PAIM - Participação do orador na
Assembléia Nacional Constituinte. Posiciona
mento do Partido dos Trabalhadores contra
a redação final do Projeto de Constituição.

ÚDICE DAMATA-Importância da recupe
ração da liberdade e da soberania pelo povo
chileno.

VlADIMIR PALMEIRA - Solidariedade aos
previdenciários grevistas.
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MILTON UMA - Avanços da nova Consti
tuição brasileira.

ASSIS CANUTO- Regozijo do orador em
face da conclusão do texto constitucional.

PAULO MACARINI - Desenvolvimento
econômico e social com a futura Lei Maior
do País.

MARCOS QUEIROZ- Eficiência do Proál
cool como programa de segurança Nacional.

FRANCISCO AMARAL- "Carta de Príncí
pios da Administração Municipal Democráti
ca", Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais.

FRANCISCO DIAS - Incentivo à pequena
e média propriedades rurais e produtivas com
incremento da reforma agrária.

FÉRES NADER- Carência de funcionários
e veículos na administração do Parque nacio
nal da Serra da Canastra.

FÁBIORAUNHErrn - Dramática situação
econômico-financeira do Município do Rio de
Janeiro.

RODRIGUES PALMA - Participação do
orador nos trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte.

FEUPE MENDES - Reordenamento da ví
da nacional com a promulgação da nova
Constituição.

ADYLSON MOTIA - Situação da classe
de Delegado de Polícia no futuro texto consti
tucional.

JOACI GÓES - Planejamento familiar.
CARLOSALBERTOCAÓ- Celebração de

pacto político para construção de Estado de
mocrático com a promulgação da Carta Mag
na.

MAURfuo FERREIRA LIMA - Críticaa pro
nunciamento do Presidente da República em
rede nacional de rádio e televisão a propósito
da divida extema brasileira.

CÉSAR MAIA - Medidas govemamentais,
via Congresso Nacional, de alteração no siste
ma tributário.

DIONfslO HAGE- Eleições no Conselho
Federal de Medicina, seção do Estado do Pará.

GERALDO FLEMING - Proposições de ini
ciativa do orador apresentadas à Assembléia
Nacional Constituinte.

JOSÉ SANTANA DE VASCONCELOS 
Ausência de normas disciplinadoras da cam
panha eleitoral municipal.

EVALDO GONÇALVES - Inconveniência
da pretendida desativação do DNOCS, da Em
brater e de obras rodoviárias federais.

GABRIEL GUERREIRO - Renovação das
esperanças do povo brasileiro com a promul
gação da nova Carta Magna.

ADEMIR ANDRADE - Protesto contra de
clarações do Govemador do Estado do Pará
e do ministro da Justiça a propósito da Anistia
Internacional.

DASO COIMBRA - Fidelidade do ,~rador
ao programa de atuação na ~semblela Na
cional Constituinte. Compromísso de presen
ça na elaboração da legislação complementar
à nova Carta.

MATHEUS IENSEN - Preservação do re
vestimento florestal.

ANTÓNIODE JESUS - Princípios básicos
da Carta constitucional.

JOSÉ DUTRA - Avanços da Constituição
brasileira de 1988.

NOEL DE CARVALHO - Insuficiência de
recursos para preservação de florestas e ma
nanciais. Iniciativasaconselháveis à defesa do
meio ambiente.

JOSÉ MARIA EYMAEL - Síntese da contri
buição da democracia cristã para elaboração
da Carta constitucional.

ARNALDO FARIA DE SÁ - Previdência e
assistência social na nova Constituição.

OSWALDOTREVISAN - Méritos e moder
nismo do futuro texto constitucional.

ANNAMARIA RATIES - Importantes prin
cípios consubstanciados no Projeto constitu
cional. Congratulações com os participantes
da elaboração da Carta e com a imprensa
que divulgou os trabalhos da Assembléia Na
cional Constituinte.

TEOTÓNIO VILELA FILHO- Defesa dos
avanços sociais e das conquistas políticas
constantes da nova Lei Maior.

W - Apresentação de Proposições

Não houve apresentação de proposições.

V - Ordem do Dia

PRESIDENTE(Ulysses Guimarães) - Con
cessão da palavra aos líderes, para encami
nhamento da votação.

ALDOARANTES(Pela ordem) - Sugestão
de que, na sessão de promulgação da nova
Carta constitucional, seja concedida a palavra
ao Constituinte Afonso Arinos e a um dos pre
sidentes de Congressos de outros países.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
Aldo Arantes.

CÉSARMAIA (Pela ordem) - Necessidade
de presença de uma Comissão de Represen
tação do Brasil por ocasião do plebiscito a
ser realizado no Chile.

JOSÉ GENOÍNO (Pela ordem) - Reitera
ção de apelo no sentido de que seja suspensa
a anunciada distribuição de medalhas come
morativas da promulgação da nova Carta
Magna.

PRESIDENTE - Concessão da palavra ao
Constituinte Arnaldo Faria de Sá, para pronun
ciar-se pelo PJ.

ALUÍZIO CAMPOS (Pela ordem) - Solici
tação do uso da palavra.

PRESIDENTE- Ponderação no sentido de
que se evite atraso na votação da redação
final do texto constitucional.

ALUfZIO CAMPOS - Requerimento de lide
ranças no sentido da convocação de sessão
da Assembléia Nacional Constituinte nos dias
27 a 29/9/88, para fins de comentários ao
novo texto constitucional e de apresentação
de proposições.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
Aluízio Campos.

ROSÁRIO CONGRO NETO (PMDB), AR
NALDO FARIA DE SÁ (PJ) - Encaminha
mento da votação.

NYDER BARBOSA (Pela ordem) - Modifi
cação, pela Comissão de Redação, de texto
relativo à gratuidade dos atos necessários ao
exercício da cidadania, constante do inciso
LXXVI do art 4°, e solicitação de restabele
cimento da redação aprovada pelo Plenário.

NELSON CARNEIRO (Pela ordem) - Con
tradita a mamfestação do Constituinte Nyder
Barbosa.

PRESIDENTE - Resposta aos Constituin
tes Nyder Barbosa e Nelson Carneiro.

HUMBERTO LUCENA(Pela ordem) - En
caminhamento à Mesa de indicação de mo
ção de desagravo à memória do ex-Vice-Pre
sidente da República Pedro Aleixo.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
Humberto Lucena. Solicitação de que os cons
tituintes não se ausentem de plenário.

PAULO RAMOS (PMN), MESSIASSOARES
(PTR), NEYMARANHÃO (PMDB), ROBERTO
FREIRE (PCB), HAROLDO UMA (PC do B)
- Encaminhamento da votação.

PRESIDENTE - Reiteração de apelo no
sentido de que os Constituintes não se ausen
tem do plenário.

ADEMIR ANDRADE (PSB), AFIF DOMIN
GOS (PL), SIQUEIRA CAMPOS (PDC), Ll}1Z
INÁCIO LULA DA SILVA (PT), BRANDAO
MONTEIRO (PDT) - Encaminhamento da
votação.

PRESIDENTE - Informação de que, logo
após os pronunciamentos dos oradores inscri
tos para encaminhamento, processar-se-á a
votação.

GASTONE RIGHI (PTB) - Encaminha
mento da votação.

PRESIDENTE-Agradecimento ao Consti
tuinte Gastone Righi pelas expressões profe
ridas. Convocação de constituintes ao plená
rio.

JARBAS PASSARINHO (PDS) - Encami
nhamento da votação.

PRESIDENTE- Agradecimento ao Consti
tuinteJarbas Passarinho pelas expressões pro
fendas.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
(PSDB) - Encaminhamento da votação.

PRESIDENTE- Apelo no sentido do com
parecimento dos constituintes ao plenário e
de que não se ausentem os que se encontram
presentes.

JOSÉ LOURENÇO (PFL) - Encaminha
mento da votação.

PRESIDENTE- Anúncio de próxima reali
zação da votação.

NELSON JOBIM (PMDB) - Encaminha
mento da votação.

PRESIDENTE-Agradecimento, em nome
da Mesa e do Relator, ao Constituinte Nelson
Jobim.

BERNARDO CABRAL (Relator) - Encami
nhamento da votação.

PRESIDENTE - Caráter homologatório e
ratificador da votação do texto final da nova
Constrtulção.

BRANDÃO MONTEIRO (Pela ordem) 
Consulta à Mesa sobre submissão a votos na



14260 Sexta-feira 23 olARlo DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CON~TITUINTE Setembro de 1988

presente sessão de projeto de decisão a pro
pósito da dívida extema brasileira.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
Brandão Monteiro.

PRESIDENTE - Anúncio de realização da
votação.

VIVALDO BARBOSA (pela ordem) - Lacu
na no texto do art. 49 das Disposições Transi
tórias, relativa ao encerramento do mandato
dos atuais govemadores.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
Vivaldo Barbosa. Esclarecimentos sobre o
processo eletrônico de votação

PRESIDENTE - Satisfação pelo término
dos trabalhos de elaboração constitucional e
pela previsão da aprovação do texto votado.

ALUíZIO CAMPOS (Pela ordem) - Reitera
ção de pedido de mamfestação da Mesa sobre
requerimento de convocação de sessões da
Assembléia Nacional Constituinte nos dias 27,
28 e 29-9-88.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
Aluízio Campos.

VICENTE BOGO (Pela ordem) - Decla
ração de voto "sim", apesar de inconformi
dade com o inciso 11 do art. 185, referente
à reforma agrária.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
Vicente_ Bogo.

JOSÉ CARLOS COUTINHO (Pela ordem)
- Alteração realizada pela Comissão de Reda-

ção no inciso I do art. 197, que veda aos ban
cos a comercialização de seguros em suas
agências.

ARNALDO MORAES (Pela ordem) - De
claração de voto favorável ao Projeto da Co
missão de Redação Final, com ressalva dada
ao art. 16 do Capítulo IVdo Título 11.

JOÃO MENEZES (Peja ordem) - Decla
ração de voto "abstenção".

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
João Menezes.

ANTÔNIO SALIMCURIATI (Pela ordem) 
Declaração de voto favorável à redação final
do projeto constitucional, apesar de restrições
a dispositivos de cunho nacionalista, a itens
típicos da legislação ordinária e à prolixidade
do texto.

NELSON CARNEIRO (Pela ordem) - Reti
ficação de voto do orador que figurou equivo
cadamente como contrário à fusão relativa ao
reconhecimento devido aos expedicionários
da última Guerra Mundial.

CARLOS VINAGRE (Pela ordem) - Decla
ração de voto "sim" à redação final do Projeto
de Constituição.

PRESIDENTE - Encerramento da Votação
n° 1.021. Aprovação da redação final do texto
constitucional.

PRESIDENTE - Recebimento pela Mesa
de declarações de voto dos Constituintes
Theodoro Mendes, Oscar Corrêa, Luís Eduar-

do, Gilson Machado, Paes Landim, Roberto
Campos e Irapuan Costa Júnior.

VIEIRA DA SILVA (Pela ordem) - Decla
ração de voto "sim" não-consignado em vírtu
de de atraso do orador.

MELLO REIS (Pela ordem) - Registro de
voto "sim" não constante do painel eletrônico.

VI- Encerramento
Discurso do Constituinte Felipe Mendes, pu

blicado no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte de 2-9-88, que se repubJica por
haver saído com omissões: responsabilidade
da Comissão de Orçamento em face do futuro
texto constitucional.

2-ATASDAMESA

3 - ATAS DAS COMlSSÓES

3.1 Comissão de Sistematização (Ata
da 33" Reunião Extraordinária, em 24 de no
vembro de 1987 Suplemento "A" a este Diá·
rio)

3.2. Comissão de Redação (Atas das
Reuniões realizadas em 20-04-88 e nos dias
13,14,19 e20 de setembro de 1988-Suple
mento "B" a este Diário)

4 - ATOS DA MESA
5 - MESA (Relação dos membros)

6 - LÍDERES E VICE·LÍDERES DE
PARTIDOS (Relação dos membros)

Ata da 340~ Sessão, Extraordinária, matutina,
em 22 de setembro de 1988

Presidência dos Srs.: Ulysses Guimarães, Presidente; Mauro Benevides,

Primeiro Vice-Presidente; Jorge Arbage, Segundo Vice-Presidente;

e Arnaldo Faria de Sá, Terceiro Secretário.

ÀS 9:30 HORAS COMPARECEM OS SENHO
RES:

Abigail Feitosa - PSB; Acival Gomes-PMDB;
Adauto Pereira - PDS; Ademir Andrade - PSB;
Adhemar de Barros Filho - PDT; Adroaldo Streck
- PDT; Adylson Motta - PDS; Aécio de Borba
- PDS; Aécio Neves - PMDB;Affonso Camargo
- PTB; Afif Domingos - PL; Afonso Arinos -
PSDB; Afonso Sancho - PDS; Agassiz Almeida
- PMDB;Agripino de Oliveira Lima - PFL;Airton
Cordeiro - PFL; Airton Sandoval - PMDB; Ala
rico Abib - PMDB; Albano Franco - PMDB;
Albérico Cordeiro - PFL; Alcides Saldanha 
PMDB; Alceni Guerra - PFL; Aldo Arantes 
PC do B; Alércio Dias - PFL; Alexandre Costa
- PFL; Alexandre Puzyna - PMDB;Alfredo Cam
pos - PMDB; Almir Gabriel - PMDB; Aloysio
Teixeira - PMDB;Aluizio Bezerra - PMDB;Aluí
zio Campos - PMDB; Álvaro Antônio - PMDB;
Álvaro Pacheco - PFL;Álvaro Valle- PL;Alysson
Paulinelli - PFL; Amilcar Moreira - PMDB;Anna
Maria Rattes - PSDB; Annibal Barcellos - PFL;

Antero de Barros - PMDB; Antônio Britto 
PMDB;Antônio Câmara - PMDB;Antônio Carlos
Franco - PMDB; Antônio Carlos Konder Reis
- PDS; Antoniocarlos Mendes Thame - PFL;
Antônio de Jesus - PMDB; Antonio Ferreira 
PFL; Antonio Gaspar - PMDB; Antonio Mariz
PMDB; Antonio Perosa - PSDB; Antonio Salim
Curiati - PDS; Antonio Ueno - PFL; Arnaldo
Faria de Sá - PJ; Arnaldo Martins - PMDB;
Arnaldo Moraes - PMDB; Arnaldo Prieto - PFL;
Arnold Fioravante - PDS; Arolde de Oliveira 
PFL; Artenir Wemer - PDS; Artur da Távola 
PSDB; Assis Canuto - PFL; Átila Lira - PFL;
Augusto Carvalho - PCB; Áureo Mello - PMDB;
Basilio Villaní - PTB; Benedicto Monteiro - PTB;
Benedita da Silva - PT; Benito Gama - PFL;
Bernardo Cabral - PMDB; Beth Azize - PSDB;
Bezerra de Melo - PMDB; Bocayuva Cunha 
PDT; Bonifácio de Andrada - PDS; Brandão
Monteiro - PDT; Carlos Alberto - PTB; Carlos
Alberto Caó - PDT; Carlos Cardinal - PDT; Car
los Chiarelli - PFL; Carlos Cotta - PSDB; Carlos
De'Carlí - PTB; Carlos Mosconi - PSDB; Carlos

Sant'Anna - PMDB; Carlos Vinagre - PMDB;
Carlos VirgiJio - PDS; Carrel Benevides - PTB;
Cássio Cunha Lima - PMDB; Célio de Castro
- PSDB; Celso Dourado - PMDB; César Cals
Neto - PSD; César Maia - PDT; Chagas Duarte
-PFL; Chagas Neto-PMDB; Chagas Rodrigues
- PSDB; Chico Humberto - PDT; Christóvam
Chiaradia - PFL; Cid Sabóia de Carvalho 
PMDB; Cláudio Ávila- PFL; Cleonâncio Fonseca
- PFL; Costa Ferreira - PFL; Dálton Canabrava
- PMDB; Darcy Deitos - PMDB; Darcy Pozza
-PDS; Daso Coimbra -PMDB; Del Bosco Ama-
ral - PMDB; Delfim Netto - PDS; Délio Braz
- PMDB; Denisar Arneiro - PMDB; Dionisio Dal
Prá - PFL; Dionísio Hage - PFL; Dirce Tutu
Quadros - PSDB; Dirceu Carneiro - PMDB; Di
valdo Suruagy - PFL; Djenal Gonçalves 
PMDB; Domingos Juvenil - PMDB; Domingos
Leonelli -; Doreto Campanari - PMDB; Edésio
Frias - PDT; Edison Lobão - PFL; Edivaldo
Holanda - PT; Edivaldo Motta - PMDB; Edme
Tavares - PFL; Edmilson Valentim - PC do B;
Eduardo Bonfim - PC do B; Eduardo Jorge -



Setembro de 1988 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE Sexta-feira 23 14261

PT; Eduardo Moreira - PMDB; Egídio Ferreira
Lima - PMDB; Elias Murad - PTB; Eliel Rodri
gues - PMDB;Eliézer Moreira- PFL; Enoc Vieira
- PFL; Eraldo Tinoco - PFL; Eraldo Trindade
- PFL; Erico Pegoraro - PFL; Ervin Bonkoski
- PTB; Etevaldo Nogueira - PFL; Euclides Scal-
co - PSDB; Eunice Michiles- PFL; Evaldo Gon
çalves-PFL; Expedito Machado - PMDB;Fábio
Feldmann - PSDB; Fábio Raunheitti - PTB; Fa
dah Gattass - PMDB; Farabulini Júnior - PTB;
Fausto Fernandes - PMDB; Fausto Rocha
PFL; Felipe Mendes - PDS; Feres Nader - PTB;
Fernando Bezerra Coelho - PMDB; Fernando
Gasparian - PMDB;Fernando Henrique Cardoso
- PSDB; Fernando Velasco - PMDB; Firmo de
Castro - PMDB; Flavio Palmier da Veiga 
PMDB; Flávio Rocha - PL; Florestan Fernandes
- PT; Floriceno Paixão - PDT; França Teixeira
- PMDB;Francisco Amaral- PMDB;Francisco
Benjamim - PFL; Francisco Carneiro - PMDB;
Francisco Coelho - PFL; Francisco Dias 
PMDB; Francisco Diógenes - PDS; Francrsco
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;GandiJamil-PFL; Gastone Righi
- PTB; Genebaldo Correia - PMDB; Genésio
Bernardino - PMDB; Geovani Borges - PFL;
Geraldo Alckmin FIlho - PSDB; Geraldo Bulhões
- PMDB; Geraldo Campos - PSDB; Gecaldo
Fleming - PMDB; Geraldo Melo - PMDB; Ger
son Camata - PMDB; Gerson Marcondes 
PMDB; Gerson Peres - PDS; Gidel Dantas 
PDC; Gilson Machado - PFL; Gonzaga Patriota
- PMDB; Guilherme Palmeira - PFL; Gumer
cindo Milhomem - 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;Henrique Córdo-
va - PDS; Henrique Eduardo Alves - PMDB;
Heráclito Fortes - PMDB; Hermes Zaneti 
PSDB; Hiláno Braun - PMDB; Homero Santos
- PFL; Humberto Lucena - PMDB; Humberto
Souto - PFL; Iberê Ferreira - PFL; Inocêncio
Oliveira - PFL; Irajá Rodrigues - PMDB; Iram
Saraiva - PMDB;Irapuan Costa Júnior - PMDB;
Irma Passoni - PT; Ismael Wanderley - PMDB;
Israel Pinheiro - PMDB; Itamar Franco - ; Ivo
Lech - PMDB;lturival Nascimento - PMDB;Ivo
Mainardi -PMDB; IvoVanderlinde-PMDB;Jacy
Scanagatta - PFL; Jairo Azi - PDC; Jairo Car
neiro - PDC;Jalles Fontoura - PFL;Jarbas Pas
sarinho - PDS; Jayme Paliarin - PTB; Jayme
Santana - PSDB; Jesualdo Cavalcanti - PFL;
Jesus Tajra - PFL; Joaci Góes - PMDB;João
Agripino - PMDB;João Alves - PFL; João Cal
mon - PMDB; João Carlos Bacelar - PMDB;
João Castelo - PDS; João Cunha - PDT; João
da Mata - PDC; João de Deus Antunes - PTB;
João Herrmann Neto - PSB; João Lobo - PFL;
João Machado Rollemberg - PFL;João Menezes
- PFL; João Natal - PMDB;João Paulo - PT;
João Rezek - PMDB; Joaquim Bevilacqua 
PJB;Joaquim Francisco - PFL; Joaquim Hayc
kel - PMDB; Joaquim Sucena - PTB; Jofran
Frejat - PFL; Jonas Pinheiro - PFL; Jonival Lu
cas - PDC; Jorge Arbage - PDS; Jorge Bor
nhausen - PFL; Jorge Hage - PSDB; Jorge

'Leite- pMbB; Jorge Medauar - PMDB;Jorge

Vianna - PMDB;José Agripino - PFL; José Ca
margo - PFL; José Carlos Coutinho - PL;José
Carlos Grecco - PSDB; José Carlos Martinez 
PMDB;José Carlos Sabóia - PSB; José Carlos
Vasconcelos - PMDB; José Costa -; José da
Conceição - PMDB;José Dutra - PMDB;José
Egreja -PTB; José Elias -PTB; José Fernandes
- PDT; José Fogaça - PMDB; José Freire 
PMDB; José Genoíno - PT; José Geraldo 
PMDB;José Guedes - PSDB; José IgnáCIO Fer
reira - PSDB; José Jorge - PFL; José Lins 
; José Lourenço - PFL; José LUIZ de Sá - PL;
José LuizMaia - PDS; José Maranhão - PMDB;
José Mana 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 Santana de Vasconcellos - PFL;José Serra
- PSDB; José Tavares - PMDB;José Teixeira
- PFL; José Tinoco - PFL; José Ulísses 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; Lael Varella - PFL; Lavoisier
Maia - PDS; Leite Chaves - PMDB; Lélio Souza
- PMDB;Leopoldo Peres - PMDB;Leur Loman
to - PFL; Levy Dias - PFL; Lezio Sathler 
PMDB; Lídice da Mata - PC do B; Louremberg
Nunes Rocha - PTB; Lourival Baptista - PFL;
Lúcia Vânia - PMDB; Lúcio Alcântara - PFL;
Luís Eduardo - PFL; Luís Roberto Ponte 
PMDB;LuizAlberto Rodrigues - PMDB;LuizFrei
re - PMDB; Luiz Henrique - PMDB; Luiz Inácio
Lula da Silva - PT; Luiz Marques - PFL; Luiz
Salomão - PDT; LuizSoyer - PMDB;LuizVIana
- PMDB; Luiz Viana Neto - PMDB; Lysâneas
Maciel - PDT; Maguito Vilela - PMDB; Maluly
Neto - PFL; Manoel Castro - PFL; Manoel Mo
reira - PMDB; Manoel Ribeiro - PMDB; Man
sueto de Lavor - PMDB; Marcelo Cordeiro 
PMDB;Márcia Kubitschek- PMDB;Márcio Braga
-PMDB; Márcio Lacerda - PMDB;Marco Maciel
- PFL; Marcos Lima - PMDB; Marcos Queiroz
- PMDB; Maria de Lourdes Abadia - PSDB;
Maria Lúcia - PMDB;Mário Assad - PFL; Mário
Covas - PSDB; Mário de Oliveira - PMDB;Mário
Lima - PMDB; Marluce Pinto - PTB; Matheus
Iensen - PMDB;Mattos Leão - PMDB;Mauricio
Campos - PFL; Maurício Correa - PDT; Mau
rício Nasser - PMDB;Maurício Pádua - PMDB;
MaurílioFerreira Lima - PMDB;Mauro Benevides
- PMDB;Mauro Borges - PDC; Mauro Campos
- PSDB; Mauro Miranda - PMDB;Mauro Sarn-
paio - PMDB;Max Rosenmann - PMDB;Meira
Filho - PMDB;Melo Freire - PMDB; Mello Reis
- PDS; Mendes Botelho - PTB; Mendes Canale
- PMDB;Mendes Ribeiro - PMDB;Messias Góis
- PFL; Messias Soares - PTR; Michel Temer
- PMDB; Milton Barbosa - PDC; Milton Lima
- PMDB; Milton Reis - PMDB; Miraldo Gomes
- PDC; MiroTeixeira-PMDB;Moema São Thia-
go - PSDB; Moysés Pimentel - PMDB; Moza
rildo Cavalcanti - PFL; Mussa Demes - PFL;
Myrian Portella - PDS; Naphtali Alves de Souza
- PMDB;Narciso Mendes - PFL; Nelson Aguiar
- PDT; Nelson Carneiro - PMDB;Nelson Jobim
- PMDB; Nelson Sabrá - PFL; Nelson Seixas
- PDT; Nelson Wedekin - PMDB; Nelton Frie-
drich - PSDB; Nestor Duarte - PMDB; Ney Ma·
ranhão - PMB; Nilso Sguarezi - PMDB; Nilson

Gibson - PMDB; Nion A1bemaz - PMDB; Noel
de Carvalho - PDT; Nyder Barbosa - PMDB;
Octávio Elísio - PSDB; Olavo Pires - PTB;Olívio
Dutra - PT; Onofre Corrêa - PMDB; Orlando
Bezerra - PFL; Orlando Pacheco - PFL; Osmar
Leitão - PFL; Osmir Lima - PMDB; Osmundo
Rebouças - PMDB;Osvaldo Bender - PDS; Os
valdo Coelho - PFL; Osvaldo Macedo - PMDB;
Oswaldo Almeida - PL; Oswaldo Trevisan 
PMDB;Ottomar Pinto - PMDB;Paes de Andrade
- PMDB; Paulo Almada - PMDB; Paes Landim
- PFL; Paulo Delgado - PT; Paulo Macarini -
PMDB; Paulo Marques - PFL; Paulo Mmcarone
- PMDB; Paulo Paim - PT; Paulo Pimentel 
PFL; Paulo Ramos - PMN; Paulo Roberto 
PMDB;Paulo Roberto Cunha - PDC; Paulo Silva
- PSDB; Paulo Zarzur - PMDB; Pedro Canedo
- PFL; Pedro Ceolin - PFL; Percival Muniz -
PMDB; Pimenta da Veiga - PSDB; Plínio Arruda
Sampaio - PT; Pompeu de Sousa - PSDB; Rai
mundo Bezerra - PMDB; Raimundo Lira 
PMDB;Raimundo Rezende- PMDB;Raquel Cân
dido - PDT; Raquel Capiberibe - PSB; Raul
Ferraz - PMDB;Renan Calheiros - PSDB; Rena
to Bernardi - PMDB;Renato Johnsson- PMDB;
Renato Vianna - PMDB; Ricardo Fiuza - PFL;
Ricardo Izar - PFL; Rita Camata - PMDB; Ro
berto Augusto - PTB; Roberto D'Ávila - PDT;
Roberto Freire - PCB; Roberto Jefferson -PJB;
Roberto Torres - PTB; Roberto Vital- PMDB;
Robson Marinho - PSDB; Rodrigues Palma 
PTB;Ronaldo Aragão - PMDB;Ronaldo Carvalho
- PMDB;Ronaldo Cezar Coelho - PSDB; Ronan
Tito - PMDB; Ronaro Corrêa - PFL; Rosa Prata
- PMDB; Rosário Congro Neto - PMDB; Ros
pide Netto - PMDB; Rubem Branquinho 
PMDB; Rubem Medina - PFL; Ruberval Pilotto
- PDS; Ruy Nedel - PMDB; Sadie Hauache 
PFL; Salatiel Carvalho - PFL; Samir Achôa 
PMDB;Sandra Cavalcanti - PFL; Santinho Furta
do - PMDB;Sarney Filho - PFL; Saulo Queiroz
- PSDB; Sérgio Brito - PFL; Sérgio Naya 
PMDB; Sérgio Spada - PMDB; Sérgio Werneck
- PMDB; Severo Gomes - PMDB; Sigmaringa
Seixas - PSDB; SílvioAbreu - PSC; Simão Ses
sim - PFL; Siqueira Campos - PDC; Sólon Bor
ges dos Reis - PTB;Sotero Cunha - PDC; Stélio
Dias - PFL; Tadeu França - PDT; Telmo Kirst
- PDS; Teotônio VIlela Filho - PMDB;Theodoro
Mendes - PMDB;Tito Costa - PMDB; Ubiratan
Aguiar - PMDB; Ubiratan Spinelli - PDS; U1du
rico Pinto - PMDB;Ulysses Guimarães - PMDB;
Valmir Campelo - PFL; Vasco Alves - PSDB;
Vicente Bogo - PSDB; Victor Faccioni - PDS;
Victor Fontana - PFL; Vieira da Silva - PDS;
Vilson Souza - PSDB; Vingt Rosado - PMDB;
Vinicius Cansanção - PFL; Virgildásio de Senna
- PSDB; Virgílio Galassi - PDS; Virgílio Guima
rães - PT; Vitor Buaiz - PT; Vivaldo Barbosa
- PDT; Vladimir Palmeira - PT; Wagner Lago
- PMDB;Waldec Ornélas - PFL;Waldyr Pugliesi
- PMDB; Walmor de Luca - PMDB; Wilson
Campos - PMDB;Wilson Martins - PMDB;Ziza
Valadares - PSDB.

1-ABERTURA DE SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - A
lista de presença registra o comparecimento de
260 Senhores Constituintes.
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Está aberta a sessão.
Sobre 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-LEITORA DE ATA
A SRA. BENEDITA DA SILVA, Suplente de

Secretário, servindo como 2°Secretário, procede
à leitura da ata da sessão antecedente, a qual
é, sem observações, assinada.

O SR. PRESIDENlE (Jorge Arbage) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. MARCELO CORDEIRO, 1° Secre
tário, procede à leitura do seguinte

111- EXPEDIENTE
COMUNICAÇÕES

INDICAÇÃO N°

Sugere moção de desagravo à memó
ria do Vice-Presidente da República, Pe
droAleixo.

Senhor Presidente,
Nos termos dos artigos 3°, VIII, 5°, VII, e art.

59, 111, e seu parágrafo 2° da Resolução nO 2 de
1987,

Considerando que o ordenamento constitucio
nal do País lastreava-se, a partir de 1964, em atos
institucionais que preservaram a Constituição Fe
deral naquilo que não os contrariasse;

Considerando que a edição dos Atos Institu
cícnars n° 12 e n° 16, ambos de 1969, representou
uma ruptura da própria ordem outorgada em
1964;

Considerando que, ao declararem, naqueles
atos, impedido o Presidente da República, um
grupo de militares arrogou a si o poder, negando
a Constituição que afirmavam respeitar, fazendo
tábua rasa da linha sucessória nela prescrita;

Considerando que essa medida, além de repre
sentar uma virtual cassação branca das autori
dades que ocupavam posições na linha de suces
são, no âmbito dos três poderes da República,
também colocou os Poderes Legislativo e Judi
ciário em situação de franca inferioridade na es
trutura do Governo da União;

Considerando que à época o Vice-Presidente
da República exercia as altas funções de relator
na comissão encarregada da elaboração do Pro
jeto de Constituição que se destinava à retomada
do regime democrático em nosso País;

Considerando que anteriormente, a 13 de de
zembro de 1968, coerente com seu passado de
lutas em prol da democracia, pronunciou-se enfa
ticamente contra o Ato Institucional n° 5 e defen
deu a importância de um Poder Legislativo em
funcionamento naqueles instantes conturbados
da vida nacional;

Considerando que ao longo do processo de
transição para a democracia medidas institucio
nais foram adotadas para a reparação dos prejudi
cados, sob o manto do instituto da anistia, exce
ção feita para o titular da Vice-Presidência no pe
ríodo considerado;

Considerando que a Assembléia Nacional
Constituinte representa não apenas o coroamento
do processo de abertura democrática, mas tam
bém a oportunidade para a completa remissão
de todos quantos estiverem de qualquer modo

envolvidos no regime discricionário ou por ele
foram alcançados,

Sugerimos, seja aprovado pela Assembléia Na
cional Constituinte, uma moção de desagravo à
memória do Vice-Presidente da República, Pedro
Aleíxo, por ter sido arbitrariamente impedido de
assumir a Presidência da República tanto pelo
Ato Institucional n° 12, de 31 de agosto de 1969,
como pelo Ato Institucional n° 16, de 14 de outu
bro desse mesmo ano, expressando ao mesmo
tempo a firme convicção de que a partir da pro
mulgação da nova Carta Magna não mais haja
espaço ou oportunidade para práticas atentatórias
do regime democrático de Govemo em nosso
País.

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1988.
- Senador Humberto Lucena.

A Assembléia Nacional Constituinte, nos ter
mos dos arts. 3°, VIII e 5°, VII, da Resolução n°
2 de 1987,

Considerando que o ordenamento constítucío
nal do País lastreava-se, a partir de 1964, em atos
institucionais que preservaram a Constituição Fe
deral naquilo que não os contrariasse;

Considerando que a edição dos Atos Institu
cionais n° 12 e rr 16, ambos de 1969, representou
uma ruptura da própria ordem outorgada em
1964;

Considera que, ao declararem, naqueles atos,
impedido o Presidente da República, um grupo
de militares arrogou a si o poder, negando a Cons
tituição que afirmavam respeitar, fazendo tábua
rasa da linha sucessória nela prescrita;

Considerando que essa medida, além de repre
sentar uma virtual cassação branca das autori
dades que ocupavam posições na linha de suces
são, no âmbito dos três poderes da República,
também colocou os poderes Legislativo e Judi
ciário em situação de franca inferioridade na es
trutura do Governo da União;

Considerando que à época o Vice-Presidente
da República exercia as altas funções de relator
na comissão encarregada da elaboração do pro
jeto de Constituição que se destinava à retomada
do regime democrático em nosso País;

Considerando que anteriormente, a 13 de de
zembro de 1968, coerente com seu passado de
lutas em prol da democracia, pronunciou-se enfa
ticamente contra o Ato Institucional n° 5 e defen
deu a importância de um Poder Legislativo em
funcionamento naqueles instantes conturbados
da vida nacional;

Considerando que ao longo do processo de
transição para a democracia, medida institucio
nais foram adotadas para a reparação dos prejudi
cados, sob o manto do instituto da anistia, exce
ção feita para o titular da Vice-Presidência da Re
pública no período considerado;

Considerando que a Assembléia Nacional
Constituinte representa não apenas o coroamento
do processo de abertura democrática, mas tam
bém a oportunidade para a completa remição
de todos quantos estiveram de qualquer modo
envolvidos no regime discricionário ou por ele
foram alcançados, resolve

Aprovar moção de desagravo à pessoa do Vice
Presidente da República, Pedro A1eixo, por ter sido
arbitrariamente impedido de assumir a Presidên
cia da República tanto pelo Ato Institucional rr
12, de 31 de agosto de 1969, como pelo Ato
Institucional n016, de 14 de outubro desse mesmo

ano, expressando, ao mesmo tempo, a firme con
vicção de que a partir da promulgação da nova
Carta Magna não mais haja espaço ou oportu
nidade para práticas atentatórias do regime de
mocrático de governo em nosso País. - Bran
dão Monteiro, Líder do PDT -José Lourenço,
Líder do PFL - Nelson Jobim, Uder do PMDB
- Haroldo Uma,Uder do PC do B - Artur
da Távola, Líder do PSDB -Milton Reis, PMDB
- José Maria EymaeJ, Vice-Líder do PDC 
Paulo Ramos, Uder do PMN- Ademir Andra
de, Líder do PSB - Gastone Righi, Líder do
PTB - Ney Maranhão, Líder do PMB- Jarbas
Passarinho, PDS - NeJson Carneiro, Vlce-Lí
der do PMDB.

Do Sr. Constituinte Sílvio Abreu, nos se
guintes termos:

Exm" Sr. Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte Deputado Ulysses Guimarães

Sílvio Abreu, Deputado Federal, infra-assinado
vem, respeitosamente, comunicar a Vo.ssa ~c:.e
lência que por decisão do Partido Social C.n~o
(PSC), está assumindo junto a essa prestl~lo:'a

Assembléia a Liderança da aludida agrenuaçao
partidária.

Requer, outrossim, se digne V.~ de deter
minar seja a presente anotada e registrada, para
os fins ulteriores de direito.

Termos em que,
ERM.
Brasília, 13 de setembro de 1988. - Sílvio

Abreu.

Do Sr. Constituinte Fernando Santana,
nos seguintes termos:

C.FS/N9 809188
Brasília, 12 de setembro de 1988.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte
Nesta

Nobre Presidente,

Venho, mui respeitosamente, informar a V. Ex"
que, em razão de integrar a Delegação Oficial
que representará a Câmara dos Deputados na
80' Conferência Interparlamentar, a realizar-se em
Sófia, capital da Bulgária, de 17 a 24 deste mês
de setembro, estarei ausente do País a partir do
próximo dia 14, retomando no dia 30.

Que esta comunicação sirva também para efei
to de justificativa quanto à ausência nas sessões
que a Assembléia Nacional Constituinte vier a rea
lizar no período acima referido.

Atenciosamente. - Deputado Fernando San
tana

Do Sr. Constituinte Albérico Filho, nos se.
guintes termos:

GDAF DF. 0018/88
Brasília, 14 de setembro de 1988.

UmO Sr.
Dep. Ulysses Guimarães
DD. Preso da Assembléia Nacional Constituinte
e da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente:
Pelo presente, solicito de V.Ex", me seja conce

dida autorização para ausentar-me do País, no
período de 17 a 24 do corrente.
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Esclareço que trata-se de Viagem de interesse
particular e na minha ausência estarei visitando
a França e os Estados Unidos.

Certo da atenção que dispensará ao pleito,
agradeço

Cordialmente. - Albérlco Filho, Deputado
Federal.

Do Sr. Constituinte Paes de Andrade, Pre
sidente do Grupo Brasileiro da União Inter
parlamentar, nos seguintes termos:

OF.34/88

Brasília. 13 de setembro de 1988

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
Presidene da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encarmnhar a Vossa Exce
lência, em anexo, a relação nominal dos membros
da delegação da Câmara dos Deputados à 80'
Conferência Interparlamentar, a realizar-se em Só
fia de 19 a 24 de setembro corrente, chefiada
pelo 1e vice-Presidente do Grupo Brasileiro da
União Interparlamentar, Senador Edison Lobão.

Reitero a Vossa Excelência, nesta oportunidade,
protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Paes de Andrade,Presiden
te.

~:nRffil'O 13r'1.g>ILEURO DA UNIÃO
INTERPARLAMENTAR

80' Conferência Interparlamentar - Sófia

Deputado Cid Carvalho
Deputado Ivo Cersésimo
Deputado Ibsen Pinheiro
Deputado Thomaz Nonô
Deputado Aloysio Chaves
Deputado Angelo Magalhães
Deputado Adolfo de Oliveira
Deputado Fernando Santana
Deputado Amaury Milller
Deputado Amaral Netto
Deputado Fernando Lyra
Deputado Gastone Righi
Deputado Cunha Bueno
Deputado Jorge Uequed
Deputado Oscar Corrêa Junior
Deputado Heráclito Fortes

Do Sr. Constituinte ,Jorge Vianna, nos se
guintes termos:

Brasília. 14 de setembro de 1988

ASua Excelência o Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente

Tendo sido convidado pela Assembléia Nacio
nal da Coréia do Sul para visitar aquele nobre
país, solicito a Vossa Excelência que a minha via
gem seja considerada como missão oficial para
os fins do que dispõe o Ato da Mesa n- 83, de
1978.

Comunico, ainda, que a minha viagem dar-se-á
no período de 27 de setembro a 16 de outubro
do corrente ano.

Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa Ex
celência os meus protestos de consideração e
apreço. - Deputado Jorge Vianna.

Do Sr. Onofre Corrêa, nos seguintes ter
mos:

Exmo. Sr.
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte
Congresso Nacional
Brasilia - Distrito Federal

Senhor Presidente,

Estando ausente por motivo de doença das
sessões de 26-8-88 a 31-8-88, recorro a V. Ex"
para que mande reconsiderar as faltas que tive
neste período. Para tanto estou anexando atestado
médico.

Certo do apreço e atenção de V. Ex", subscre
vo-me

atenciosamente. - Onofre Corrêa, Deputado
Federal- PMDB/MA

CÂMARA DOS DEPtITADOS
DEPARTAMENTO MÉDICO

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que o Exmo.
Sr. Deputado Onofre Corrêa está enfermo, sob
nossos cuidados médicos, devendo afastar-se de
suas atividades habituais por cinco dias, a partir
de 26-8-88, a fuii de submeter-se a tratamento
que exige repouso.

Brasília-DF, em 26 de agôsto de 1988.-

Do Sr. Constituinte Aluízio Campos, nos
seguintes termos:

Senhor Presidente,

Comunico a V. EX que deixei de comparecer
às sessões plenárias de 1° a 8 de agôsto último,
em virtude de ter me síbrnetldo a tratamento cirúr
gico, conforme atestado médico anexo.

Cordialmente. - Deputado Aluízio Campos.

Do Sr. Amaral Netto, nos seguintes ter
mos:

Oficio n° 094/88

Brasília, 8 de setembro de 1988

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
Digníssimo Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte
Nesta

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para comunicar-lhe que, em decorrência da via
gem do Líder da Bancada do Partido Democrático
Social (PDS), ao exterior, e na ausência dos Vice
Líderes Bonifácio de Andrada, Aécio de Borba,
Gerson Peres e Darcy Pozza, no período de 9
de setembro a 3 de outubro, responderá pela lide
rança do Partido o Deputado Felipe Mendes.

Atenciosamente. - Deputado Amaral Netto,
Líder do PDS

Do Sr. Uder do PMDB, nos seguintes ter
mos

Brasília, 15 de agosto de 1988.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar, nos termos do art.
12, § 29 do Regimento Interno da Assembléia Na
cional Constituinte, o Senador Nelson Wedekin
para exercer o cargo de Vice-Líder do PMDB na
Assembléia Nacional Constituinte.

Sendo o que se apresentava, colho a feita para
reiterar a Vossa Excelência expressões de meu
mais profundo apreço. - Deputado Nelson Jo
bim, Líder do PMDB na Assembléia Nacional
Constituinte.

Do Sr. Líder do PMDB, nos seguintes ter
mos

Brasília, 15 de agosto de 1988.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar, nos termos do art.
12, § 29 do Regimento Interno da Assembléia Na
cional Constituinte, o Senador Almir Gabriel para
exercer o cargo de Vice-Líderdo PMDBna Assem
bléia Nacional Constituinte.

Sem outro particular, colho a feita para renovar
a Vossa Excelência protestos de alto apreço. 
Deputado Nelson Jobim, Líder do PMDBna As
sembléia Nacional Constituinte.



14264 Sexta-feira 23 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE Setembro de 1988

Do Sr. Uder do PMDB, nos seguintes ter
mos
Oficio n° 133/88

Brasília, 20 de agosto de 1988.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar, nos temos do art.

12, § 2° do Regimento Intemo da Assembléia Na
cional Constituinte, o Deputado Carlos Vinagre
para exercer o cargo de Vice-Líder do PMDB na
Assembléia Nacional Constituinte.

Sendo o que se apresentava, colho a feita para
renovar a Vossa Excelência protestos de alto apre
ço. - Deputado Nelson Jobim, Líder do PMDB
na Assembléia Nacional Constituinte.

Do Sr. Aloysio Chaves, nos seguintes ter
mos

Brasilia, 8 de setembro de 1988.

Senhor Presidente,
Tendo sido designado para integrar a Delega

ção do Grupo Brasileiro da União Interparlamen
tar à 80' Conferência União Interparlamentar, em
Sófia, Bulgária, venho solicitar a V.Ex"autorização
para ausentar-me do País, nessa missão oficial,
pelo período de 15 (quinze) dias, a partir de 13
do corrente mês. - Aloysio Chaves, Deputado
Federal.

Do Sr. Felipe Cheidde, nos seguintes ter
mos:

Oficio B n° 118/88
Brasília, 22 de setembro de 1988

Senhor Presidente,
Espero que compreenda minha decisão anun

ciada hoje em São Bemardo do Campo - SP
de não assinar a nova Constituição. Trata-se de
uma avaliação maturada ao longo dos debates
constitucionais tão bem conduzidos por V. Ex'
Não se trata, como poderão argüir meus adver
sários de desrespeito aos meus companheiros
constituintes.

Admiro sua liderança e parabenizo seus esfor
ços à frente da Assembléia Nacional Constituinte.
Louvo meus companheiros todos. Entretanto, en
tendo que minha postura está enfeixada num blo
co rigoroso de avaliações que fiznos últimos tem
pos, desde a formalização das comissões temá
ticas.

Renovando meus respeitos, grande líder parti
dário e nacional, e na certeza de que V.Ex"enten
derá e respeitará minha abstenção, subscrevo-me
fratemalmente. - Felipe Cheidde, Deputado
Federal PMDB- SP.

REQUERIMENTO DE INFORMA
ÇÕES

N9 241/88 (ArfC)

(Do Constituinte José Elias Murad)

Solicita informações ao Poder Execu
tivo sobre denúncia relativa a declara
ções do Confen a respeito do consumo
da planta "caapi".

Sr. Presidente,
A revista Veja publica, na pág. 58 do n°

35, de 31-8-88, reportagem de título sugestivo

- "Os perigos do chá" -sobre uma planta aluci
nógena usada, principalmente, por nativos da re
gião, de nome popular "caapí" ou "yagê". Até
aí nada de mais, tendo em vista os traços culturais,
folclóricos e religiosos dos nativos da região que
usam tal beberagem apenas em suas cerimônias.

Entretanto, Sr. Presidente, o lamentável da estó
ria é que sendo tal planta comprovadamente alu
cinógena (vd. Murad, J. E. - "O que você deve
saber sobre os psicotrópicos/A viagem sem bilhe
te de volta", pág. 141, Ed. Guanabara, 2' ed.,
1982), podendo provocar danos graves à saúde
flsica e mental dos seus usuários que podem usá
la com freqüência, há declarações do Sr. Vice-Pre
sidente do Confen - Conselho Federal de Entor
pecentes, órgão oficial do Ministério da Justiça
no setor de drogas, Dr, Antônio Carlos de Moraes,
e de sua secretária executiva, Dr' Mima Meri Men
des, afirmando que "não se comprovou nenhum
comportamento anormal das pessoas que bebem
chá" e "até o momento não pudemos confirmar
cientificamente se ele é ou não um produto aluci
nógeno".

Tendo em vista o absurdo de tais declarações,
que contrariam todos os estudos científicos e pes
quisas a respeito de tal planta e produto, solicito,
Sr. Presidente, nos termos regimentais, que se
encaminhe pedido de informação às citadas auto
ridades do Confen, para esclarecer o seguinte:

1 - Em quais trabalhos científicos e pesqui
sas idôneas se basearam para fazer tais afirma
tivas?

2 - Relação bibliográfica de tais trabalhos e,
se possível, cópia xerográfica dos artigos corres
pondentes, em apoio de suas declarações.

Peço que este requerimento, juntamente com
o pronunciamento que acabo de fazer da tribuna
desta Assembléia Nacional Constituinte, sejam
encaminhadas com a devida urgência ao Sr. Mi
nistro da Justiça, para as devidas providências
que o caso requer.

Atenciosamente, - José Elias Murad, Depu
tado Federal Constituinte, PTB/MG.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer
do Relator pelo encaminhamento do requerimen
to de informações formulado pelo Constituinte
José Elias Murad, sobre "denúncia relativa a de
clarações do Confen a respeito do consumoda
planta "caapí",

Brasília, de setembro de 1988. - Paulo
Affonso Martins de Oliveira, Secretário-Geral
da Mesa da Assembléia Nacional Constituinte.

REQUERIMENTO DE INFORMA
ÇÕES

N9 242/88 (ArfC)
(Do Constituinte Olívio Dutra)

Solicita informações ao Poder execu
tivo sobre denúncia envolvendo o Mirad
na aquisição e alienação de terras e imó
veis.

Sr. Presidente,
De acordo com levantamento efetuado pelo

Partido dos Trabalhadores, cujos resultados se-

guem em documento anexo, a gestão do Sr. Jáder
Barbalho à frente do Ministério da Reforma e do
Desenvolvimento Agrário caracterizou-se pela
prática de sérias irregularidades, comprometendo
o objetivo de realizar a tão propalada reforma
agrária em nosso País.

Os dados coligados revelam fortes indícios de
que o Mirad transformou-se, na administração cio
referido senhor, num movimentado escritório de
compra e ver.da de terras, com evidente desper
dício de vultosos recursos públicos. Dentre as irre
gularidades praticadas constam:

-aquisição de terras a preços superiores aos
praticados no mercado;

- descumprimento dos critérios de avaliação
de imóveis;

- correção dos preços das indenizações ini
cialmente avençadas;

- aquisição de imóveis sem domínio definido;

- redução do prazo de pagamento das indeni-
zações sem a concomitante redução dos valores
das mesmas;

- aquisição de imóveis não classificados como
empresas rurais, com áreas inferiores aos limites
fixados pelo Decreto-Lei n° 2.363, de 1967;

-aquisição de terras em áreas isoladas e sem
tradição de conflitos, revelando índícíos de transa
ção realizada apenas para beneficiar os proprie
tários;

-aquisição de terras aforadas a terceiros pelo
Estado do Pará.

As denúncias aqui arroladas revestem-se de im
portância primordial, em razão de que a reforma
agrária representa um dos mais caros anseios
da sociedade brasileira, e diante do evidente fra
casso do Plano Nacional de Reforma Agrária 
PNRA, cujas metas, no período 1985/87 foram
cumpridas, em termos de assentamento, em ape
nas 2,6%.

Nesse sentido, em conformidade com o que
dispõe a alinea c do parágrafo único do art. 30
da Constituição Federal e o art. 62, § 5°, do Regi
mento Interno da Assembléia Nacional Consti
tuinte, solicito a V. Ex' seja encaminhado o pre
sente requerimento à Presidência da República,
através do Gabinete Civil, para que sejam presta
dos os devidos esclarecimentos sobre as denún
cias levantadas.

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1988. 
Deputado Olívio Dutra, PTIRS.

PARECER DA MESA

A Mesa, em reunião de hoje, aprovou o parecer
do Relator pelo encaminhamento do requerimen
to de informações formulado pelo Constituinte
Olívio Dutra, sobre "denúncia envolvendo o Mirad
na aquisição e alienação de terras e imóveis".

Brasília, de setembro de 1988. - Paulo
Affonso Martins de Oliveira, Secretário-Geral
da Mesa da Assembléia Nacional Constituinte.
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REQUERIMENTO DE INFORMA
ÇÕES

N° 243/88 (MlC)
(Constituinte Juarez Antunes)

Solicita ao Tribunal de Contas da
União o relatório do levantamento con
tábil na Companhia siderúrgica Nacio
nal.

Nos termos do § 5° do art. 62 do Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte, re
queiro a Vossa Excelência seja encaminhado ao
Tribunal de Contas da União, através do Senhor
Ministro-Chefe do Gabinete Civil da Presidência
da República, para que seja fornecido a seguinte
informação:

1) O relatório do levantamento feito na Conta
bilidade da Companhia Siderúrgica Nacional. Le
vantamento este, realizado pelo Tribunal de Conta
no final do mês de março e princípio de abril
de 1988.

Sala das Sessões, 13 de abril de 1988. -Jua
rez Antunes.

PARECERDA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer
do Relator pelo encaminhamento do Requeri
mento de Informações formulado pelo Consti
tuinte Juarez Antunes, sobre "o relatório do levan
tamento contábil na Companhia Siderúrgica Na
cional".

Brasília, de setembro de 1988. - Paulo
Affonso Martins de Oliveira, Secretário-Geral
da Mesa da Assembléia Nacional Constituinte.

REQUERIMENTO DE INFORMA
ÇÕES

N° 244/88 - (MlC)

(Constituinte Wilma Maia)

Solicita ao Poder Executivo informa
ções sobre a operação desmonte do sis
tema de extensão Rural - Sibrater,
Emater, Empaer e Aster, com a extinção
da Embrater.

Requeiro na forma regimental, que seja reme
tido expediente ao Excelentíssimo Senhor Presi
dente da República, José Sarney, no sentido de
que conceda informações sobre a operação des
monte do sistema de extensao Rural - Sibrater,
Ernater, Empaer e Aster, com a extinção da Em
brater.

Justificação

A extinção do Sibrater poderá trazer conse
qüências seríísslmas ao setor Rural, indiciando
um processo de desarticulação da produção agri
cola em virtude de ruptura do processo de transfe
rência de tecnologia, trazendo ínsatísfaçôes Eco
nômicas e Sociais principalmente à Região Nor
deste, já tão penalizada.

Portanto, deve-se fortalecer o sistema de apoio
ao produtor Rural e não extinguí-Io,pois este setor
tem provado ser aquele de mais rápida resposta

aos problemas econômicos e Sociais que atraves
semos.
Pede Deferimento.

Sala das Sessões, agosto de 1988. - Wil-
ma Maia - Deputada Federal.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer
do Relator, pelo encaminhamento do requerimen
to de informações formulado pela Constituinte
Wilma Maia, sobre a operação desmonte do siste
ma de extensão rural-Sibrater, Emater, Empaer
e Aster, com a extinção da Embrater.

Brasília, 1988. - Paulo Af-
fonso Martins de Oliveira, Secretário-Geral da
Mesa da Assembléia Nacional Constituinte.

REQUERIMENTO DE INFORMA
ÇÕES

N° 245/88 (MlC)
(Constituinte Dirce Tutu Quadros)

Solicita informações ao Poder Execu
tivo sobre despesas de propaganda feio
tas pela Caixa Econômica Federal, Ban
co do Brasil e Portobrás no "Jornal do
Brasileiro".

Exm' Sr,
Constituinte Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte

Senhor Presidente,
Com base no disposto em nosso Regimento

lnterno,solicito de Vossa Excelência que se digne
encaminhar ao Gabinete Civil da Presidência da
República, para que mereçam as respostas dos
respectivos órgãos públicos, a seguinte indaga
ção: a que montante chegaram as verbas públicas
de propaganda da Caixa Econômica Federal,
Banco do Brasil e Portobrás em publicação não
periódica denominada "Jornal do Brasileiro", em
sua última edição? Sem mais Constituinte Dirce
Tutu Quadros.

PARECERDA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer
do Relator, pelo encaminhamento do Requeri
mento de Informações formulado pela Constituin
te Dirceu Tutu Quadros, sobre "despesas de pro
paganda feitas pela Caixa Econômica Federal,
Banco do Brasil e Portobrás no Jornal do Brasí
leiro.

Brasília, de de 1988. -
Paulo Affonso Martins de Oliveira, Secretá
rio-Geral da Mesa da Assembléia Nacional Cons
tituinte.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - De
acordo com o § 8° do art. 34 do Regimento Inter
no, a presente sessão se destina à apreciação
da seguinte:

ORDEM DO DIA
VOTAÇÃO

Votação, em turno único, da Redação Final do
Projeto de Constituição. (Parágrafo único do arti
go 12 da Resolução n° 3/88.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - De
acordo com o § 2° do art. 39 do Regimento Inter
no, as votações só serão iniciadas com a presença
de no mínimo 280 Srs. Constituintes No mo
mento, é evidente a falta de quorum em plenário
para que se processe a votação da matéria cons
tante da Ordem do Dia.

Nestas condições, com o arrimo do § 2°, art.
39, citado, a Presidência concederá a palavra ao
constituinte que dela queira fazer uso, até que
haja a presença de quorum em plenário para
votação da matéria constante da Ordem do Dia.

Tem a palavra o Sr. Constituinte Farabulini Jú
nior.

O SR. FARAB(JUNI JÚNIOR (PTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S!" e Srs. Constituintes, decorridos quase 20 me
ses, votou-se afinal o texto da Nova Constituição
para reger os destinos do povo brasileiro. Convo
cada a Constituinte pelo Ato rr 26/86, instalada
em 1987, promoveu-se a melhor estrutura consti
tuída por 24 Subcomissões, 8 Comissões Temá
ticas, 1 Comissão de Sistematização e o grande
Plenário constituído por 559 Constituintes. A partir
das sugestões Constitucionais endereçadas às
Subcomissões: da Educação, Cultura e Esportes;
da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma
Agrária; da Família, do Menor e doldoso: da Ciên
cia e Tecnologia e da Comunicação; do Poder
Executivo; dos Princípios Gerais, Intervenção do
Estado, Regime da Propriedade, do Subsolo e
da Atividade Econômica; dos Direitos dos Traba
lhadores e Servidcres Públicos; dos Direitos e Ga
rantias Individuais;da Defesa do Estado, da Socie
dade e da Segurança; dos Tributos, Participação
e Distribuição das Receitas; do Orçamento e Fis
calização Financeira; do Poder Judiciário e Minis
tério Público; da Nacionalidade, da Soberania e
das Relações internacIonais; do Poder Legislativo;
dos Direitos Polítícso, dos Direitos Coletivos e Ga
rantias; da União, Distrito Federal e Territórios;
dos Estados; dos Municípios e Regiões; do Siste
ma Eleitoral e Partidos Políticos; da Garantia da
Constituição, Reforma e Emendas; do Sistema
Financeiro, da Questão Urbana e Transporte; de
Saúde, Seguridade e do Meio Ambiente; dos Ne
gros, Populações Indígenas, Pessoas Defícíentes
e Minorias, seguindo pelas Comissões Ttemáti
cas: da Soberania e dos Direitos e Garantias do
Homem e da Mulher; da Organização do Estado;
da Organização dos Poderes e Sistema de Gover
no; da Organização Eleitoral, Partidária e Garan
tias das Instituições; do Sistema Tributário, Orça
mento e Finanças; da ordem Econômica; da Or
dem Social; da Família, da Educação, Cultura e
Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comuni
cação, consubstanctando a de Sistematização e,
finalmente, as emendas de Plenáno - 1° turno
_2° turno e redação. fluiuo sistema democrático,
desdobrou-se, atigindo o clímax, com grandes
debates em todos os setores da Constituinte, com
a participação de todos segmentos da sociedade
brasileira, culminando com a apresentação das
emendas populares. O ordenamento jurídico-ins
titucional que deveria passar como passou pela
Ordem Econômica, marcou a figura do Presiden
cialismo no âmbito da República, estabeleceu os
direitos e garantias individuais e sociais, fIXOU di
reitos impostergáveis do trabalhador e deu gua
rida aos aposentados. Nacionalizou o setor mine-
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ral e protegeu a empresa nacional. Assegurou
às liberdades individuais o melhor caminho e pro
moveu o equilíbrio entre capital-trabalho.

Cuidou, como devia, da Segurança Pública.
Procurou em nome da sociedade o equilíbrio in
dispensável entre funções responsáveis pelo se
tor, vale dizer. Polícia Civil, Polícia Militar,Ministério
Público e Magistratura Às Polícias Civis estaduais
e federal lhes deu estrutura compatível com a
importância que têm na sociedade moderna. Es
tratíflcou-as e lhes deu atribuições substanciais,
objetivando preservar a tranqüilidade da família
brasileira exatamente na hora em que a violência
desponta como problema dos maiores e como
preocupação dos brasileiros e estrangeiros habi
tantes aqui. A ConstItuinte prestigiou a Polícia ClViI
e lhe reconheceu a tradição que remonta ao Brasil
Imperial. Com detalhes, harmonizou com o Minis
tério Público, a Polícia Civil e Militar, mantendo
o equilíbrio indispensável a partir do instante em
que se estruturou, a nível de policiamento, ora
preventivo ora ostensivvo, para uns e para outros,
com sabedona. O relacionamento orgânico e har
mônico com o Ministério Público, manteve a inde
pendência de uns e outros, sob ordenamento bá
sico mais que delineado. A Constituinte manteve
o Inquérito Policial como peça fundamental para
a investigação cnmínal e abominou o Juizado de
Instrução, aceítando, porém, os Juizados Espe
ciais para pequenas causas cíveis e para julgar
crimes de pequena potencialidade. Aí, feriu-se na
Constituinte inigualável disputa em nível político
e doutrinário. O Constituinte prestigiou o Inquérito
Polícial como melhor modelo para apuração da
verdade delituosa. Houve momentos dramáticos
nessa fase, mas o melhor modelo prosperou. O
Constituinte entregou a direção da Polícia Civil
Delegados de Carreira, o que se constituiu em
passo largo para a Polícia Civil e a fIXOU como
essencial no organograma Foi tempo de murta
luz da parte dos Delegados de Polícia e foi tempo
de maledicência da parte de muitos outros. Foi,
erida na discussão da orqamzação do Estado, en
quanto suas funções visíveis estavam em aprecia
ção. A verdade é que o princípio do equílibrio
entre Ministério Público, Magistratura, Procurado
res, Defensores Públicos e Polícia CiVIl, em face
de vencimentos, precisava prosperar, como pros
perou, guardada a proibição da vinculaçõa (art.
37, XII - "Os vencimentos dos cargos do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser
superiores aos pagos pelo Poder Executivo"), e
respeitada a isonomia (art. 39, § 10

_ "A lei asse
gurará ao servidores da administração direta, in
sonorrua de vencimentos para cargos de atribUI
ções iguais ou assemelhados do mesmo Poder
ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legis
lativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de
caráter individual e as relativas à natureza ou ao
local de trabalho:") Estratificada, firme, na base
do arganograma horizontal que dá suporte à gran
de organização estatal, a Polícia Civil conheceu
novo e largo espectro e passou a ressaltar sua
importância, imanente dela própria. A nível de
vencimentos, o Constituinte remeteu o Delegado
de Polícia para o rol das carreiras jurídicas, isto
é, o colocou no seio de Promotores, Juízes, Procu
radores e Defensores Públicos, assentando, como
firme e valiosa, a isonomia entre cargos e funções,
entrelaçando os artigos: 241 - "Aos Delegados
de Polícia de Carreira aplica-se o princípio do art

39, § 19, correspondente às carreiras disciplinares
no art. 135 desta Constrtuíção": 135 - "As carrei
ras disciplinadas neste título aplicam-se o prin
cípio do art 37, XII, e o art. 39, § 10- e ainda
o art 144, § 4°, que consagra a direção da Polícia
Civilpor Delegado de Polícia de carreira e define
a apuração das infrações penais e o exercício
da Polícia Judiciária.

Essa fase, da isonomia, e a fase que conheceu
a batalha contrária ao juizado de Instrução, pas
sendo pela propugnação do equilíbrio com o Mi
nistério Público, apoiando a Polícia Civil, foram
momentos memoráveis que cumpre lembrar para
que se empreste o maior carinho ao desdobra
mento democrático, sem o que não se teria tido
a rnímma oportunidade de participação e de defe
sa dos melhores propósitos.

Esses momentos democráticos tiveram na sua
essencialidade figuras de todos os matizes. Entre
Constituintes e representantes da classe dos Dele
gados, convém destacar: SÃO PAULO - Cyro
VidalSoares da Silva;Arnir Neves Ferreira da Silva;
Abraão José Kifoun Filho; Odualdo Mônaco; Albi
no Rodrigues Costa Netto; Joffre Sandin; Ivahir
Freitas Garcia; Zahir Dornaica; Murillo de Macedo
Pereira; Arnândio Augusto Malheiros Lopes; Luiz
Antônio Gomes Corrêa; João Gilberto Pacífico e
Romeu Tuma. RIO DE JANEIRO - Thiers Vianna
Montebello; WJadimir Sérgio Reale; Jazimar de
Oliveira Fortes; Gilberto Dantas; Manoel Conde
Jr. e Joubert de Jesus Peixoto. MINAS GERAIS
- Reinaldo José de Magalhães; José Lúcio Cam
pos Gentil e Pedro Moreira Barbosa. PARÁ-lraci
Terezinha de Oliveira. DISTRITO FEDERAL
Paulo Roberto D'Almeida; José Augusto Ferreira
Uma; José Agamenon Uchôa de Carvalho e Lydia
Helena Malavez Barros. RIO GRANDE DO SUL
- Caio Marcionilo Fonseca Brasil; Valdemario
Melgaré; Hermindo Kraemer dos Santos; Ben-Hur
Marchiori e José Carlos Weber. PARANÁ - Anni
bal Bassan Jr.; Marco Antônio Basan; Marco Antô
nio Laganda; Carlos Alberto Neves; Luiz Carlos
Texeira; Júlio Daniel S. Mourão; Ivo Dinievyez;Ha
roldo Davison e Adonai Armstrong. cEARÁ 
Luiz Coelho de Carvalho. PERNAMBUCO-José
Belém de Oliveira;Tancredo Loyo Borba e Gileno
Hugo Gomes de Siqueira. ESPÍRITO SANTO 
José Barreto Mendonça. MATO GROSSO DO
SUL - Pedro Antônio Degolo e Aloysio Franco
de Oliveira. MATO GROSSO - João Batista Bar
bosa. PARAíBA - José Salvador Pereira. PIAuí
- Antônio de Melo Lima. BAHIA - AntÔnIO Me
drado de Alcântara e Ivan da Silva Barroso. Rio
GRANDE DO NORTE - Maurílio Pinto de Medei
ros. RONDÔNIA - João do Vale Neto. SANTA
CATARINA - Alberto Freitas. AMAZONAS - Al
mir de Souza Li. Ia. POLÍCIA FEDERAL - Wilson
Alfredo Perpétuo e José Ercídio Nunes, salientan
do-se ainda que lá na minha terra São Paulo,
onde nasci, há nomes como Haroldo Ferreira;
Benedito Rosa; Rubens Prates da Fonseca; Ros
maire Côrrea; lnilda Xavier;Natan Rosemblat; Pau
lo Fernando Fortunato, Alberto Angerami; Vander
José Maia; Zaqueu Sofia; Benedito Maia; Julião
Goes Pacheco; Marta Rocha de Castro e Ari José
Bauer, cujo trabalho tem que ser reverenciado
agora.

Esse conjunto de homens de uma honestidade,
dotados de grande devotamento, assessoraram
Constituintes com assento nesta Casa, menos pa
ra atender ao corporativismo, do que objetivando

o alto interesse da sociedade brasileira hoje opri
mida diante da violência urbana e rural, porém,
esperançosa em contar com melhores dias, ga
rantida que seja a estruturação mais perfeita dos
orgãos ligados à Segurança Pública.

Aqui no Congresso Constituinte, parlamentares
de todos os partidos a nível nacional sensibiliza
ram-se em face aos reclamos de vários segmen
tos sociais e, em contaeto permanente com os
delegados de polícia de todo o País, produziram
o melhor texto para atender a segurança pública,
como ficou dito.

A partir de Michel Temer, passando por Ibsen
Pmheiro, Plínio Arruda Sampaio, parlamentando
com Nelson Jobim, contaetando com Genebaldo
Correia, Miro Teixeira, Cunha Bueno, José Tava
res, AntÔnIO de Jesus, João Natal, Ronaldo Cezar
Coelho, Arnaldo Faria de Sá, Paulo Ramos, Ro
berto Cardoso Alves, Inocêncio Oliveira, Roberto
Augusto, Carlos Sant'Anna, José Lourenço, Boni
fácio de Andrada, João de Deus Antunes, Manoel
Moreira e contando com o destemido Antonio
Perosa, além de mim, os constituintes revelaram
grande apreço à Polítcia Civil e por isso mesmo
produziram o melhor trabalho.

Sr. Presidente, Srs, Constituintes, faço esse pro
nunciamento para que os Anais consignem um
dos segmentos que tiveram grande realce na
Constituinte, fruto da luta, da organização como
classe e do valor de cada um dos seus homens,
mas encerro dzendo que a Policia Civil paulista
pode regozijar-se por ter designado para porta
vozes junto à Assembléia Nacional Constituinte
os Delegados João Gilberto Pacifico, Murilo de
Macedo Pereira e Luiz Antonio Gomes Corrêa,
conhecido pelo 'Trio de Ferro", cujo trabalho em
nível de assessoria foi brilhante e permitiu aos
constituintes conhecer mais e melhor os mean
dros da Polícia Civildos estados e Federal. e assim
chegar a textos a que chegou.

Cumpre afinal uma palavra de encômio a Ber
nardo Cabral, o magnífico Relator, sempre atento,
imparcial, erudito, capaz de aceitar e rejeitar, capaz
de dizer sim e dizer não com autoridade, com
sabedoria, colocando no seu devido lugar tudo
quanto se lhe encaminhou, demonstrando que
é possível ser juiz e judicioso, mesmo em meio
a grandes paixões como as que dominaram quase
sempre o Plenário e os bastidores da Assembléia
Nacional Constituinte.

Outro assunto que me traz à tribuna, Sr. Presi
dente, já no ocaso do tempo, no final dos nossos
trabalhos constituintes, desejo dizer que os apo
sentados brasileiros tiveram grande apoio da As
sembléia Nacional Constituinte, enquanto se pos
tularam inúmeros pontos indispensáveis ao aten
dimento de suas reivindicações. A primeira gran
de reivindicação foi mandar corrigir a defasagem
quanto aos proventos e para isso foi votado o
art. 58 das Disposições Transitórias: "Os bene
ficios de prestação continuada já concedidos pela
Previdência Social.;." Foi fruto de emenda de mi
nha autoria acompanhada por ínumeros Parla
mentares de todos os Partidos polüicos. A outra
grande reivindicação foi a de fazer o aposentado
participar da fiscalização dos atos praticados pelo
governo. Essa reivindicação foi atendida e está
contida no art. 194. inciso VII: "Caráter demo
crático e descentralizado da gestão admlnistratíva
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com a participação da comunidade.,". Além des
ses pontos, um outro foi atendido que é da mais
alta importância, qual seja o de permitir ao apo
sentado o direito de votar e ser votado nos sindica
tos, quando filiado. Está no art. 7°, inciso VII: "O
aposentado flllado tem direito de votar e ser vota
do nas organizações sindicais", também de minha
autoria. De outro lado a inigualável conquista for
a aposentadoria da mulher e do homem. Amulher
aos 25 anos de trabalho e o homem aos 30
anos com vencimentos proporcionais. Essa con
quista foi arrancada com apoio da maioria das
lideranças do Congresso Constituinte. Há outras
conquistas como a que não autoriza a que nin
guém tenha beneficio inferior ao salário mínimo.
Essas conquistas se devem à luta de organização
da classe sob o comando da Confederação Nacio
nal dos Aposentados e Pensionistas sob o coman
do de Oswaldo Lourenço e assim também a luta
das Federações destacadamente a de São Paulo
com Henos Amorina à frente, sendo certo que
as Uniões e as Associações tiveram grande in
fluência nas decisões da Constituinte, salientando
a Associação dos Aposentados e Pensionistas de
Piracicaba, a União dos Aposentados da Baixada
Santista, a Associação dos Trabalhadores e Apo
sentados de Limeira. IV. se destacam os compa
nheiros Wladimir Jorge Schimiore, Antônio Dor
gival Trevisan, Gerônimo Rodrigues, MiltonSaco
mane outros valentes líderes que atuaram com
ação da emenda popular.

Uso desta tribuna para salientar que o trabalho
dos aposentados e sua luta hão de continuar para
exigir do Poder Executivo que cumpra a norma
constitucional, a partir do art. 58 das Disposições
Transitórias. Daí para frente, o Ministérioda Previ
dência e Assistência Social deverá ser compelido
a pagar em dia o que deve ao aposentado e mais
que isso, a União precisará depositar em dia a
contribuição a que está sujeita a atender o Orça
mento da Previdência. Ressalte-se que é indispen
sável fiscalizar os atos praticados pelos respon
sáveis pela Previdência como está autorizado pelo
art. 58 supramencionado.

Pois bem, Srs. Constituintes, a etapa da Lei
Maior está concluída. Resta, porém, a execução
das medidas ali programadas. Exorto, pois, os
aposentados a que continuem sua luta e exijam
o que melhor convenha àqueles que mourejaram
de sol a sol e agora, no tempo de lazer, esperam
poder viver melhor, ao lado de sua família, é o
que importa. Não resta a menor dúvida de que
os aposentados saberam lutar e poderão contar
com o atendimento da Câmara dos Deputados,
do Congresso Nacional, como contaram com a
Constituinte. Agrande trincheira de luta é a fiscali
zação continuada sobre a prática administrativa
da Previdência.

Era o que eu tinha a dizer,Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr'" e Srs. Constituintes, transportadores de carga
realizam o IXCongresso Nacional, na cidade de
São Paulo, e discutem temas da maior impor
tância como Política Nacional, Segurança no
Transporte, envolvendo acidentes de trânsito, rou
bos de veículos e estado precário das rodovias.
Na solenidade de abertura o Presidente da NTC
- Associação Nacional da Categoria -, Sebas
tião Ubson Ribeiro, lembrou a importância do

conclave, "um grande forum onde são estudados
os problemas nacionais que atingem o setor, sa
lientando que dele sairão as soluções e propostas
que nos permitirão não somente reclamar nossos
direitos, mas mostrar o caminho para os acertos".

Participamos, juntamente com os Senadores
Mário Covas e Marco Maciel,Deputados Brandão
Monteiro, Victor Faccioni, Maria de Lourdes Aba
dia e Denisar Arneíro, do Painel Nova Constituição
e Polítíca Nacional.

O IXCongresso realizará hoje um painel sobre
a campanha institucional pela valorização da ativi
dade do TRC, com o objetivo de estudar estrata
gemas que mostrem à população, imprensa, e
autoridades governamentais, que o caminhão não
é o grande vilão do trânsito e da estrada.

Saúdo os eminentes congressistas presentes
ao IXCongresso Nacional de Transportes de Car
gas. Estou certo de que o encontro de transpor
tadores, para exame da atual conjuntura nacional
e do papel e responsabilidade confiadas ao nosso
sistema de transportes, produzirá significativos
beneficios ao nosso sistema para o esforço de
nossa categoria, voltado para a modernidade e
melhoria do desempenho do setor.

É contribuição que entendo devida nessa busca
que a Nação empreende, na diretriz do desenvol
vimento econômico e social, notadamente com
a promulgação da nova Carta Política.

O Brasil vai voltar a crescer. Não há sentido
em que outras partes do mundo estejam trilhando
caminhos de prosperidade e o Brasil, na América
Latina, esteja condenado à estagnação e ao retro
cesso. Retomado o crescimento, os transportes
passarão a ser largamente exigidos no cumpri
mento de sua função propulsora da economia.
Os transportadores de cargas têm consciência
dessa perspectiva e se mobilizam para bem cor
responderem aos seus deveres nesta breve e nova
fase da vida nacional.

Sr. Presidente, SI"'" e Srs. Constituintes, passo
a fazer leitura de matéria divulgada pela imprensa
pernambucana, sobre documento assinado pelo
DNER, 4° Distrito, localizado em Pernambuco:

EMPRESÁRIOS LUTAM POR
VERBAS PARA ESTRADAS

Os transportadores de cargas de Pernam
buco enviaram, ontem, telegrama aos Depu
tados Constituintes José Carlos Vasconcelos,
Nilson Gibson e Marcos Queiroz, membros
da Comissão de Finanças do Congresso Na
cional, manifestando a apreensão do setor
quanto ao corte dos recursos destinados à
manutenção e recuperação das rodovias fe
derais e sugerindo a apresentação de emen
das ao Projeto de Orçamento da União para
1989, que assegurem verbas suficientes para
preservação da malha viária federal.

Na mensagem, os empresários ressaltam
que a paralisação dos serviços de manuten
ção e conservação das estradas federais, em
decorrência da falta de recursos que foram
cortados, desde o último dia 12 pelo Minis
tério dos Transportes, ameaça de colapso
o sistema de transporte de cargas, o que
implicaria em graves prejuÍZospara a indús
tria e o comércio, comprometendo, seria
mente, a economia do estado e da região,
além de agravar ainda mais o desemprego
em Pemambuco e no Nordeste.

Na correspondência encaminhada aos
parlamentares pernambucanos, integrantes
da Comissão de Finanças do Senado, os
transportadores de cargas anexaram um es
tudo de estimativa de custo elaborado pelo
4° Dlstnto Rodoviário Federal do DNER, se
diado no Recife,para a restauração das rodo
vias federais localizadas no território pernam
bucano.

O documento assinala que o 4° Distrito
Rodoviário Federal, com sede em Pernam
buco, detém sob a sua jurisdição um total
de 2.659,7 quilômetros de estradas federais,
e que, com a redução da rede, decorrente
do repasse de algumas rodovias para o Go
verno do Estado, deverá ficar sob a sua res
ponsabilidade a manutenção e conservação
de 1.787,7 km.

Para conservação dessas rodovias, o dis
pêndio mínimo por quilômetro, por ano, será
da ordem de US$ 3,5. Assim sendo, serão
necessários para conservação da rede rodo
viária federal, no exercíciode 1989, recursos
no valor de cerca de US$ 6,3 milhões e para
recuperação o montante de US$ 66,750 mi
lhões.

A estimativa de custo feita pelo DNER 
4° DistritoRodoviário Federal- para restau
ração das rodovias situadas na suajurisdição,
para o exercíciodo próximo ano, é a seguinte:

-Rodovia BR-101IPE, trecho - Divisa
PElAL, Extensão: 215,0 Km. A restaurar em
1989 - 50% - 108,OKm.Recursos neces
sários em 1989: US$ 10.800.000,00 (dez mio
Ihões e oitocentos mil dólares): Rodovia BR·
2321PE.Trecho: Km 32,5 - Km 68,8. Servi
ços iniciados em 1986 - Para conclusão
dos serviços em 1989, serão necessários re
cursos da ordem de US$ 1.600.000,00 (hum
milhão e seiscentos mil dólares); RodoviaBR
2321PE. Existem dois trechos críticos na Ro
dovia BR-232IPE. O 1° é o trecho compreen
dido entre o acesso ao TI? (Terminal Rodo
viáriodo Recife)e o acesso à cidade do More
no, com 18 (dezoito) quilômetros de exten
são; O 2° trecho está compreendido entre
a cidade de Pesqueira e o povoado de Algo
dões, com 81 (oitenta e um) quilômetros de
extensão. Para execução da restauração e
melhoramento dos 18 quilômetros e 50%
do 2° segmento, ou seja, 41 quilômetros, se
rão nescessários recursos no valor de US$
5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos
mil dólares);

Rodovia BR-232IPE.Ainda na RodoviaBR
232IPE no sertão de Pernambuco, o trecho
compreendido entre as cidades de Serra Ta
lhada e Parnamírírn, construido há 20 anos,
está a exigirurgente restauração. A extensão
do trecho é de 134 Km. Para se restaurar
50% desse trecho, ou seja, 67 Km, apenas
com simples recapeamento asfáltico com es
pessura mínima, serão necessários recursos
no valor de US$ 4.100.000,00 (quatro mi
lhões e cem mil dólares); Rodovia BR-4281
PE. Já foi licitado o subtrecho compreendido
entre a localidade de Lagoa Grande e Petro
lina, com 50 Km de extensão. Para se restau
rar o subtrecho serão necessários recursos
no valor de US$ 4.650.000,00 (quatro mi
lhões e seiscentos e cinqüenta mil dólares);
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Rodovia BR-428/PE, entre a cidade de Santa
Maria da Boa Vista (Km 98) e Lagoa Grande
(Km 148) com 50 Km de extensão.

Sr. Presidente, SI"" e Srs. Constituintes, o assun
to foi confirmado pelo Ministro dos Transportes,
em exercício, Professor Doutor Mário Picanço,
que enfatizou a decisão do Ministro José Reynaldo
em desativar obras de manutenção de rodovias
e paralisação de todos os contratos de engenharia
firmados pelo DNER, no País. Essa é uma das
primeiras conseqüências da "Operação Desmon
te".

Oportunamente voltarei ao assunto, Sr. Presi
dente. (Muito bem!)

O SR. OSVALDO BENDER (PDS - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI""
e Srs. Constituintes, hoje temos a grande oportu
nidade de ratificar definitivamente o projeto de
Constituição. E o jornal destaca mudanças feitas
pela Comissão de Redação Final. Aqui temos 18
itens que serão alterados. Apenas destacaria um
e, por minha opinião, acredito que não se pode
alterar substancialmente o projeto, aquilo que foi
aprovado pelo Plenário. No referente aos cartó
rios, foi aprovado no segundo turno:

Os atos necessários para o exercício da
cidadania - certidões em geral - serão gra
tuitos aos comprovadamente pobres.

E, agora, a Comissão alterou esse dispositivo:

A Comissão acolheu a proposta do Sena
dor Nelson Cameiro que estende esse direito
a todos os cidadãos. Assim os cartórios não
poderão cobrar mais taxas para certidões de
nascimento e casamento.

Ora, Sr. Presidente, não é justo que aqueles
que podem não paguem os seus documentos.
O governo não pode distribuir, gratuitamente, be
neficios, porque alguém terá que pagá-los. Con
cordo, plenamente, tal qual como fora aprovado,
no segundo turno, que as pessoas comprova
damente pobres, os necessitados tenham esses
documentos fornecidos gratuitamente. Os que
têm condições de pagar; devem fazê-lo.

Deixo aqui o meu protesto referente a esse dis
positivo, que, certamente, teremos apenas uma
votação e, automaticamente, a nova Carta será
aprovada.

Os outros dispositivos, não os analisei a fundo,
mas este deixa claramente transparecer a altera
ção, de vez que implica até em custas para o
poder público, e não podemos admitir ISSO. SOU
de opinião, como já frisei, de que aqueles que
podem devem pagar.

Era apenas este, Sr. Presidente, o protesto que
eu queria regiatrllC referente a este dispositivo.
(Muito beml)

o SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes, nesta última sessão de trabalho da Assem
b1~a Nacional Constituinte, temos que registrar
a nossa homenagem, os nossos agradecimentos
a todos os constituintes com quem trabalhamos,
particularmente aos companheiros e companhei
ras constituintes identificados com as propostas
políticas dos trabalhadores e das forças progres
sistas. Estendemos nosso agradecimento e a nos-

sa homenagem a todos os funcionários desta Ca
sa com quem convivemos nas Subcomissões,
nas Comissões Temáticas, na Comissão de Siste
matização, no Plenário, nos dois tumos; a todos
os companheiros e companheiras da imprensa
que facilitaram a divulgação das informações des
te Plenário para a opinião pública, e àqueles que
algumas vezes tiveram acesso à Assembléia Na
cional Constituinte - refiro-me ao cidadão co
mum, apesar das restrições impostas, principal
mente na fase de Plenário.

Ao fazer este registro, Sr. Presidente, não pode
ríamos deixar de em rápidas palavras falar do
significado da sessão de hoje. Não há como fugir
mos da questão crucial hoje - a votação do pro
jeto de Constituição. De certa maneira, somos
chamados a fazer um juízo de valor em relação
ao mérito do texto constitucional, não tanto quan
to ao processo constitucional, e sim em relação
ao problema da nova ordem institucional criada
pelo texto constitucional, que será materializada
através das nossas assinaturas a partir de amanhã,
com a promulgação no dia 5, e nós, do Partido
dos Trabalhadores - será comunicado pela nos
sa Liderança - vamos participar desse processo.

Deixamos claro, hoje, que a nossa posição con
trária significa um juízo de valor em relação àque
les dispositivos do texto constitucional que têm
a nossa discordância, e destacaríamos a questão
da reforma agrária, o papel das Forças Armadas,
a pouca modificação no Poder Judiciário, a não
aprovação da anistia política e a supervalorização
do direito de propriedade.

Esse juízo de valor, Sr. Presidente, busca tam
bém levar em conta a nossa responsabilidade pe
rante esse povo tão cansado, derrotado e frus
trado que não pode ter, relativamente a esta nova
Constituição, uma espécie de fetiche, como acon
teceu com outras esferas de poder; temos que
passar uma relação real, uma verdade daquilo
que é avanço e avanço parcial e daquilo que não
é avanço e que vai precisar de uma grande luta,
tanto na lei complementar, na lei ordinária, como
nas propostas de revisão constitucional e na feitu
ra dos textos das Assembléias Legislativas e Câ
maras Municipais.

Sr. Presidente, nesta última sessão de trabalho,
é importante registrar, perante a opinião pública
e nos Anais da Assembléia Nacional Constituinte,
esse juízo de valor, no que conceme ao mérito
da nova Carta, da nossa discordância, porque,
no que diz respeito às relações de poder e de
propriedade, esta Constituição retrata hoje a situa
ção real do País, portanto, a manutenção de dispo
sitivos reacionários e de sentido antipopular. Esse
julgamento e esse juízo de valor iremos expressar
de maneira mais profunda e detalhada em outra
oportunidade, através de nossa Liderança.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

o SR. EDME TAVARES (PFL - PB. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes, há poucos dias a Paraíba perdeu um de
seus valores maiores, um homem público de ex
cepcionais qualidades de administrador e de po
lítico.

Trata-se, Sr. Presidente, do Sr. Damásio Barbo
sa da Franca, por três vezes prefeito da capital
paraibana, onde, no exercício do seu mandato
pxecu!hID.lIOUbe corresDOnder à confíanca do po-

vo pessoense, administrando João Pessoa com
profundo sentimento de defesa das necessidades
populares. Esse homem, identificado com as me
lhores causas do povo pessoense, deixa, assim,
uma lacuna na política paraibana.

Nesta oportunidade, Sr. Presidente, ao regres
sar da Paraíba, faço o registro do falecimento do
Sr. Damásío Barbosa da Franca em nome de
todo o povo pessoense e paraibano, afírmando
que a Paraíba perdeu um de seus grandes ho
mens públicos. Na sua ausência, ficará o seu
exemplo de administrador identificado com as
mais nobres causas populares, esse exemplo de
amor à causa do povo, sobretudo demonstrando
que o bem-estar social está acima de qualquer
contingência partidária.

O SR. PAULO RAMOS (PMOB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes, em primeiro lugar, manifesto o meu mais
veemente protesto com relação à condução, pelo
Governo Sarney, da renegociação da dívida ex
terna.

O Governo Samey, já ilegitimado e não reco
nhecido pelo povo brasileiro, ainda nos momen
tos finais da conclusão dos trabalhos da Assem
bléia Nacional Constituinte, procura comprome
ter a soberania nacional, tornando a sua afirmação
irreversíveL

Por outro lado, manifesto o meu protesto contra
uma decisão da Comissão de Redação que a1te
rou o mérito do § 40 do art 25. Vou tratar desta
questão durante a votação da redação final do
Projeto de Constituição.

Assomo a esta tribuna, Sr. Presidente, para dizer
da irresponsabilidade do Governo Federal com
relação ao Município do Rio de Janeiro e da in
competência do Governo Saturníno Braga em re
lação à condução dos destinos da questão muni
cipal.

O povo do Municipio do RIO de Janeiro encon
tra-se surpreso. Primeiro, com as denúncias que
o Prefeito Satumino Braga faz agora sobre as fi
nanças do Município. E mais surpreso ainda por
que pretende S. Ex", o Prefeito do Rio de Janeiro
- por quem tenho o mais profundo respeito -,
leiloar a coisa pública. Se tudo correr como pre
tende, o Prefeito Satumino Braga, certamente to
do o Município do Rio de Janeiro será leiloado.

Os servidores públicos do Município estão em
greve, porque não vão receber os seus pagamen
tos. Todos os serviços da responsabilidade da
prefeitura começam a ser paralisados.

É preciso que os constituintes do Rio de Janeiro
e todos os demais constituintes compreendam
a importância do nosso Município em relação à
Federação, e possam todos, especialmente os
constituintes do Rio de Janeiro, tomar uma atitude
para que o Governo Federal socorra o Rio de
Janeiro e o seu prefeito não leiloe o bem público,
como pretende fazer.

Era esta a minha consideração, Sr. Presidente.

O SR. LUIZ SALoMÁo (PDT - RJ) - Sr.
Presidente, V.Ex" anunciou a Ordem do Dia desta
sessão, e eu gostaria de requerer que, além do
tema proposto por V. Ex', e que já consta da
convocação, fosse aberto um espaço na pauta
para ser examinado o projeto de decisão a ser
apresentado nesta sessão pelo PDT e por vários
Srs. Cpnstituintes - 187 Constituintes-, no sen-
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tido de questionar a medida que está sendo ado
tada hoje pelo Sr. Ministro da Fazenda, acompa
nhado pelo Presidente do Banco Central e por
outros dirigentes dessa autarquia, no sentido de
celebrar um novo acordo com os credores inter
nacionais.

Ora, Sr. Presidente, o art 49 da nova Consti
tuição, em seu inciso I, é bastante claro:

"É da competência exclusiva do Congres
so Nacional:

I- resolver definitivamente sobre trata
dos, acordos ou atos intemacionais que acar
retem encargos ou compromissos gravosos
ao patrimônio nacional."

Foi bastante nítida e clara a intenção dos Cons
tituintes em introduzir esse dispositivo no novo
texto constitucional, para impedir que o Executivo,
tantas vezes comprometido com os interesses dos
banqueiros internacionais, alienasse a soberania
nacional, edregasse o futuro das gerações que
estão por vir aos interesses dos banqueiros inter
nacionais. A medida, que foi aceita praticamente
por unanimidade por esta Casa, está por ser anu
lada, está por ser contornada pela manobra so
lerte do Senhor José Samey e do seu Ministério,
que se antecipam, por apenas 14 dias à promul
gação da nova Constituição, para tentar evitar a
aplicação do art. 49, inciso I, da nova Carta.

Sr. Presidente, evidentemente esse gesto do
Govemo José sarney, mais um gesto ilegítimo
e descabido, ameaça a soberania desta Casa e
do País, porque, sem dúvida alguma, foi uma deci
são autônoma e soberana da Constituinte subme
ter todo e qualquer acordo ou tratado internacioal
que comprometa o patrimônio da Nação ao exa
me do Congresso Nacioanl, e o que se pretende
é exatamente evitar essa etapa indispensável para
legitimar tal ato.

Invocaria aqui a responsabilidade do Presidente
desta Casa, o nobre Constituinte Ulysses Guima
rães, que tem utilizado a Constituição como a
sua grande realização na vida pública, que tem
assumido a patemidade da nova Carta, aliás, de
forma um pouco atropelada, para que, agora,
diante desse episódio, assuma uma atitude que
corresponda à confiança que lhe foi depositada
pelos 559 Constituintes e coloque esse Projeto
em votação, para que o Plenário decida soberana
mente se será legítimo o ato, a assinatura desse
acordo nos Estados Unidos ou se esse ato estará
sujeito à ratificação do Congresso Nacional.

Sr. Presidente, encareço à Mesa amplie a Or
dem do Dia, para que inclua este ponto na pauta:
o exame do projeto de decisão a ser apresentado
por mais de 187 Constituintes nesta sessão.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT - RJ.
Sem révísão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr'"
e Srs. Constituintes, registro a minha solidarie
dade à população do Municípiodo Riode Janeiro,
a minha solidariedade aos servidores públicos que
estão em greve, pelo fato de que a administração
municipal, na pessoa do Prefeito do Município
do Rio de Janeiro, não conduzindo bem esse pro
cesso, traz àquele Município,neste momento, um
grande transtorno. Registro, repito, minha solida
riedade com toda a insenção de quem desta tribu
na já denunciou há algum tempo o fato de que,
desde a fusão com o Estado do Rio de Janeiro,
estamos vivendo más adrninistracões. não dizen-

do ou apontando apenas um culpado em toda
essa trajetória. Existe, sim, por parte do Prefeito
da Cidade do Rio de Janeiro, uma responsabi
lidade nessa má administração, mas governantes
anteriores também foram culpados por toda essa
situação que estamos vivendo hoje no Município
- a inchação da máquina administrativa; o fato
de não termos tido concursos sucessivos para
a renovação do quadro de servidores, a fim de
que não houvessem a inchação da máquina. Hou
ve também a falta de uma politica voltada para
o Município.Sr. Presidente, Sr" e Srs. Constituin
tes, como carioca, não posso deixar de prestar
a minha solidariedade e também um apelo à Ban
cada do Rio de Janeiro, no sentido de que extra
pole as siglas partidárias ou as divergências e
defenda o Municípiocarioca, neste momento, jun
to ao Ministro da Fazenda, para que as carioqui
nhas possam, socorrer o MunicípIO do Rio de
Janeiro.

O Projeto "Fala Favela" está funcionando no
Estado do Rio de Janeiro; no entanto, já há algum
tempo, foi feito um apelo. Nesta Casa foram apre
sentados vários projetos por ocasião das enchen
tes ocorridas no Rio de Janeiro; apresentei proje
tos, denunciei desta tnbuna que o Ministro da
Fazenda precisava referendar o que o BfRDestava
depositando, em favor do Município do Rio de
Janeiro, para as habitações nas favelas. Sr. Presi
dente, Sr" e Srs Constituintes, estamos sendo um
joguete das campanhas eleitoreiras. O Municipio
do Rio de Janeiro exige respeito, e como sou
do Rio de Janeiro e também Constituinte, neste
momento renovo o meu apelo à Bancada do meu
Estado.

Sr. Presidente, Sr'" e Srs Constituintes, outro
assunto me traz à tribuna:

Em sintonia com a campanha intemacional "U
berdade para Nelson Mandela", através de inicia
tiva minha e do Deputado Paulo Paim (PT-RS),
encaminhamos abaixo-assinado à Representação
da África do Sul em nosso País dia 4 de agosto
passado. véspera do 26° aniversário de sua prisão.
Esse documento, que obteve adesão de mais de
quatrocentos Parlamentares, reflete o apoio do
Congresso Constituinte às manifestações pela sua
libertação e também nosso repúdio a essa prisão.

Em resposta às manifestações que têm sensibi
lizadotodo o mundo livrecontemporâneo, a partir
da comemoração do 70° aniversário de Mandela,
o governo sul-africano divulgou carta onde apre
senta sua versão dos fatos.

A versão, como era de se esperar, apresenta
injúrias graves a Nelson Mandela, numa tentativa
de desacreditar a imagem e a luta desse Iider
negro, com o objetivo ainda de enganar a opíníão
pública mundial a respeito do que ocorre na Africa
do Sul, distorcendo fatos conhecidos internacio
nalmente e levando a crer, erroneamente, que
a luta organizada dos negros daquele país é des
conhecida para as pessoas que condenam o
apartheid.

Sr. Presidente, como um dever de justiça e um
imperativo de consciência, mesmo porque a Nel
son Mandela não é assegurado direito de defesa
das calúnias que lhe são dirigidas, respondemos
à provocativa carta do embaixador sul-africano.

Solicito a V.Ex' o registro nos Anais desta Casa
da resposta do governo da África do Sul às mani
festações de apoio à libertação para Mandela, e
nossa resposta que é, antes de tudo, um apelo

ao diálogo e à paz, à discussão aberta sobre o
apartheid e pela construção de uma verdadeira
sociedade livre e democrática naquele país, que
leve ao fim esse regimento hediondo.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Constituintes, ainda
devo focalizar assunto de interesse do País.

O governo da Nova República, através da Funai,
tem anunciado que demarcará a área indígena
yanomani, localizada no noroeste da Amazônia,
inclusive propagadeado nos meios de comuni
cação essa intenção. Só que não esclarece, para
a opinião pública, de que forma está sendo preten
dida essa demarcação, que na verdade representa
o desejo de entidades nacionais e internacionais
que apóiam a questão indígena.

A campanha publicitária veiculada pelo gover
no não esclarece os verdadeiros fatos, encobrindo
seus reais objetivos na execução do Projeto Calha
Norte, o mais grave projeto de ocupação da Ama
zônia na atualidade, e que atmgirá diretamente
as populações indígenas, principalmente os yano
mani

Embora divulgue que serão demarcados mais
de 8 milhões de hectares pará os cerca de 10
mil Yanomani, na verdade serão cnadas 19 áreas
indigenas isoladas entre si, constituindo-se em
verdadeiras ilhas que somadas totalizam, isto sim,
2.435.215 hectares de área demarcada. Esta cifra
representa apenas 30% das terras historicamente
ocupadas pelos índios, que ficarão em meio a
duas florestas nacionais (Amazonas e Roraima)
e ao Parque Nacional do Pico da Neblina, que
por sinal já existia.

Essa medida, além de reduzir em 70% o territó
rio pretendido, vem tragicamente acompanhada
da criação de florestas Nacionais, que legalmente
permitem a exploração econômica dos seus re
cursos naturais por qualquer pessoa (FlSica OU
jurídica), ínstitucíonalízando a presença ilegal de
aproximadamente 20 mil garimpeiros no território
yanomani e abrindo as portas, futuramente, para
as madeireiras, empresas de mineração, assim
como a outros possíveis aventureiros.

Sr. Presidente, a demarcação destas 19 ilhas
dentro do parque e das florestas nacionais retalha
'o território yanomani, comprometendo seriamen
te a unidade e a reprodução desse povo, que
representa a maior nação indígena isolada no
mundo.

Desde agosto de 1987, é fato corrente que em
presários do garimpo, aliados a políticos locais
têm incentivado centenas de garimpeiros, cotidia
namente, a ingressarem na área. A decisão gover
namental de retalhar o territóno yanomani só vem
reforçar essa atitude.

Nos últimos tempos, os índios além de serem
vitimas de assassinatos (covas com muitos cadá
veres já foram encontradas), têm sido acometidos
por várias doenças tais como gripe, malária, hepa
tite, doenças venéreas e outras ainda não diagnos
ticadas pelos médicos. Suspeita-se que muitos
estejam contaminados pelo mercúrio usado pelos
garimpeiros na extração do ouro que é jogado
nos rios onde os índios se abastecem. O grande
contingente de garimpeiros que circulam na re
gião é responsável pela fuga da caça, pela invasão
das roças, que tem levado a fome a esse povo,
causa direta do aumento da mortalidade entre
eles. Os índíos deixam de trabalhar em suas roças
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para trabalharem para os garimpeiros, em troca
de bens típicos da sociedade de consumo.

Ao apelo nacional e internacional para a garan
tia da sobrevivência dos yanornani, exigindo a ex
pulsão dos invasores e a criação do Parque yano
rnaní, os dirigentes da Funaí respondem com o
impedimento do acesso à informação sobre a
área para que a opmião pública não tome conhe
cimento dos verdadeiros fatos, e retirada da área
de profissionais da saúde, cientistas, pesquisa
dores, missionários protestantes e católicos. As
medidas repressivas atingem, inclusive, seus pró
prios funcionários, através de demissões ou trans
ferências.

Sr. Presidente, SI"'" e Srs. Deputados, a proposta
governamental da demarcação da área yanomani
representa um embuste contra os índios e contra
a opinião pública, além de demonstrar flagrante
desrespeito à novas normas constitucíonaís, que
asseguraram, dentre outros pontos, o território
contínuo para as populações indígenas.

Em nome do PT reclamamos das autoridades
competentes Ministros da Reforma Agrária, do
Interior, Presidente da Funai e Presidente da Repú
blica providências no sentido de assegurarem a
sobrevivência física e cultural dos yanomani. Em
decorrência disso, exigimos também a revisão da
Portaria de demarcação, por ser a medida mais
imediata e correta, sob pena de serem responsa
bílízados por crime da omissão e conivência pelo
genocídio da nação yanomani.

Finalizando, Sr. Presidente, SI"'" e Srs Consti
tuintes, também registro a minha ausência neste
plenário em dias passados. Não fizessa denúncia
anteriormente porque estava no Rio de Janeiro,
acompanhando o meu marido que teve dois ede
mas pulmonares em menos de uma semana e
se encontrava em estado grave, saindo apenas
ontem do balão de oxigênio. A minha presença
aqui, hoje, é apenas para o processo de votação,
pois estarei voltando ao Rio de Janeiro. Devo dizer
que estou atenta a essa política, dando não apenas
a minha solidariedade como buscando e toman
do iniciativa própria junto ao Ministro da Fazenda,
junto ao Presidente, junto à Bancada do Rio de
Janeiro, para que, juntos, possamos encontrar
uma saída para o nosso Município. (Muito bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A
ORADORA:

Brasília, agosto de 1988
Exrrr' Sr,
A1exander Van Zul
Embatxador da República da África do Sul
Nesta

Senhor Embaixador:
Foi com atenção e interesse que tomei conheci

mento das ponderações feitas pelo governo de
seu país - a África do Sul - em resposta à
campanha mundial, e particularmente ao movi
mento brasileiro, pela libertação incondicional pa
ra Nelson Mandela.

Constatei a maneira pejorativa com que esse
governo trata o líder negro, numa tentativa inequí
voca de infamar e desacreditar sua imagem pe
rante a opinião pública mundial e especialmente
perante a maioria negra sul-africana, para quem
Mandela é, hoje, o símbolo vivo da luta pela liberta
ção, pela paz e o incentivo para a continuidade
dessa luta.

o governo de seu país alega que "por razões
humanitárias tem, por repetidas vezes, oferecido
a libertação a Mandela". Nesse sentido, poderá
ser liberto a qualquer momento, desde que renun
cie à luta organizada pela libertação de seu povo.
Em outras palavras, em troca de uma efêmera
liberdade, terá que compactuar ou até colaborar
com o regime do apartheid, que escraviza há
quase meio século esse povo.

Oportuno lembrar que Mandela tem dito, reite
radas vezes: "a liberdade de meu povo não pode
estar separada da minha".

Na lingua afrikaans, o apartheid significa "se
paração". A política do Partido Nacional insiste
em chamar de "desenvolvimento separado" esse
regime instituído em 1948. Mas, como sabemos,
o apartheid é um conjunto de leis que segrega
os negros em áreas residenciais, na educação,
classifica o individuo desde o nascimento de acor
do com sua raça, priva-os de seus direitos políti
cos. Além disso, instituiu aberrações geográficas
destinadas só para negros (os bantustões) e insti
tuiu um poder judiciário que é um dos susten
táculos da discriminação racial.

Após intensas lutas por reformas - traumáticas
para o povo negro - muitas leis do apartheid
foram derrubadas, como a lei do passe, a proibi
ção do casamento inter-raciais, a segregação nos
transportes, em áreas de lazer.

É assim, pois, que o regime segregacionista
tomou-se conhecido, transformando-se em obje
to de condenação em todo o mundo.

Em relação ao documento distribuído por V.
Ex' atenho-me principalmente à utilização de ter
mos relacionados à violência praticada pelos gru
pos negros organizados para o combate ao racis
mo. Oportuno indagar qual a alternativa apresen
tada pelo governo de Pretória, que se recusa a
dialogar com lideranças e a entender que a con
cessão de poderes à maioria negra é um passo
inevitável para o entendimento e para a constru
ção de uma democracia no país, que leve ao
fim do apartheid?

Infelizmente, senhor Embaixador, parece que
é o próprio governo que tem feito a verdadeira
opção pela violência, que recrudesceu nos últi
mos anos, vitimando só neste periodo mais de
duas mil pessoas. A África do Sul tem se desta
cado regularmente no cenário mundial pela apo
logia e prátIca da violência em territórios negros.
Sua história recente registra a utilização de recur
sos violentos pelo estado para reprimir manifes
tações negras de qualquer espécie. Transformou
se em política de governo Institucionalizou-se.
Podemos relacionar vários episódios marcantes,
de conhecimento internacional, que comprovam
nossa teoria.

1. Massacre de Shaperville, em 21-3-60,
onde foram assassinados 69 negros que se mani
festavam contra a obrigatoriedade do uso do pas
se interno, exigido à população negra para loco
moção dentro de seus próprios territórios. Esta
lei foi revogada somente em 1986.

2. Massacre de Soweto, em 16-6-76, crime
hediondo que causou a morte de mais de 600
pessoas, segundo dados oficiais, e mais de mil,
conforme estatísticas independentes.

3. Prisão e assassinato, pela policia racista,
do líder negro Steve Biko, em 1977.

4. Imposição do estado de emergência desde
junho de 86, após levantes que registraram a mor
te de 2.500 pessoas.

5. Prisões arbitrárias, inclusive de jovens com
menos de 18 anos.

6. Banimento das principais organizações an
ti-apartheid.

7. Ilegalidade para o Comitê em Defesa da
Democracia e prisão de seu dirigente, Desmond
Tutu.

8. Permanente perseguição e repressão à
qualquer tipo de manifestação. Nestas ocasiões,
são utilizados sempre contra os manifestantes
bombas de gás lacrimogêneo; chicotes, armas
de fogo (ferimentos à bala é a agressão mais
corriqueira) e muitos assassinatos.

9. Outro aspecto negativo são as invasões por
parte do exército sul-africano nos países vizinhos,
com o pretexto de combater guerrUheiros do Con
gresso Nacional Africano.

Senhor Embaixador, os casos aqui relatados
são, comprovadamente, atos de violação dos di
reitos humanos. E estes são apenas casos a que
a imprensa internacional e organismos de defesa
dos direitos humanos têm conhecimento, afora
os atentados à população negra censurados pelo
seu governo, com receio de uma represália maior
por parte das Nações Unidas.

V.Ex',afirma que a imprensa nacional e estran
geira tem levado ao nosso conhecimento notícias
inverídicas a respeito de Nelson Mandela e da
situação do povo sul-africano. Curioso indagar
se não seria demasiada coincidência considerar
equívoco que grande parte da opinião pública
mundial compactua com os mesmos propósitos:
repúdio ao apartheid e à condenação de Mande
la? Seria estranho que tantos se deixassem enga
nar por tanto tempo!

Afirma, ainda, que o governo sul-africano tem
envidado "esforços para instalar um sistema de
mocrático no país, através de um processo de
negociação com as lideranças nacionais". Seria
cômico se não fosse falsa essa conclusão.

Énecessário esclarecer que tipo de democracia
seu governo está interessado em construir. Um
sistema democrático fundamentado apenas no
abrandamento de muitas leis e políticas racistas
ainda vigentes no país ou uma democracia onde
os negros são obrigados, na base da repressão
e do assassinato em massa, a aceitar e cooperar
com o apartheid? Do mesmo modo, se faz ne
cessário esclarecer que espécie de negociação
e com quais lideranças o governo quer contactar?
Qual a forma de dialogar com as organizações
negras se a maioria delas e as mais represen
tativas foram banidas e seus lideres encontram-se
na prisão? No princípio desse ano, de uma só
vez, foram proibidas as atividades políticas de pelo
menos 18 organizações anti-apartheid, incluídas
aí a Frente Democrétíca Unida (FDU), o Con
gresso dos Sindicatos Sul-Africanos (COSATU),
Comitê de Apoio dos Pais dos Detidos, Associa
ção Cívica de Soweto, Congresso da Juventude
Sul-Africana e a Campanha pela Libertação de
Nelson MandeJa.

Senhor Embaixador, o anúncio da disposição
para o diálogo e a divulgação do banimento de
grupos representativos da população negra é uma
contradição inaceitável para um regime que pre
tende ser democrático.
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Por fim, faço minha a voz do chefe da Igreja
Anglicana -da África do Sul e Prêmio Nobel da
Paz de 1984, o arcebispo negro Desmond Tutu,
quando declara:

"a idéia que o governo tem de reformas
é governar com mão-de-ferro e abafar a pos
sível onda de oposição política eficaz no país,
independentemente de ser pacífica e legal."

Estas palavras, por si só, justificam nossas inda
gações e desmistificam as calúnias contidas em
sua carta. Tenta transmitir para o povo brasileiro
uma falsa imagem da condução do processo polí
tico contra o apartheid, fazendo crer erronea
mente ao mundo que a solução para a pnsão
de Mandela e para as negociações que leve a
paz ao país depende de uma decisão unilateral,
ou seja, somente das lideranças e do povo negro.
Sabemos, na verdade, que inexiste qualquer esfor
ço por parte do governo para libertar Nelson Man
dela ou para ínícrar a dernocrattzaçáo do país,
culminando com o fim do reqime segregacio
rusta. Qualquer lnícíatrva que não leve em conta
essas propostas será meramente paliativa, como
tem sido até hoje.

Ressalto, também, que as imciativas até agora
tomadas no sentido de reforçar a campanha pelo
fim do apartheid tem apenas significado político.
em defesa dos direitos humanos. Não conside
ramos uma introrrussào nos asssuntos internos
de seu país.

Como instrumento de luta do Partido dos Tra
balhadores, comprometido com as lutas de clas
ses e com a construção de uma sociedade iguali
tária, não poderia me omitir diante da situação
em que vive o povo sul-africano e seus presos
políticos. Além do mais, respalda-nos a posição
do governo brasileiro à respeito do apartheid,
que é a veemente condenação. Se não é a posição
firme, decidida e pragmática tantas vezes por nós
defendida, não deixa de ser a opinião à nívelgover
namental, conhecida internacionalmente.

Reafirmo minha disposição de lutar para com
bater o apartheid e todas as formas de discrimi
nação. Chegará o dia em que cantaremos tam
bém para a África do Sul os poemas feitos por
Agostinho Neto para Angola:

Inexoravelmente
como uma onda que ninguém trava
vencemos.
O Povo tomou a direção da barca
Mas a lição lá está, foi aprendida:
Não basta que seja pura e justa
a nossa causa.
É necessário que a pureza e a justiça
existam dentro de nós."

("Do Povo Buscamos a Força", em Poe
mas de Angola, pág. 49 - Agostinho Neto).

Deputada Benedita da Silva - PT/RJ

Prezado Leitor,
Com a chegada, recentemente, de seu 70' aru

versáno, muita coisa foi noticiada na imprensa,
no Brasil e no exterior, sobre o Sr Nelson Rolih
lahla Mandela, cujo primeiro sobrenome "Rolih
lahla" significa "agitador" na língua Xhosa. O fator
que me perturba mais é a forma na qual ele foi
transformado em uma inocente vítima de um SIS

tema político supostamente draconiano - carac-

terízando-o como um Martin Luther King ou um
Ghandi da atualidade. um amante da paz mantido
detrás das grandes por suas crenças políticas.
Como tudo isso está longe da verdade!

Além disso, o meu governo está sendo subju
gado a uma imensa campanha, apotada até por
muitos governos, para a sua libertação.

Quem é este homem e quais as razões que
o levaram à prisão? Siga-me, prezado leitor, e
voltemos a um passado nem tanto remoto, e des
cubramos, juntos, um pouco mais sobre este
"mártir" da liberdade de seu povo.

O Sr. Mandela nasceu a 18 de julho de 1918,
num pequeno vilarejo perto de Umtata, capital
do Transkeí, torrão natal da nação Xhosa. Ele
pertence à família real Themba e seu pai era o
assessor principal do Chefe Supremo (isto é, o
Governante do povo do Transkei). Ele frequentou
o Healdtown MissIon ColIege e logo depois, em
1938, matriculou-se na Universidade de Fort Hare,
mas em 1940 foi suspenso, após ter participado
de um protesto estudantil Enquanto completava,
por correspondência, seu Bacharelado em Artes
na Universidade da África do Sul, ele trabalhava
como guarda numa empresa de mineração e,
em 1943, iniciou seus estudos de Direito na Uni
versidade de Witwatersrand. Após a sua forma
tura, associou-se a OliverTambo e juntos abriram
um escntório de advocacia em Joanesburgo.

Em 1944, Mandela filiou-se ao Congresso Na
cional Afncano (ANC)e foi sócio-fundador da Uga
Jovem do ANC, Seção do Transvaal. Em 1952,
era escolhido presidente-geral adjunto do ANC.
Chegara o ano de 1961, e Mandela assumia o
comando da ala armada do ANC, a (lmkhonto
we Sizwe, e logo em 1962, viajava para a Argélia
para receber treinamento militar. Nesta época ele
já havia assumido o papel de liderança do pros
crito ANC dentro da África do Sul, enquanto seu
amigo Oliver Tambo era enviado ao exterior para
fundar uma filial da organização no exílio. Em
1967, após a morte de A1bert Luthuli, Mandela
o sucedia na presidência geral do ANC

Já em janeiro de 1962, ele discursava ao Movi
mento Pan-Afrícano de Liberdade em Addis-A
beba, dirigindo-se a vários países a fim de conse
guir apoio para a proposta campanha de violência
por parte da (lmkhonto we Sízwe. Em julho,
retornava à África do Sul, onde fora preso e sen
tenciado, sob acusações de incitação à VIolência.
Em 1963, a polícia fez uma blitz na sede da
(JmkhO!llto we Sizwe em Rivona e uma série
de documentos com a caligrafia de Mandela foi
encontrada provando sua cumplicidade no plane
jamento de ataques terronstas de grande escala
contra alvos civis.A polícia encontrou um arsenal
de 210.000 granadas, 48.000 minas e cerca de
50 toneladas de explosivos - o suficiente para
aniquilar 250.000 pessoas.

Durante o seu julgamento posterior, Mandela
admitiu sua culpa nesta conspiração voltada para
a morte de civis. Falando durante o seu julga
mento em 1964, ele afirmou: "Contudo, eu não
nego ter planejado sabotagem" Mandela foi con
denado pela Suprema Corte da África do Sul,
não por suas crenças políticas, mas por planejar
os ataques terroristas contra inocentes ciVIS, na
posição de comandante-geral da ala militar do
ANC.

Bem diferente de Martin Luther King, que pro
fessava o pacifismo e não a violência durante sua

campanha pelos direitos civis nos Estados Uni
dos, Mandela terminantemente se recusou a re
nunciar a VIolênciacomo meio de promover mu
danças na África do Sul. Numa entrevista ao jornal
Washington Times, em 1985, ele afirmou que
"não há lugar para uma luta pacífica na Africa
do Sul".

Numa carta ao jornal americano Human
Events em 9 de setembro de 1985, a Anistia
Internacional expressava sua posição sobre Nel
son Mandela. A carta dizia: "Em 1964, Mandela
foi acusado de sabotagem e condenado à prisão
perpétua. A Anistia Internacional certificava que
Nelson Mandela havia participado no planejamen
to de atos de sabotagem, de modo que os critérios
para classificar Mandela como preso político não
se aplicam a este caso:'

E o que pouca gente sabe. é que, por razões
humanítánas, o governo da Africa do Sul, tem,
por repetidas vezes, oferecido a libertação a Man
dela, desde que ele renuncie à violência na busca
de objetivos politicos. E tudo isto está de acordo
com a exigência por parte de qualquer país civili
zado de que a política deve ser conduzida de ma
neira pacífica. Mas o Sr. Mandela termmantemen
te rejeita esta condição.

Em última análise há de se fazer a pergunta:
como pode qualquer governG', mesmo por consi
derações humanitárias, libertar uma pessoa que
indica claramente que continuará a pregar ou
mesmo praticar atos de violência logo que esteja
livre? Será uma admissão por parte do governo
sul-africano que todos os seus esforços para insta
lar um sistema democrático no país através de
um processo de negociação com as lideranças
nacionais, não tem validade e que a única maneira
de transformar o país seria através da violência
"mandeliana"?

Estes são os fatos. Espero ter contribuído para
a compreensão de um assunto que tem sido bas
tante comentado ultimamente, e, infelizmente,
com muitas distorções.

Atenciosamente, A. van Zyl, Embaixador.

o SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - A
Presídêncta registra o fato narrado por V. Ex' e
formula votos de pronto restabelecimento ao seu
digníssimo esposo.

o SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - Tem
a palavra o Sr. Constituinte Olívio Dutra.

o SR. OLÍVIO DCITRA (PT - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes, hoje. o Congresso Constituinte irá votar
a redação final da Constituinte brasileira de 1988.

O nosso partido, o Partido dos Trabalhadores,
partrcipou intensamente do processo constituinte
no intenor do Congresso e fora dele, possibili
tando que se exercesse pressão popular sobre
cada Constituinte, sobre o Congresso Constituin
te, no seu conjunto, a fim de que as aspirações
populares fossem contempladas na Constituição.
Entendemos que em alguns capítulos essas aspi
rações e reivindicações tiveram um percentual
de atendimento significativo, graças ao esforço
do movimento popular sindical e democrático oro
ganizado, graças ao trabalho conjunto dos setores
democráticos e independentes da esquerda, aqui,
dentro do Congresso, entre os quais se perfila
oPT.
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Não estaremos votando apenas um capítulo
ou alguns capítulos, ou artigos ou incisos, estare
mos votando o texto na sua globalidade. O nosso
partido fez amplas consultas ao movimento popu
lar do qual é originário e tem raízes permanentes.
Reuniu-se através do seu diretório nacional e en
tendeu que, na globalidade o texto constitucional
é conservador, mantém as estruturas que benefi
ciam poucos contra a maioria do povo brasileiro.
Entendemos que o simples fato de proibirmos
a desapropriação da propriedade dita produtiva,
para efeito de reforma agrária, significa excluir
13 milhões de brasileiros, significa não contem
pIar as aspirações e a reivindicação histórica dos
trabalhadores rurais com pouca terra, os sem
terra neste País.

Por isso e por outras questões, onde o texto
constitucional avançou minimamente ou muito
pouco, que entendemos que o sentido global des
se texto é elitista, é conservador, não avança ainda
no tempo que sonhava a maioria do povo brasi
leiro. Desta forma, o voto do Partido dos Trabalha
dores, na globalidade do texto, será "não" e esta
remos assinando o texto na sua homologação,
porque estaremos demostrando o compromisso
que temos com os avanços que ali estão contidos
e com o cumprimento desses avanços, ao mesmo
tempo em que estaremos comprometidos com
a luta do povo brasileiro, para fazer, no processo
de pressão popular, de organização que se segue
após a homologação desta Constituição, as altera
ções que nela precisam ser inseridas.

Sr. Presidente, era o que tínhamos a dizer.

o SR. FRANCISCO KâsTER (pSDB - Se.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'"
e Sr'" Constituintes, esta é a última votação da
Assembléia Nacional Constituinte, após 20 meses
de trabalho mas não se conclui aqui, a meu ver,
o processo constituinte, uma vez que teremos,
ainda, cerca de centenas de leis complementares
e leis ordinárias que deverão ser votadas pelo
Congresso Nacional para a regulamentação, em
todo o seu universo da nova Carta Constitucional.

Nesta oportunidade, rendemos as nossas ho
menagens a todos os cidadãos, homens e mulhe
res, dos mais longínquos rincões desta Pátria, que
atenderam ao chamamento maior e deram, forma
direta ou indireta, a sua colaboração para o
texto que ora conclui que não é o texto dos nossos
sonhos, mas - queremos crer - que foi o possí
vel de se obter.

Também rendemos as nossas homenagens ao
pessoal da imprensa, aos funcionários, enfim a
todas as pessoas que se envolveram neste grande
trabalho que tem, no dia de hoje a conclusão
de uma etapa a votação da redação final do texto
da Constituição.

Também poderíamos deixar de tecer comen
tários, Sr. Presidente, sobre a crise econômico
financeira do País, a falta de autoridade do Gover
no Federal, a má vocação ou a inexistência de
vocação para bem governar, bem dirigir o País,
por parte do Senhor Presidente José Sarney.

Num futuro bem próximo, queremos crer que
aquelas pessoas que consagraram 5 anos de
mandato ao Presidente Sarney haverão de ter o
seu arrependimento, porque o povo, que vem so
frendo com o desgoverno que toma conta deste
país, haverá de julgar o procedimento desses
Constituintes que consagraram, à revelia da von-

tade popular, 5 anos de mandato ao Presidente
Sarney.

Agora se fala em pacto social, Sr. Presidente.
Quando vamos ter um pacto social, se o governo
que deveria ser o timoneiro o vanguardeiro desse
pacto, não tem credibilidade, não tem respaldo
popular, não tem apoio popular, não tem apoio
de ninguém? Como vamos tnunfar numa pro
posta de pacto social? Isto é mais discurso, e
apenas discurso, e o povo continua sofrendo, pe
nando com o desgoverno que assola este País.

Ainflação inviabilizaqualquer aventura no cam
po econômico, Inviabilíza qualquer aventura em
investimentos . Está aí o Governo dizendo que
está falido, a sociedade como um todo, dizendo
também que está falida. E nós vamos ter ainda,
Sr. Presidente, pela frente, mais um ano, o ano
de 89, com o Presidente Sarney. É um castigo
que este povo não merecia.

Portanto, Sr. Presidente, no momento em que
votamos o texto da redação final da Constituição,
manifestamos a nossa profunda preocupação
com a crise econômico-financeira que assola o
País, principalmente com a inflação, a recessão
e o arrocho salarial.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

A SRA. BETH AZIZE (PSDB - AM. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, SI"" e Srs.
Constituintes, aproveito esta última sessão de vo
tação do texto constitucional para manifestar pu
blicamente a minha homenagem ao Presidente
Ulysses Guimarães, a todos os líderes partidários
e constituintes que se empenharam para que esta
Assembléia chegasse a termo e pudéssemos ela
borar a nova ordem constitucional do País.

Sr. Presidente, entendo que a partir de agora
todos os constituintes que se empenharam na
feitura desta nova ordem constitucional devem
sair daqui como defensores intransigentes da no
va Constituição brasileira, porque fomos nós que
fizemos esta Constituição. Com acertos ou com
erros, temos a obrigação de defender junto à so
ciedade brasileira a nova ordem constitucional
do País, dizer ao povo brasileiro que ela precisa
ser respeitada e cumprida. Não podemos advogar
publicamente ou não podemos transmitir ao povo
brasileiro a insatisfação, a insegurança e a incer
teza.

Temos de defender aquilo que fízemos, porque,
se na nova Constituição existem disposições que
não agradam a todos, que não satisfazem a todos,
que não representam o pensamento de algumas
ideologias políticas, o texto da nova Constituição
deve ser entendido pela sociedade brasileira co
mo um passo para que se possa mudar a cara
deste País. Não podemos fazer acusações ao texto
da Constituição, sob pena de estarmos desres
peitando o trabalho que fIZemOS aqui em quase
dois anos.

Sr. Presidente, a nova Constituição do Brasil
representa o marco de uma nova ordem, e essa
nova ordem deve ter soldados conscientes e efica
zes. Esses soldados devem ser os constituintes
que fizeram a Carta Constitucional, devem dizer
ao povo brasileiro que esta Constituição deve ser
lida, conhecida e seguida por todos.

Sr. Presidente, este é um ponto que deve ser
a nossa maior tarefa a partir do dia 5 de outubro,
quando promulgaremos a nova Constituição do
Brasil. (Muito bem!) •

A SR- IRMA PASSONI (PT - SP. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes, primeiramente, deixo registrada aqui a an
gústia que a população vive e o sarcasmo com
que o Presidente José Sarney tem conduzido a
política econômica brasileira. É uma posição go
vernamental de traição à Pátria e de traição aos
interesses nacionais. O desespero a que está sub
metida a população por causa do nível desen
freado da inflação é algo terrível. A traição que
o Presidente José Sarney comete com relação
à população brasileira, fazendo a negociação da
dívida externa, tem que merecer, por nossa parte,
Constituintes, o total repúdio. Sua Excelência faz
uma trama antes da promulgação da nova Consti
tuição, para não se submeter às regras constitu
cionais, para que a comissão aqui aprovada nas
Disposições Transitórias não possa realizar uma
análise profunda e séria de como foi feita e nego
ciada essa dívida externa. Há uma traição, por
parte do Governo José Sarney, dos interesses po
pulares, privilegiando aqueles que podem aplicar
o dinheiro no overnight, configurando a especu
lação financeira contra o bem-estar da Nação bra
sileira e a soberania nacional no que se refere
à questão da dívida externa. Esses dois elementos
relacionados à traição do interesse nacional não
merecem, por parte desta Assembléia Nacional
Constituinte, nenhum encaminhamento de me
dalha, principalmente díferencrada, como se está
pretendendo aqui para o Senhor Presidente da
República José Sarney. Não podemos aceitar, em
sã consciência, que se faça essa distribuição de
medalhas, com esses critérios, porque a tradição
brasileira tem mostrado que medalha, às vezes,
é privilégio de alguns direitos aparentes e não
de direitos de justiça fundamental. Portanto, a nos
sa posição é de repúdio a essa maneira de se
proceder, principalmente concedendo medalhas
a certas pessoas que, durante o tempo todo desta
Assembléia Nacional Constituinte, nos torpedea
ram, nos impediram, nos denunciaram publica
mente à Nação. Como é que agora nós vamos
reconhecer este tipo de medalha?

Registramos o nosso agradecimento a todos,
principalmente aos funcionários, aos parlamen
tares que aqui estiveram com a sua presença diu
turna e com esforço. Ao mesmo tempo, registra
mos aqui que não deveriam ser dístnbuídas, de
nenhuma forma, medalhas àqueles que não con
tribuíram com os trabalhos desta Constituinte.

A terceira questão, Sr. Presidente.

Estivemos em dezenas de bairros, em escolas,
em portas de fábricas, e percebemos que a popu
lação quer saber o que, afinal de contas, foi apro
vado nesta Constituição, o que há de inovação,
o que vamos implantar como direitos constitu
cionais para a população. Recebemos centenas
de agradecimentos pelos trabalhos feitos aqui.

Ao mesmo tempo, registramos, com grande
pesar, que os candidatos a vereador e a prefeito
de São Paulo desconhecem totalmente o que foi
aprovado aqui. O nível de debate é baixíssimo.
Eles não percebem a importância da política urba
na, da política municipal, da política tributária no
município e desconhecem as prerrogativas do
prefeito e dos vereadores para a eleição de 1988.

É com grande pesar que registramos que os
candidatos a vereador nas eleições de 1988 não
percebem que devem debater esses assuntos e
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que a sua tarefa essencial é a de implantar a
nova Lei Orgânica dos Municípios. que deve ser
o plano-diretor das cidades. Eles devem conhecer
as suas prerrogativas nas eleições municipais e
no poder local. municipal.

E preciso que a Assembléia Nacional Consti
tuinte divulgue claramente qual é a tarefa dos
próximos vereadores. em todos os municípios do
País. porque ela é essencial nessas eleições.

Ao mesmo tempo. adiantamos que votaremos
contra o projeto, porque não foi consagrada. nesta
Constituição. a reforma agrária. Esta luta existe
há vinte anos em São Paulo. no interior de Goiás
e em Mato Grosso. porque discriminamos os bra
sileiros. Aqueles que precisam de terras para tra
balhar foram discriminados na Constituição. É
por isso que votaremos contra. Assinaremos esta
Constituição com a ressalva de que negamos à
Nação brasileira a reforma agrária.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso da SI"" Constituinte Irma
Passoni, o Sr. Jorge Arbeqe, 2 0 Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, J o Vice
Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
Tem a palavra o Sr. Constituinte Mauro Sampaio.

O SR. MAURO SAMPAIO (PMDB - CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente.
Srs. Constituintes. o meu pronunciamento é para
registrar nos Anais da Assembléia Nacional Cons
tituinte um documento que foi entregue ao Presi
dente José Sarney. com o apoio da Bancada cea
rense, sobre a Zona de Processamento de Expor
tação no Distrito Industrial de Cariri.

É com satisfação que fazemos o registro nos
Anais desta Casa de que. com o apoio da bancada
cearense. apresentamos pleito ao Presidente da
República. Doutor José Sarney. no sentido de que
fosse estendida à região do Cariri cearense. uma
Zona de Processamento de Exportação (ZPE).
com sede no Distrito Industrial do Cariri e com
saída pelo porto do Mucuripe.

Sua Excelência, com a sensibidade e a determi
nação que lhe é característica. encaminhou des
pacho ao Ministro da Indústria e do Comércio
(M1C), Deputado Federal Roberto Cardoso Alves.
para que fossem processados os estudos neces
sários para o atendimento ao pleito do povo carí
riense.

Transcrevemos, a seguir. "in verbís", o docu
mento de que fomos portador, em nome do povo
de minha terra. ao Presidente da República:

Face aos objetivos explícitos que levaram
Vossa Excelência a estatuir o Decreto-Lei na
2.452. de 29 de julho do corrente ano, o
qual dispõe "sobre o regime tnbutárío, cam
biai e administrativo das ZPE - Zonas de
Processamento de Exportação" e. com apoio
no art. 20 do referido decreto que autoriza
a iniciativa por parte dos Municípios de pro
por ao Governo federal a criação das mes
mas. isoladamente ou em conjunto com os
estados. temos a honra de submeter. nesse
sentido. nosso pleito à apreciação de Vossa
Excelência - com o objetivo de assegurar
a instalação em nossa região de uma dessas

zonas -, pelas razões que a seguir enume
ramos:

PRIMEIRA

Considerando que a região do Cariri. no
Estado do Ceará. por suas condições bem
distintas das demais regiões geográficas es
taduais. a qual abrange os Municípios de Bar
balha, Crato, Juazeiro do Norte. que formam
em seu conjunto uma só unidade sócio-eco
nômica em sentido geoespacial, vem a mes
ma, por força de fatores intrínsecos. retar
dando seu processo de crescimento econô
mico. do que resulta enormes pressões e
dificuldades, principalmente as que decor
rem dos elevados índices de concentração
da população urbana que não pode ser ab
sorvida convenientemente pela falta de gera
ção de empregos e fica marginalizada, assim
como pela sua alta taxa de natalidade regio
nal. Por outro lado. como tem ocorrido com
zonas interioranas em diversos países que
adotaram "modelos" apropriados de ZPE
consoantes com suas realidades. poderia,
pela própria sinergia de um projeto seme
lhante. voltar a nossa região a reequilibrar-se
em prazo relativamente curto. retificando, as
sim. tais distorções. com a implantação de
um micropólo de desenvolvimento integrado
em nossa área. a partir da criação dessa zona.

Além disso. tomando-se em consideração
as características peculiares de poder contar
o Cariri, de Imediato. com relativa abundân
cia de insumos locais acessíveis e estraté
gicos ao seu crescimento. ressaltando-se.
dentre eles. expressiva mão-de-obra tradicio
nalmente criativa e diversificada. a qual facil
mente poderia ser treinada à fabricação de
produtos industrializados dirigidos ao mer
cado externo. ter-se-ia. por assim dizer. alcan
çado. com a instalação de uma ZPE em nos
sa área. um dos objetivos prioritários do de
creto-lei acima mencionado e devidamente
em consonância com a fílosofia que traçou
o Governo Federal para eliminar as desigual
dades regionais.

SEGUNDA
Naquilo que preceitua o art. 20 do referido

Decreto-Lei na 2.452. por suas alíneas a, b,
c, d, e, e f do § 1°, nossa solicitação a Vossa
Excelência seria plenamente exeqüível. No
que toca à localização. já se encontra parcial
mente implantado na região. servindo a to
dos os Municípios da área, um distrito indus
trial com obras de infra-estrutura já realiza
das. com bem planejado acesso a aeroporto.
que atende regularmente grandes aeronaves.
também dispondo de sistema ferroviário ade
quado e rodovias pavimentadas que o ligam.
sem maiores dificuldades, aos portos de For
taleza e. igualmente. ao de Recife. onde pode
riam ser instalados armazéns alfandegados,
sem a necessidade de pesados investimentos
iniciais para compatibilizá-lo às exigências da
legislação das ZPE.

Por igual. quanto ao cumprimento das de
mais pré condições especificadas no decreto.
por ato da Municipalidade de Juazeiro do
Norte - aberto à adesão dos Municípios cir
cunvizinhos -, foi constituída comissão exe
cutiva de alto nível para viabilizar o projeto

que já conta com amplo respaldo das popu
lações locais e de suas lideranças regionais.
ficando apta a agir aceleradamente. tão logo
as condições a serem estabelecidas no regu
lamento previsto na alínea f do supramen
cionado artigo sejam conhecidas.

TERCEIRA.

Preliminarmente, Excelência. à procura de
institucionalizar o nosso pleito que ficaria
consubstanciado na decisão do Governo Fe
deral em acatar nossa solicitação ora formu
lada para a instalação de uma Zona de Pro
cessamento de Exportação na região Cariri.
podemos assegurar a Vossa Excelência que
tal medida, se concretizada. seria o mais im
portante fator para acelerar mtegradamente
o desenvolvimento de nossa microrregião.
também em consonância com os parâme
tros estabelecidos pela Sudene.

QUARTA

Finalmente, Senhor Presidente. confiantes
na alta senstbihdade e descortinio de Vossa
Excelência. ao anteciparmos nossos agrade
cimentos. contamos poder merecer deferi
mento cabal a essa reivindicação de nossa
parte.

Fazemos a transcrição. outrossim, do ato
do Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte,
Manoel Salviano Sobrinho. através do qual.
como medida preliminar, no contexto do De
creto-Lei na 2452, de 29 de junho. "nomeia
Coordenador junto à Comissão para estudo
de instalação da ZPE - Zona de Processa
mento de Exportação - a pessoa que indica
e dá outras providências.', conforme Portaria
na 180, de 23 de agosto em curso:

O Prefeito do Município de Juazeiro do
Norte. Estado do Ceará. no uso de suas atri
buições legais e arrimado no Decreto-Lei'
n" 2.452. de 29 de julho de 1988. resolve.

Art. 10 Fica nomeado Coordenador jun
to à Comissão de Estudos para a instalação
da Zona de Processamento de Exportações
(ZPE) em Juazeiro do Norte. o Economista
Cláudio Emanuel Correia Lima.

Art. 20 Ao Coordenador fica atribuído o
encargo de gestionar todas as medidas ne
cessánas junto às Entidades Federais. Esta
duais e Municipais, Representações Diplo
máticas, Organismos Internacionais. Entida
des Financeiras e de Cooperação e Assitên
cia Técnica. para captação dos recursos e
materialização da implantação da ZPE.

Art. 30 Esta portaria entrará em vigor na
data de sua publicação. revogadas as dispo
sições em contrário.

Palácio José Geraldo da Cruz. em Juazeiro
do Norte. Estado do Ceará. aos vinte e três
(23) dias do mes de agosto do ano de mil
novencentos e oitenta e oito (1988).

Finalizando, é preciso dizer que a demanda do
Governo. no que conceme às ZPE. há de se pro
cessar sobre uma premissa. não apenas de assen
tamento técnico, mas sobretudo de um modelo
pelo qual se caminhará todo um processo de
modernidade tecnológica do País.

Os fatores básicos das ZPE. tais como isenções
e incentivos fiscais. se incluem entre os demais
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detalhes imprescindíveis, porém meramente pe
culiares

Não há de se renegar ou mesmo abstrair esse
ou aquele modelo, quando de um confronto que
estamos a estruturar para o Nordeste brasileiro
Basicamente, o que precisamos é aproveitar, de
maneira eficiente, a experiência de países que a
esta altura já vai bem longe nesse empreendi
mento na área de exportações

Era o que tínahamos a dizer, Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -
V. Ex' pode encaminhar o documento à Mesa,
que adotará o rito previsto no Regimento Interno.

A Presidência concede a palavra ao nobre
Constituinte Edmilson Valentim. Antes, porém, a
Mesa consulta S. Ex' se cederia a sua posição
ao nobre Constituinte Egídio Ferreira Uma, que
tem uma importante comunicação a fazer à Casa.

O SR. EDMILSON VAl.Ei"fTIM - V. Ex' me
garante a palavra depois, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
Não, o nobre Constituinte Mauro Borges seria o
orador seguinte.

O SR. EDMILSON VALENTIM - Sr. Presi
dente, eu também tenho que falar sobre matéria
importante. Se V. Ex' garantir minha palavra, ce
do...

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
O nobre Constituinte Egídio Ferreira Lima decli
nou da deferência e V. Ex', então, tem a palavra
assegurada.

O SR. EDMlLSON VALENTIM (PC do B 
RJ. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado.
Sr. Presidente, fazemos questão de registrar este
pronunciamento hoje, visto ser a última sessão
de votação da Assembléia Nacional Constituinte
e porque encontramos hoje a maíona dos Depu
tados e Senadores nesta Casa.

Aproveitamos este momento para encaminhar
não uma matéria constitucional e sim uma denún
cia e um chamamento em função da realidade,
da grande realidade por que passa o meu Muni
cípio, a cidade do Rio de Janeiro.

É do conhecimento público que a Prefeitura
do Rio de Janeiro passa no momento por grave
situação financeira. Para se ter uma idéia, a partir
de hoje paralisaram suas atividades as escolas
municipais; os hospitais municipais começam a
fazer triagem, faltam alimentos, começam a não
aceitar doentes que não se encontram em situa
ção de emergência; os funcíonáros da Secretaria
da Fazenda paralisam suas atividades, pela falta
de perspectiva quanto ao recebimento de seus
salários. Por conseguinte, a arrecadação de im
postos também se paralisa; as creches não vão
funcionar; os transportes e a fiscalização dos ôni
bus e táxis ficam prejudicados e as obras também
se encontram paralisadas.

Sr.Presidente, em face desta situação, o Muni
cípio do Rio de Janeiro, com uma população de
10 milhões de habitantes, não pode passar des
percebido pelo Governo Federal. A crise finan
ceira na cidade reflete o modelo centralizador im
posto pela ditadura militar e que não foi modifi
cado pelos governos anteriores nem pelo atual.
O Prefeito do Rio de Janeiro tem a sua parcela
de culpa nesta situação e Jil se pronunciou a res
peito. No entanto, não podemos desviar a nossa

atenção para o fato de que a responsabilidade
principal foi a centralização da politica tributária
que prevaleceu com relação aos municípios e,
mais ainda, devido ao cerco financeiro imposto
pelo Governo Federal à Prefeitura Municipal do
Rio de Janeiro

Neste sentido, nós, do Partido Comunista do
Brasil, e eu particularmente, como único repre
sentante do PC do B nesse estado, entendemos
que o Governo federal, a exemplo do que faz
com São Paulo, cujo Prefeito é Jânio Quadros,
amigo pessoa! do Presídênte da República, deve
socorrer a cidade do RIO de Janeiro. No momento
não cabe mesquinharia política, não cabe mesqui
nharia eleitoral, não cabe esse tipo de atitude,
porque o prejudicado maior é o povo do Rio de
Janeiro.

Fazemos um chamamento à Bancada do RIO
de Janeiro, aos deputados e senadores, para so
marem esforços suprapartidariamente, a fim de
pressionar o Governo federal e, se possível, se
utilizarem, neste Parlamento, de todos os recursos
para pressionar o Governo federal, no sentido da
liberação das verbas necessárias para socorrer
o Rio de Janeiro neste momento.

Sr. Presidente, entendemos ser necessária uma
atitude imediata e urgente por parte da nossa
Bancada, no sentido de obter do Governo esse
socorro. Também denunciamos essa posição do
Governo federal, que bate frontalmente com a
proposta já aprovada nesta Casa, na Assembléia
Nacional Constituinte, de descentralização dos re
cursos visando maior autonomia dos municípios.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Mui
to bem! Palmas.)

O SR. MAURO BORGES (PDC - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e
Srs. Constítumtes, na qualidade de Presidente da
Comissão Executiva Nacional do Partido Demo
crata Cristão, honra-me sobremodo, no dia de
hoje, ter eu a oportunidade de transmitir a meus
ilustres Pares, e registrar perante a ANC a notícia
deveras alvissareira, de 10de setembro do corren
te, que nos confirma o deferimento do pedido
do registro definitivo do PDC, por parte do Tribu
nal Superior Eleitoral.

Mais do que justas as razões de nosa euforia,
especialmente se tivermos em vista que o PDC
é o partido que mais cresceu de 1986 para cá,
contrapondo-se ao Visível desgaste dos denomi
nados grandes partidos, atraindo para seus qua
dros nomes de expressão nacional, estadual e
municipal, graças a seu programa dinâmico e
marcadamente sintonizado com os anseios da
população brasileira.

Já na Assembléia Nacional Constituinte, o PDC,
através de sua bancada, consagrou diversos pon
tos que incorporam seu programa, a começar
pela própria convocação da Constituinte, que foi
proposta também de nosso partido. Uma rápida
retrospectiva da história do PDC na Europa nos
dá ciência de que os democratas cristãos consti
tuem o segundo maior grupo político europeu.
São grandes expressões da demoracia cristã na
Europa - a Alemanha Ocidental, a Áustria, a
Bélgica, a Holanda, a Itália e a Suíça. É funda
mentai ressaltar que todos os partidos democra
tas cristãos de importância na Europa surgiram
depois de 45, no período pós-guerra.

AqUI em nosso País, o PDC nasceu em São
Paulo, em 9-7-45, tendo como Líder o eminente

Prof. Antôruo Cesarino Júnior, da Faculdade de
Direito do Largo São Francisco. As desastrosas
consequêncías da hecatombe de 1945, que cria
ram condições propícias para a instalação dos
partidos democratas cristãos, paralelamente os
transformaram no escoadouro da vontade política
da sociedade civil destes países. O PDC nasceu
como projeto de contraposição ao capitalismo
lrberal, trazendo a proposta de um capitalismo
social, todo ele em consonância com os termos
da encíclica "Rerum Novarum''. Fiel às suas ori
gens até hoje, o PDC permanece neste ideário
e postulado.

A democracia cristã se opõe ao conservado
rismo da direita e ao extremismo da esquerda.
Não compactua privilégios, por isso mesmo não
se afina com o liberalismo que exorbita o indivi
dualismo e elítiza cada vez mais a sociedade, bem
como não aceita a tese marxista da luta de classes,
e deplora o materialismo e o estatismo. A demo
cracia cristã, não se situando nem na extrema
direita nem na extrema esquerda, não se resume,
porém a um partido de centro, onde se assentam
os liberais. O PDC ocupa posição sui generis
e lugar ímpar na topografia política dos povos,
porque acompanha a dinâmica das relações so
ciais e persegue as transformações político-eco
nômico-sociais que se impõem ao longo da histó
ria como Imperativo de harmonia nas relações
de uma SOCiedade. E, muito especialmente, o
PDC visa a consolidar a prática da solidariedade
cristã e da pura democracia Sua maior fonte de
inspiração é o próprio cristianismo e todos os
valores humanísticos dele decorrentes.

Sob um ponto de vista geral, o PDC aqui no
Brasil propôs a instauração de um governo popu
lar, "porque a ascensão das massas é o maior
fenômeno dos nossos tempos", democrático,
"porque esta ascensão se traduz politicamente
por uma participação crescente do povo no gover
no das nações", e cristão, "porque essa ascensão
das massas e essa instauração de uma demo
cracia de direito e de fato só se podem operar
beneficamente, se repousarem sobre uma base
ética racional". No respeitante à ordem econô
mica, o PDC adotou a postura de uma economia
social democrática, toda ela fundamentada na li
berdade do individuo, que é limitada, contudo,
quando se esbarra no critério maior do bem co
mum. A lnícíativa privada é valorizada e respeitada
como elemento propulsor da economia, cabendo
ao Estado uma função meramente coordenadora
das atividades econômicas. O Estado, na demo
cracia cristã, não intervém diretamente na econo
mia, e a legislação social advogada pelo PDC visa
à distribuição mais equitativa de bens entre todas
as classes sociais, pelo que substituir-se-á gradati
vamente, e sem choques contundentes para a
população, o capitalismo individualista pela de
mocracia econômica.

Rememorando a História, vale lembrar que em
dezembro de 1945 o PDC elegeu dois represen
tantes à Assembléia Nacional Constituinte, que
elaborou a Constituição de 1946: Monsenhor Ar
ruda Câmara, por Pernambuco, em Manuel Vitor,
por São Paulo. Em 1947, realizou-se em Monte
vidéu o Congresso Democrata Cristão, que con
tou com a participação de notáveis lideranças da
democracia cnstã, tais como Eduardo Frei, do
Chile, e Rafael Caldera, da Venezuela Represen
tando o Brasil, compareceu o então jovem profes-
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ser universitárioAndré Franco Montoro, que lide
rou a organização de um grupo chamado "Van
guarda Democrática". Em 1949, este grupo in
gressou no PDC,e assim, dentro de nosso partido,
passam a despontar famosos nomes egressos
da "Vanguarda Democrática", dentre eles Antônio
Queiroz Filho, Plínio de Arruda Sampaio e André
Franco Montoro. Em 1958, o PDC recebeu em
suas fileiras as adesões de Juarez Távora e Nei
Braga. A esta época, o partido tornou-se a segun
da agremiação política mais importante em São
Paulo, Estado onde nasceu.

Em 1961, durante a realização da convenção
nacional do partido, o PDC intensificou a sua luta
pelo nacionalismo, a defesa de uma políticaexter
na independente e a redistribuição da propriedade
agrícola, tendo em vista promover a eliminação
do latifúndio improdutivo.

Já no Governo Goulart, após a renúncia de
Jânio Quadros, André Franco Montoro,então líder
do PDC na Câmara Federal ocupou o Ministério
do Trabalho. O novo governo deu prioridade às
reformas ditas de base, dando ênfase à reforma
agrária, à efetivação de uma política externa inde
pendente e ao estabelecimento de limites para
a exploração do capital estrangeiro. Nas eleições
legislativas,bem como para o governo de alguns
Estados, em outubro de 1962, o rendimento elei
toral do PDC transformou-o no "maior partido
pequeno", elegendo uma bancada significativae
que marcou história no Parlamento brasileiro,
constituída por Monsenhor Arruda Câmara, Jua
rez Távora, Franco Montoro, Paulo de Tarso San
tos, Plínio de Arruda Sampaio, Athiê Jorge Cury,
José Henrique Turner, Aniz Badra, José Richa e
Cid Furtado, dentre outros. Em junho de 1963,
quando o então Presidente João Goulart optou
por reestruturar seu Ministério, na tentativa de agi
lizaras reformas de base exigidas pelo País, Paulo
de Tarso foi convidado a ocupar a pasta da Edu
cação.

O movimento político-militar de 1964, através
da edição do Ato Institucional n° 1, de 9-4-64,
estabeleceu a cassação de mandatos de parla
mentares e a suspensão de direitos políticos, ten
do esta medida arbitrária atingido dois pedecistas
históricos, Paulo de Tarso e Plíniode Arruda Sam
paio, que viveram no exíliopor alguns anos.

Por força do A1-2, de 27-10-65, o PDC foiextin
to, estabelecendo-se o bipartidarismo no País,
através da Arena e do MDB.

Ao longo dos anos que se seguiram, reencon
trando-se nosso País com sua vocação líbertáría,
restabelecido o clima que propicia o mais amplo
e largo debate político,aberta a trilha democrática
do retorno histórico às nossas origens, através
da liderança do saudoso Tancredo Neves, insi
nua-se, uma vez mais, no cenário político nacio
nal, a presença notadamente marcante do PDC,
que vem, neste momento difícil de transição por
que passamos, atender aos anseios da Nação bra
sileira e responder aos reclamos de sua popu
lação.

Consciente de seu papel na história políticabra
sileira, o PDC defende e propugna a democracia
cristã, convicto de que só através de seus princí
pios a Pátria terá assegurado o seu progresso
político, econômico, cultural e social, ao abrigo
de traumas e desvios no processo de seu desen
volvimento.

Datado de 30 de março de 1985, o programa
do PDC o trouxe de volta e o reintegrou ao seio
da vida político-partidária brasileira, atingindo
agora o seu objetivo maior, com a auspiciosa
notícia de seu registro definitivo, fato que o legiti
ma, mais uma vez, como partícipe do contexto
político-partidário nacional.

Tendo como meta as prioridades sociais que
se impõem atendidas, de imediato, pela classe
política em prol do povo brasileiro, embasado no
solidarismo que divisaem cada cidadão um irmão
a ser respeitado nos seus direitos básicos, o PDC
se propõe a colaborar, neste momento de transi
ção, com a reestruturação do País, como efetiva
mente o tem feito, inclusive através de teses já
consagradas pela Assembléia Nacional Consti
tuinte.

Com responsabilidade, competência, probida
de e consciência de sua missão, o PDC,Srs. Cons
tituintes, faz-me porta-voz da sua boa nova, ciente
de que agora, no seu renascimento, nada deterá
seu percurso de luzes e firme orientação, dentro
do processo da democracia brasileira.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)

o SR. !DOMINGOS LEONElli (BA)- Sr.
Presidente, S~ e Srs. Constituintes, às vésperas
da promulgação de uma Constituição, gostaria
de usar os poucos minutos que tenho para co
mentá-la e exaltá-Ia. Mas, ao invés disso, somos
obrigados a vir à tribuna para denunciar o prévio
desrespeito à nova Constituição, o comportamen
to irresponsável dos empresários privados da co
municação, especialmente o símbolo do capital
privado monopolista, no setor de comunicação,
que é a "Rede Globo".

O que se vê na Bahia, hoje, é uma mancomu
nação realizada entre o Ministro Antônio Carlos
Magalhães e o-Sr. Roberto Marinho. Entre os ne
gócios comuns eles têm a "TV-Bahia". E nesta
TV registra-se utilização da censura mais desca
rada, mais violenta, mais inconstitucional. O Go
vernador da Bahia simplesmente proibido de vei
cular a mensagem do Governo, a informação do
Governo na televisão que detém mais de 80%
da audiência em nosso Estado.

Os empresários da comunicação vêm a esta
Casa insistire solicitar cada dia mais privatização.
Ainda bem que a Constituinte vai submeter ao
Congresso Nacional a concessão e a renovação
dos canais de televisão.Se bem que, na enxurrada
imoral do Ministro das Comunicações, nas con
cessões de canàis de TVe rádio, reste muito pou
co para o futuro Congresso Nacional decidir. Que
ro, Sr. Presidente, solenemente denunciar a esta
Casa e ao País que a TV Globo, no Estado da
Bahia, chegou ao cúmulo de não apenas censurar
o Governador no setor de jornalismo, mas tam
bém a veiculação paga. Impedem, assim, que as
informações sobre ações do Governo - não o
que se usava antes, não a demagogia que se
usava antes - a informação objetiva sobre ações
governamentais chegue ao público, seja através
de jornalismo, seja através da matéria paga sobre
informações governamentais.

Três minutos de uma mensagem de doze mi
nutos, sobre seus 18 meses de governo que foi
irradiada para todo o Estado pelo Governador
Waldir Pires foi censurada na "TV Bahia", fruto

de sociedade entre o Sr. Antônio Carlos Maga
lhães e o Sr. Roberto Marinho.

A imoralidade negociai chega agora às raias
da inconstitucionalidade. Quero registrar, aqui,
que a Bahia - apesar do cerco e das retaliações
do Governo incompetente e corrupto do Sr. José
Sarney, apesar do cerco interno do poder econô
mico, representado pelo chefe da oligarquia, o
Sr. MinistroAntônio Carlos Magalhães - está re
sistindo e vai resistir.Aluta continua! (Muitobernl)

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, nesta oportunidade, a última em
que posso ocupar esta tribuna, endereço, mais
uma vez,um apelo ao Senhor Presidente da Repú
blica para que resolva a situação afetiva em que
se encontra a cidade do Rio de Janeiro.

Todos nós, onde quer que tenhamos nascido,
temos lá ou a nossa terra natal ou a nossa segunda
terra natal. O Rio de Janeiro é uma cidade dife
rente no Brasil, é a porta de entrada, é o cartão
de visita do Brasil. O próprio Senhor Presidente
José Sarney iniciou sua jornada federal na Câma
ra dos Deputados da velha cidade do Rio de Ja
neiro.

Sr. Presidente, endereço aqui um apelo ao Ex
celentíssimo Senhor Presidente da Repúblicapara
que reveja sua posição e autorize a emissão das
caríoquínhas pleiteadas pelo Governo Municipal,
que serão pagas pelos cariocas com o esforço
e a colaboração do seu povo. Não é o momento
de se discutir quem é o responsável, não é o
momento de se acusar ninguém, mas, sim, de
lembrar que o Rio de Janeiro, em 1960, sofreu
um grande desfalque com a transferência da Ca
pital para a cidade de Brasília e mais tarde foi
vítima de uma fusão que não pediu.

O Rio de Janeiro, portanto, espera do Senhor
Presidente da República atenção às suas angús
tias e, acolhida ao seu apelo. (Muitobem!)

O SR. BENEDICTO MONTEIRO (PTB 
PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, desde os primeiros dias da rea
lização da Assembléia Nacional Constituinte que
compreendi, através da composição do Plenário
desta Casa, que a sociedade brasileira não estava
totalmente representada, uma vez que faltavam
aqui os representantes dos trabalhadores rurais,
dos posseiros, dos lavradores e da grande maioria
silenciosa que representa hoje mais de quarenta
milhões de pessoas.

Através do processo constituinte, dos debates,
das opiniões e da confrontação de idéias, com
preendi que esta assembléia representa a média
do pensamento nacional. Tudo que se conseguiu
aqui foiem função da sociedade organizada, quer
através da pressão popular, quer da pressão dos
lobbies, quer da ação direta ou indireta dos repre
sentantes desta sociedade

Por isto mesmo, muitos assuntos não foram
tratados, nem discutidos, nem decididos pela As
sembléia Nacional Constituinte, como, por exem
plo, a questão da dívidaexterna, a conjuntura eco
nômica do País, a grave SItuação econômica que
o Pais vivee a falta de perspectivas para o modelo
econômico brasileiro. Não houve partido, parla
mentar, sociedade ou organismo que aqui viesse
apresentar uma proposta concreta de saída eco
nômica para a nossa Pátria.
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No entanto, as decisões aqui tomadas avança
ram muito no campo social, na seguridade, na
questão dos direitos coletivos e na dos direitos
individuais. Espero que esta Constituição que va
mos aprovar hoje, em última votação, represente
o milagre da democracia. Foi assim no correr
dos séculos, foi assim na Grécia, foi assim na
Revolução Francesa, quando as assembléias de
mocráticas decidiram mudar o destino da His
tória.

Tomamos, aqui, realmente, decisões profun
das, principalmente ao tratar do reforço das prer
rogativas e da autonomia do Poder Legislativo
e do Poder Judiciário. Requer-se, agora, que os
legisladores, que os deputados e senadores, que
os ministros e os juízes assumam a responsa
bilidade que a Assembléia Nacional Constituinte
lhes deu de fiscalizar, de orientar, de influirdireta
mente na execução do Governo, porque o Gover
no não é só o Poder Executivo; é, também, o
Poder Judiciário e o Poder Legislativo. Embora
aqui, nesta época, não tenhamos ainda as condi
ções de influirdiretamente na atuação dos minis
tros,na atuação do Poder Executivo,quer no âm
bito estadual 0\,1 municipal, a Constituição, resta
belecendo as prerrogativas constitucionais, vai
permitir que esta Casa, que este Parlamento, que
o Poder Legislativo possa traçar os destinos da
Pátria brasileira.

OSR. VICTOR FACCIONI (PDS-RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI"" e Srs.
Constituintes, depois de mais de dezenove meses
de intensas atividades, a Assembléia Nacional
Constituinte concluiu uma nova Carta Constitu
cional para o Brasil,cuja redação finalhaveremos
de votar nesta sessão.

Boa, ruim, avançada, progressista, equilibrada,
adequada, detalhista, retrógrada, xenófoba ou
nlio, ela resultou da mais ampla participação de
todos os segmentos da sociedade de que se tem
noticia no mundo, em processos de elaboração
constitucional. Uns participaram mais, outros me
nos, mas ninguém, dentre todos os brasileiros
foi impedido de fazê-lo, e cada um o fezna medida
de sua disposição.

Pouco interessa, agora, a culpa de que tiver
de ruim, ou os méritos do que ela trará de bom
p81'a o País. Agora teremos é que colocá-la em
prática, pois Os argumentos contra ou a favor
importavam até a decisão de cada título, capítulo
e artigo. Agora terminam os argumentos, quer
teóricos ou mesmo dos exemplos positivos ou
negativ~s e começam os fatos e consequências
da execução da nova Constituição. Daqui por
dia~te, somente um novo argumento valerá, não
mais da teoria, mas da própria conseqüência da
execução de cada mandamento constitucional.
E, aí, a possível revisão do que se comprovar
menos adequado.

Existe alguns pontos polêmicos ou equivoca
dos na nova Constituição, que muito provavel
mente OSrespectivos artigos, na prática, não fun
cionarão. Tal peculiaridade lembra a vacina que
algumas vezes imuniza, noutras falha. Como diz
o povo: tem vacina que pega, e tem aquela que
não pega. A Constituição poderá funcionar como
vacina, pegar alguns artigos, porque adequados,
e outros não. Não deveria ser assim. Mas assim
foi feita a nova Constituição, talvez porque assim
seja a própria sociedade brasileira.

Não devemos esquecer, também, que a nova
Carta constitucional resulta de uma Assembléia
Constituinteeleitaao sabor das emoções do Plano
Cruzado,juntamente com a eleição de candidatos
a Governador que não seriam constituintes, mas
que se adonaram dos espaços políticos de rádio
e TV, pois foram eles que comandaram a campa
nha política Daí que não houve suficiente debate
e esclarecimento prévio para a população sobre
os temas específicos que a Constituinte poderia
decidir.

Considerando tais fatos devemos dizer que ela
sai, em muitos pontos, melhor do que seria de
se esperar. Os que falam apenas de alguns pontos
negativos ou controversos, via de regra, omitem
o que ela conseguiu evitar de pior, à execução
do sistema de governo, evidentemente.

Entendo que, no campo da cidadania e das
liberdades, dos direitos individuais e fundamen
tais, dos direitos da mulher e no campo da partici
pação popular na elaboração de leis, inclusive
na defesa do meio ambiente, do consumidor e
dos desamparados, do menor e dos idosos, como
na Previdência Social, tanto para o trabalhador
urbano como para o rural, notadamente na apo
sentadoria, também no fortalecimento do Minis
tério Público, na promoção da justiça, autonomia
e organização do Poder Judiciário, na compo
sição dos tnbunais de contas, fiscalização e con
trole das contas públicas, e ainda na descentra
lização de recursos para os estados e municípios,
a nova Carta trazgrandes, positivose significativos
avanços. Em todas as áreas e setores citados,
teremos um Brasilnovo. Espero que os brasileiros
estejam preparados para tanto.

Também na área da educaçãc fundamental,
e para o combate ao analfabetismo, a consig
nação de maior soma de recursos públicos para
a educação, obrigando a União a investir cerca
de 18% dos impostos arrecadados, e os estados
e municípios cerca de 25% cada, cosntitui impor
tante conquista.

Lamento porém que tenham sido derrotadas
minhas propostas de garantia de matrícula tam
bém no ensino superior, não somente na univer
sidade pública através de gratuidade aprovada,
mas inclusive na universidade privada, comuni
tária, confessional, sem fins lucrativos, através de
bolsas de estudo, considerando a aplicação dos
recursos públicos como sendo do aluno carente,
trabalhador ou filhode trabalhador, e não à escola.
A proibição limita o acesso do direito de escola
a milhares e milhões de brasileiros localizados
em cidades e regiões nas quais não existe univer
sidade pública federal, estadual ou municipal, e
daí teremos de descobrir outros mecanismos
além do crédito educativo, que nem a todos con
segue atender.

Importante também será a conquista da Refor
ma Tributária para os estados e municípios, luta
na qual me empenhei desde 1979. Deverá, com
isto, acabar o triste papel do prefeito de pires
na mão pedindo ajuda aos governos estadual e
federal. Também do governador pendente de re
cursos federais.

No capítulo "Da Ordem Econômica e Social"
tivemos questões muito discutidas, algumas deta~
lhistas demais, outras transferindo experíêncías
e conquistas setoriais da área do trabalho para
todas as demais categorias, o que, no entanto,
espero a prática possa confirmar como positivas,

pois seria lamentável que o objetivo social em
mira viesse a prejudicar o trabalhador ao invés
de beneficiá-lo.

A tentativa de fortalecimento, via Constituição,
da empresa nacional, reserva de mercado na mi
neração, constitue pontos que colocam em xeque
a Constituinte, e suas decisões agora serão avalia
das na prática. Causa preocupação um possível
exagero, mormente numa hora de aberturas no
mercado munida!. Ponderações e advertências
não faltaram neste sentido.

Adecisão limitando os juros bancários em 12%
refletiu mais um estado de espírito e de revolta
contra os exageros do insaciávelsistema bancário
nacional do que propriamente matéria de ordem
constitucional.

Mas as questões da ordem econômica e social,
que se comprovarem inadequadas, poderão ser
revisadas, e o tempo, na prática, se encarregará
de promover a oportunidade das respectivas cor
reções. Daíque as piores decisões da Constituinte
- considero - foram relacionadas com os cinco
anos para o mandato presidencial e a manuten
ção do sistema presidencial de governo, transfe
rindo o Brasil de um "presidencialismo imperial"
para um "presidencialismo de confronto"!! Oxalá
esse "presidencialismo de confronto" com o le
gislativo forte, mas tão irresponsável quanto o
Executivo,pois ambos, 'uma vez eleitos, ficam do
nos de seus cargos e não podem ser dissolvidos,
mantenha a democracia até 1993, quando tere
mos o plebiscito e a revisão constitucional. O povo
então poderá soberanemente decidir pela mais
fundamental das mudanças, qual seja, a do siste
ma de governo que, infelizmente, a Constituinte
deixou de tomar.

Na medida total de minhas possíbílldades e
limitações, honra-me dizer que me empenhei ao
máximo no cumprimento de meus deveres na
missão de Constituinte.

Estive presente, procurando atuar no máximo,
em todas as sessões da Constituinte, a nenhuma
delas faltando, desde o início até o final.

Todas as propostas que defendi perante meus
eleitores e a opinião pública do meu Estado, du
rante a campanha eleitoral, aqui as trouxe e aqui,
na Constituinte, as defendi, honrando todos meus
compromissos eleitorais. Apresentei 454 propo
sições, e, delas, cerca de 118 foram acolhidas,
total ou parcialmente.

Lamento que as principais proposições que
apresentei, tais como: a mudança do sistema de
governo para o parlamentarismo, a garantia e a
gratuidade de ensino em todos os níveis,inclusive
universitário, para quem não dispõe de recursos
financeiros, tenham sido rejeitadas.

Espero que, em breve, o tempo se encarregue
de mostrar, na prática, a necessidade de serem
revistas taís decisões. (Palmas.)

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes, nesta última votação da Assembléia Na
cional Constituinte, nós, do Partido dos Trabalha
dores, decidimos, após uma consulta ao nosso
partido, J:?um debate a níveldo Diretório Nacional,
que o nosso voto neste dia deve ser "não". E
qual é o sentido desse voto "não", neste dia, nesta
última votação do Congresso Constituinte?

Sr. Presidente, é inegávelque, mercê da pressão
sindical. popular. consenulu-se in....rir rvt nnv..
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Carta constítucíonal uma série de avanços impor
tantes que terão repercussão na vida, no dia-a-dia
do trabalhador, do povo brasileiro. Poderíamos
citar isto no campo das relações trabalhistas, no
campo dos direitos e garantias individuais e coleti
vas, no campo da seguridade social, do meio am
biente etc. E inegável a acolhida do movimento
popular e sindical, no Congresso Constituinte.

Por isto, Sr. Presidente, não podemos, nesta
votação simbólica e final, tomar uma avaliação
setorial, uma avaliação capítulo por capítulo. Te
mos que ter uma avaliação global do texto e,
nela, o Partido dos Trabalhadores não poderia
fugir à responsabilidade de indicar à população
o que ele pensa do global deste texto. Não se
trata nem de julgar questões como o absurdo
de se prolongar o governo ilegítimo do Senhor
José Sarney. Trata-se de avaliar questões globais
para a economia e para a vida social brasileira,
questões como a negativa da possibilidade de
uma reforma agrária, que levará ao aprofunda
mento dos conflitos no campo a proporções que
não sabemos nem imaginamos a que nívelchega
rá; questões de como tratar a propriedade privada
como se fosse algo sagrado, equiparando-a ao
direito à vida, aos direitos mais lídimos da pessoa
humana. É um absurdo! Foge, inclusive, das con
cepções mais avançadas do capitalismo, de limi
tar a propriedade privada pela sua função social.
Trata-se de olhar questões de como fica a compo
sição deste Congresso, um congresso que sai
fortalecido, mas que continua com regras que
garantem uma maioria conservadora e oligárqui
ca aqui presente, principalmente no Senado. Tra
ta-se de olhar questões de como a manutenção
da tutela militar, um lobby, uma força que se
impôs aqui, inclusive sobre partidos de esquerda
que se negaram a votar contra qualquer reivindi
cação desse setor, que dá possibilidade às Forças
Armadas de continuar tutelando não só o Con
gresso como também toda a Nação, de forma
constitucional.

Neste sentido, o voto do Partido dos Trabalha
dores não poderia deixar de ser "não" neste mo
mento. E vejam bem, Sr. Presidente e Srs. Consti
tuintes, que não se trata, como disseram alguns,
de votar vírgulas, de votar a redação final. Vamos
votar o mérito global. É uma votação simbólica,
sim, de mérito. Quem discutiu, quem acompa
nhou os trabalhos da Comissão de Redação,
quem viu as últimas negociações, inclusive com
a presença do Presidente Ulysses Guimarães, sa
be disso. Votamos aqui simbolicamente, sim, o
mérito, e não simplesmente uma redação final.

Durante o discurso do Sr. Constituinte
Eduardo Jorge, o Sr. Mauro Benevides, 1c

Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Arnaldo Faria
de Sá, 3° Secretário.

O SR. PRESIDENlE (Arnaldo Faria de Sá)
- Tem a palavra o Sr. Constituinte Adroaldo
Streck.

O SR. ADROALDO SlRECK (PDT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, esta é a última oportunidade de se
falar no plenário desta Constituinte.

Eu gostaria ficasse registrado nos Anais desta
Assembléia que, oriundo do jomalismo que sou,
onde trabalhei durante mais de trinta anos, reco-

lho a experiência deste meu período constituinte
como uma das coisas mais gratificantes, se não
a mais gratificante, de toda a minha vida. Conhe
cendo, como já conhecia, um lado do balcão,
estou, agora, integrado e familiarizado com o ou
tro lado desse mesmo balcão, que é a vida política,
podendo, com isto, fazerjuízos e apreciações mais
corretas, no exercício da minha verdadeira profis
são, que é o jomalismo.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a Constitui
ção, cuja redação final estamos votando hoje, não
é boa nem má, é o produto da média da opinião
pública brasileira aqui representada. E mais: para
que esse texto se consubstancie em algo efetivo
para a população brasileira, entendo que devere
mos, a partir do dia 6 de outubro, ser um pouco
mais, ou muito mais, eficientes, competentes do
que temos sido até aqui. Caso contrário, por me
lhor que seja o texto constitucional que será pro
mulgado no próximo dia 5 de outubro será letra
morta e não significará absolutamente nada para
a população brasileira.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, conclamo o
Pais a que, a partir da nova Constituição, sejamos
mais competentes, a fim de que a nova Consti
tuição possa, efetivamente, ter validade.

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB
PE.) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, valeu
a pena ousar. A Constituição, cuja redação final
se vota hoje e que será promulgada no dia 5
de outubro, inovou com relação a todas as que
antecederam, traz a marca da efetiva participação
da sociedade e, por isso mesmo, será um docu
mento de acentuado caráter democrático.

Não pretendo registrar o que a Históriacontem
porânea tem registrado ao longo de todos estes
meses, a partir de 1° de fevereiro de 1987.

Das subcomissões e comissões temáticas, da
Sistematização à Redação, até este momento,
quando dentro de algumas horas deveremos pro
ceder à votação fínal do Projeto de Constituição,
o Brasil foi passado a limpo. Do entrechoque de
todas as correntes de pensamento existentes no
País - políticas, ideológicas, econômicas, religio
sas, filosóficas - está nascendo uma Constitui
ção que, se não é a ideal, pois isto seria utopia,
representa passos à frente no sentido de que nos
sa terra, nosso povo, nossa gente ingresse em
uma nova era.

Mas não nos iludamos, Sr. Presidente, Srs.
Constituintes. Devemos ter a nítida consciência
de que, fixadas as regras básicas de uma Nação
e seu povo, tomá-Ias vivas e dinâmicas dependerá
de uma efetiva vontade política nos tempos que
se seguirão à entrada em vigor da nova Carta
Magna.

Em sua trajetória, a Constituinte enfrentou to
dos tipos de pressões: do poder econômico, das
corporações multinacionais, das elites temerosas
com a perspectiva de perda de parcela, por ínfima
que fosse, de seus privilégios, da desinformação
semeada junto à opinião pública por parcela dos
meios de comunicação, do Palácio do Planalto,
através de ação orquestrada pelo próprio Presi
dente da República, tendo como coadjuvante se
tores importantes do Poder Executivo.

É preciso que se tenha em mente que essas
pressões não se devem confundir com as reivindi
cações dos setores interessados na elaboração

constitucional, quando feita por processos legiti
mos, não passíveis de questionamento do ponto
de vista moral. As pressões a que nos referimos,
Srs. Constituintes, foram de outra natureza. As
tentativas de desmoralização da Assembléia Na
cional Constituinte, cujos inevitáveis erros ou
omissões foram superdimensionados pela má fé
de quem pretendeu, muitas vezes, atribuir àquilo
que é institucional falhas e imperfeições de alguns
de seus integrantes. Mas isto foi apenas parte da
estratégia mais ampla de desacreditar esta As
sembléia para, em nome de um conservadorismo
incompatível com o tão proclamado desejo de
modemidade, manter privilégios, consolidar um
pacto de poder que se tem revelado negativo do
ponto de vista dos interesses nacionais, zerar o
Projeto de Constituição, instalar a perplexidade
e a revolta a nivel de opinião pública, subjulgar
um Poder, impor decisões à sociedade brasileira
sem o embasamento de compromissos com os
avanços sociais e econômicos cujo destinatário
não é outro senão o nosso povo.

Em determinados momentos, aquela que será
a Constituição brasileira de 1988 correu o risco
de ter o mesmo destino da primeira de nossas
Constituições, a que foi outorgada em 1824. Isto
seria uma ruptura no processo democrático, mui·
to mais do que num processo de elaboração
constitucional. Em compensação, em momento
algum correu risco de vir a se converter naquela
Constituição de 1967, feita a toque de caixa, com
prazo marcado e fortemente influenciada pelos
ditames do regime militar que então vigia no País.
Anosso ver, Srs. Constituintes, dentro de um siste
ma capitalista, conseguimos avanços bastante
significativos no sentido de um relacionamento
mais harmonioso entre os fatores de produção,
atenuando-se, por conseguinte, o desnível entre
a prevalência do capital e a subaltemização do
trabalho. Se partirmos desta observação setorial,
nem por isso deixa de ser verdade que nos capítu
los relativos aos Direitos e Garantias Individuais,
no Sistema Tributário e na Ordem Econômica
e Financeira importantes progressos se fizeram
sentir.

Sintetizando, diríamos que a Federação foi for
talecida, sua essência renasceu com a contenção
do discricionarismo tributário e fiscal. Isto se tra
duz, obviamente, pela valorização dos partidos po
líticos e dos govemantes pertencentes a seus qua
dros, que vêem surgir uma nova era: governar
com os olhos postos no povo e não mais nos
afagos ou castigos do poder central.

Neste esboço sumaríssimo da já histórica
Constituição de 1988, destacaríamos ainda, Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, que se o inter-rela
cionamento das economias é uma exigência do
mundo moderno, nem por isso a proteção às
empresas nacionais e ao patrimônio nacional sob
todas as suas formas deixa de ser um imperativo
para todas as nações que, mesmo sem quaisquer
veleidades hegemônicas ou de dominação, pre
tendam zelar efetivamente pelo que é seu. Diría
mos mesmo que este é o delicado ponto de en
contro entre nacionalismo e nacionalidade; aque
le em que a valorização do que é nacional está
direta e visceralmente ligada à soberania de um
pais, à qualidade de vida do seu povo, às suas
perspectivas futuras na mais abrangente das vi
sões. Tudo isto foi possível no contexto demo
crático da pIuridade partidária.
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Sr. Presidente, Srs. Constituintes, para que pu
déssemos chegar a este ponto muitos riscos fo
ram corridos e muitas decepções de incorpora
ram ao acervo existencial de cada um de nós,
De nossa parte e acreditando estarmos identifi
cados com a grande maioria de nossos compa
nheiros desta jornada, diríamos que valeu a pena,
pois este bom combate que agora terminamos
tem tudo para ser o marco da arrancada para
um Brasil melhor. (Muitobernl)

Concluindo, Sr. Presidente, o pacto político
consubstanciado neste texto dependerá também
de nós, após a sua promulgação e após a nossa
assinatura. Junto com a sociedade vamos defen
dê-lo, porque ele é a garantia de uma ordem de
mocrática para o Pals.

o SR. ELIAS MORA0 (PTB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs, Consti
tuintes, provavelmente, esta deverá ser uma das
últimas sessões da nossa Assembléia Nacional
Constituinte, no desenvolvimento dos seus traba
lhos rotineiros.

Há alguns dias, o Presidente Ulysses Guima
rães, em um de seus momentos de inspiração,
chamou a nova Constituição que elaborávamos
de "Constituição Serenata". Exatamente naquele
momento, cerca de 21 horas e 30 minutos, depois
de um dia exaustivo de trabalho, a comparação
foi muito oportuna, porque temos o texto corres
pondendo à letra, temos o som do Plenário corres
pondendo à música, e S. EX' o Presidente, o nosso
maestro. Depois, com a possibilidade da publica.
ção ou da assinatura do novo texto a 21 ou 22
de setembro, sugeriu-se para o nome da nova
Constituição brasileira "Constituição Primavera".
Em seguida, também naquela belíssima defesa
que o Sr. Presidente fez, neste Plenário, da nova
Constituição elaborada, falou-se em "Constitui
ção Cidadã". Na minha opinião, nada mais opor
tuno e adequado. Esta nova Constituição traz, na
defesa do cidadão, tantos avanços, que considero
dos mais oportunos e justos, e elaborados, nas
últimas décadas, em nosso Pais.

Sr. Presidente, colegas Constituintes, estou
aqui, nesta tribuna, não propriamente para falar
sobre o novo texto constitucional, mas para trazer,
na oportunidade, a minha palavra de indignação
a de revolta contra o atual sistema de propaganda
eleitoral desenvolvido em algumas das nossas
principais cidades. Um verdadeiro predomínio do
poder econômico. Não propriamente uma demo
cracia, mas, sim, uma "argentocracia", onde o
dinheiro está-se sobrepondo a tudo.

Permito-me meditar, e solicitar aos colegas e
ao Sr. Presidente que façam o mesmo, sobre a
pergunta que se coloca diante do eleitor: de onde
está saindo esse recurso milionário para certas
campanhas às prefeituras das grandes cidades
brasileiras? Ou é recurso público, portanto, é mal
versação, é crime, é desvio de dinheiro público,
ou, então, é recurso de grandes empreiteiras e
empresários que se colocam por detrás de alguns
candidatos, financiando-os, e que depois, eviden
temente, devem custar caro aos cofres daqueles
que for eleito para prefeitura, na sua adminis
tração. Há um estado de indignação e de revolta,
porque o dinheiro tem sido utilizado até para dis
torcer pesquisas de opinião, como temos obser
vado em alguns locais.

Peço que fique registrado nos Anais da Assem
bléia Nacional Constituinte este protesto pela "ar
gentocracia" que está predominando na propa
ganda eleitoral para o pr6ximo dia 15de novem
bro.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
-Antes de conceder a palavra ao Sr. Constituinte
Egídio Ferreira Uma, peço aos companheiros res
trinjam o uso do tempo, a fim de que maior núme
ro de companheiros possam fazer uso da palavra
nesta'últíma sessão em que haverá oportunidade
de manifestação.

Tem a palavra o Sr. Constituinte Egídio Ferreira
Uma.

o Sft. EGIDIO FERREIRA LIMA (PMDB
PE) - Sr. Presidente, SI"'" e Srs, Constituintes,
serei breve.

No dia 5 de outubro, deveremos estar chegan
do ao apogeu do processo constituinte. Com ele,
naturalmente, também o apagar das luzes.Já po
demos dizer, a esta altura, a 15 dias da festa de
promulgação, que teremos uma Constituição mo
derna, inovadora e viva. Ela, sobretudo, é muito
viva,fascinantemente viva, porque traduz a socie
dade brasileira, porque tem, nas suas entranhas,
as veias e o sangue da sofrida sociedade brasileira.

A nossa Constituição apresenta muitas falhas,
amplas falhas, mas também tem grandes virtudes.
Essas falhas serão paulatinamente corrigidas pela
apresentação de emendas, e tivemos a sabedoria
de estabelecer uma revisão para daqui a cinco
anos, no ano de 1993.

Sr. Presidente, desta tribuna faço um apelo à
Comissão de Redação. Dá para perceber que o
texto não tem uma boa roupagem. Não vestiram
a Constituição com uma roupa própria para uma
festa e para a substãncia que ela tem. Nela há
grandes erros de redação; nela, há um estilo con
fuso e muitas vezes não alcançado pelo comum
dos homens; nela há erros de técnica. AComissão
de Redação ainda pode, nestes quinze dias, desde
que respeite o mérito, limpar a Constituição, para
que possamos tê-Ia substantiva que é, vestida
com um adjetivo adequado a sua dimensão e
a sua grandeza.

o SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sã)
- Agradeço a atenção do nobre Constituinte Egí
dio Ferreira Uma, que abreviou o tempo de sua
rnanífestaçâo.

Tem a palavra o Sr. Constituinte Domingos Ju
venil.

o SR. DOMINGOS JUVENIL (PMDB-BA
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Constituintes, recebi em meu Gabinete, o
Projeto de Constituição "C", com a redação final,
assinado, obviamente, por todos os membros
dessa Comissão. Posteriormente, três dias depois,
a Comissão Revisora, no meu entendimento não
mais a de Redação Final, mas a Comissão Revi
sora, fez chegar às mãos dos Srs. Constituintes
um novo Projeto, desta feita o "D", sob o mesmo
titulo: "Redação Final".

Acontece que, cotejando o primeiro Projeto, ou
seja o Projeto "C", com a redação final, com este
segundo Projeto, vêem-se mudanças de mérito
no texto.

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, levanto uma
questão de ordem. Queria saber se haverá ainda
uma redação finalíssima, uma errata, para que
se possa ter restituído aquele texto da redação
final, sem a mutilação no mérito.

Vou citar, aqui, só um exemplo, que não deve
ser o único. Se formos olhar o § 1° do art. 111,
que diz respeito à constituição dos Tribunais e
Juizes do Trabalho, ou, mais precrsamente, do
Tribunal Superior do Trabalho, vamos ler o se
guinte:

"O Tribunal Superior do Trabalho compor
se-á de vinte e sete ministros, escolhidos den
tre brasileiros com mais de trinta e cinco
e menos de sessenta e cinco anos, nomea
dos pelo Presidente da República após apro
vação pelo Senado Federal, sendo:
1-dezessete togados e vítalícios, dos

quais onze escolhidos dentre juízes togados
da magistratura trabalhista, três dentre advo
gados e três dentre membros do Ministério
Público do Trabalho;"

Ora, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, aqui in
cluíram a palavra "togados", que não existia, e
retiraram a expressão "de carreira". Isto muda
completamente o conteúdo, o mérito da questão,
e dá uma mudança de 180 graus Isto é muito
sério, porque, como aqui já debatemos, Srs. Advo
gados, Srs. Juristas, podemos ter o caso, neste
País, de Tribunal Superior do Trabalho ser consti
tuído por magistrados que sequer prestaram con
curso, ou seja, sem concurso, aqueles efetiva
mente de carreira. Passaremos a ter o Tribunal
Superior do Trabalho de juiz de fato, classista.
Isto é muito sério e mutila, principalmente, as
decisões do primeiro e segundo turno desta As
sembléia Nacional Constituinte.

Registro este fato na história da Assembléia Na
cional Constituinte e apelo para o Constituinte
Antônio Carlos Konder Reis, que foi o autor desta
emenda na Comissão de Revisão, e não mais
de redação, que é o Projeto "D", para que na
redação flnalísslrna devolva o conteúdo efetivo
do que a Assembléia Nacional Constituinte quer
e aprovou. Já tenho o apoio do Relator-Gerai,

. Constituinte Bernardo Cabral, que entende que
de fato houve um erro; do Constituinte Jarbas
Passarinho, que é co-Presidente desta Comissão,
que concorda, também; do Constituinte José Fo
gaça que entende que deve ser revisto.

Portanto, apelo à Comissão para que não se
mutile o texto, para que não se tenha, no futuro,
até mesmo teoricamente, o Tribunal Superior do
Trabalho sem juizes de carreira, aqueles efetiva
mente vocacíonados para a função, e sim forma
do por juizes classistas, vindos de onde quer que
seja, mas que não representam a essência e a
responsabilidade da justiça trabalhista nacional.

o SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB 
PI) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, gostaria
de me congratular com esta augusta Assembléia,
com a Mesa, com a Comissão de Redação, com
a Relatoria, com os Srs. Constituintes e, por que
não dizer, também com todos os servidores, pelo
fato de que, dentro de poucos momentos, estare
mos votando a redação final do Projeto de Consti
tuição, conhecido como Projeto de Constituição
"D", um proleto democrátíco e progressista.
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É desnecessário dizer que minhas congratu
lações são, de modo especial e principalmente,
com o povo brasileiro. Não foram em número
reduzido as tentativas no sentido de procrastinar,
e até impedir, a votação final da nova Constituição
da República. Os óbices foram transpostos e aqui
estamos, graças a Deus e ao esforço de todos,
para votar esta redação final.

Além destas congratulações, gostaria de regis
trar que o Jornal de Brasília de hoje diz que
o Conselho MonetárIo Nacional se reumu e apro
vou a criação do banco múltiplo. Ora, Sr. Presi
dente, esta decisão do Conselho Monetário Nacio
nal, sem dúvida, antecipa-se, porque, promulgada
a Constituição, ele teria que respeitar o disposto
no art. 192, inciso I, da Constituição.

Por outro lado, Sr. Presidente, o mesmo Jornal
de Brasília, na edição de hoje, traz esta notícia
sob o título, "Acordo com credores exige o aval
do FMI", e diz que:

"O acordo que o Governo brasileiro deve
assinar, hoje, em Nova Iorque, com os ban
cos credores para a capitalização da dívida
externa, com o empréstimo de 5,2 bilhões
de dólares, ainda depende do aval do Fundo
Monetário Internacional (FMI)."

Sr. Presidente, rnais uma vez, o Governo anteci
pa-se, porque, aprovada a nova Constituição, esse
acordo não poderia ser firmado por decisão exclu
siva do Executivo, de vez que ele atentaria contra
as prerrogativas do Congresso Nacional constan
tes do art. 49, inciso I, e afrontaria a competência
do Senado Federal prevista no art. 52, inciso 5°.

Fica aqui mais este meu protesto, em face do
comportamento do Executivo, e mais uma vez
a minha solidariedade à Assembléia Nacional
Constituinte e ao povo brasileiro, que quer viver
e vai viver num clima de liberdade para atingir
a justiça social reclamada pela Nação.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

ACORDO COM CREDORES
EXIGE O AVAL DO FMI

O Acordo que o Governo brasileiro deve assi
nar, hoje em Nova Iorque, com os bancos credo
res para a capitalização da dívida externa com
um empréstimo de 5,2 bilhões de dólares ainda
depende do aval do Fundo Monetário Interna
cional (FMI).Em nota divulgada ontem, o comitê
assessor dos bancos internacionais confirma que
a liberação do dinheiro, a ser feita em três etapas,
está condicionada à submissão, pelo Brasil, de
um programa econômico ao FMI cujas metas
principais são: déficit público de 4% do Produto
Interno Bruto (PIB) em 89; e inflação abaixo dos
600% ao ano. Segundo Paulo Francís, o texto
prevê que o acordo pode ser cancelado caso o
país descumpra as metas do FMI. O presidente
José Sarney anunciou ontem o fim da moratória,
o que significa que o Brasil retomará o pagamento
normal dos juros da dívida externa, suspenso des
de o ano passado.

A SRA. DIRCE TUfU Q(lADROS (PSDB
-SP. Pronuncia o seguinte drscurso.)-Sr. Presi
dente, S~ e Srs. Constituintes, com a decisão
do Presidente da República, num retrocesso im
perdoável, de levantar a moratória de nossa dívida

externa, fica, mais que nunca, a impressão clara
de que o FMIestá momtorando a economia nacio
nal e, bem mais que isso, ditando os rumos da
política governamental.

Ainda esta semana, sem qualquer desmentido
oficial, a prestigiada coluna do jornal Folha de
S. Paulo, "Painel", das mais lidas, noticiou que
em encontro com empresários de São Paulo, o
Ministro da Fazenda, Sr. Maílson da Nóbrega, ína
creditavelmente, declarou que está Ministro e con
tinuará sua duvidosa política por contar com o
aval e o apoio dos banqueiros internacionais. Isso
é lamentável! O Ministro da Fazenda deveria preo
cupar-se em contar com o apoio do povo brasi
leiro, não de seus algozes.

E hoje a imprensa anuncia que o mesmo Minis
tro está em Nova Iorque, terra de seus amigos
e patrões, assinando acordos de refinanciamento
parcial dos juros e reescalonamento da dívida ex
terna brasileira. Mas os banqueiros só permitiram
que tais acordos fossem estabelecidos após o
levantamento da moratória dos juros, assinada
no ano passado.

O Brasil perdeu sua soberama nacional, sua
identidade como Nação, sua dignidade como Pá
tria independente, ao entregar a aventureiros e
homens sem patriotismo e sem nacionalismo a
condução de sua política econômica Esse é mais
um, e talvez o pior, dos males trazidos pelo atual
desgoverno que nos infelicita.

As vésperas da promulgação da Carta Magna,
quando o Brasil se prepara para conviver com
a democracia, com um Poder Legislativo mais
forte, com o Executivo menos poderoso e centrali
zador, a atitude do Senhor Presidente da Repú
blica é, no mínimo, lamentável e merecedora de
reparos, levantando uma moratória que se cons
titua em gesto de soberania de toda a Nação
brasileira.

Sei que o Senhor José Sarney nem se lembra
da figura altiva e decente do Presidente Tancredo
Neves, uma das grandes esperanças do povo bra
sileiro num passasdo não muito remoto. Mas não
custa lembrar o compromisso corajoso de Tan
credo, que tão cedo se foi de nós: "Não pagare
mos nossa dívida externa com a fome do povo
brasileiro" .

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

Durante o discursoda Sr"Constituinte Dir
ce Tutu Quadros, o Sr.ArnaldoFaria de Sá,
3 9 Secretário, deixaa cadeira dapresidência,
que é ocupadapelo Sr.JorgeArbage, 2°_Wce
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - A
Presidência informa que dentro de mais 15 minu
tos será iniciado o processo de votação da reda
ção final, em turno único, do Projeto de Consti
tuição. Solicita, portanto, às Sf'G e aos Srs. Consti
tuintes se diríiamao plenário, a fim de que possa
mos dar início ao processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - Tem
a palavra o Sr. Constituinte Paulo Delgado.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sf'G e Srs.
Constituintes, a Mesa da Constituinte nos deixa
numa situação desconfortável, ao tomar a decisão
conspícua de dfstribuir medalhas, ao final do tra
balho constitucional, para comemorar a promul-

gação do texto. Digo situação desconfortável, pri
meiro, porque deveria haver uma consulta às U
deranças partidárias que trabalharam durante es
se período todo na elaboração do texto constitu
cional. Essa decisão arbitrária e insensata da Me
sa, do ponto de vista da concepção do que se
tem do trabalho parlamentar, do trabalho consti
tucional, inclusive das condições, hoje, da socie
dade brasileira, é injusta, porque a medalha mais
importante teria de ser destinada, em primeiro
lugar, à paciência do povo brasileiro que tolerou
um processo constitucional tão prolongado por
causa da ausência política de parlamentares nesta
elaboração, por causa da utilização do tempo cro
nológico, como tempo político para retardar o
processo de elaboração constitucional e por cau
sa de pressões de fora para dentro do Congresso
Constituinte, que não se configuravam como for
ças sociais organizadas e democraticamente
pressionando, como, por exemplo, foi a pressão
ostensiva do Palácio do Planalto, a pressão osten
siva do Poder Judiciário, a pressão ostensiva das
Forças Armadas e até de ínteresses internacionais
sobre o processo constituinte.

Sr. Presidente, separar os Constituintes em ou
ro, prata e bronze, ou aqueles que elaboraram
o processo constitucional, esquecendo da popu
lação brasileira, esquecendo funcionários do Con
gresso brasileiro, esquecendo, inclusive, pessoas
que serviram café aos Constituintes - a Câmara
paga às empresas mais do que estas pagam aos
funcionários que trabalham aqui dia e noite 
que tiveram, às vezes, que tolerar a manipulação
do quorum, quando nas madrugadas, em alguns
casos, a votação não decidia, é um equívoco, que
ainda há tempo de ser corrigido.

Por isto, o Partido dos Trabalhadores, através
de sua Líderança, através do constituinte LuizIná
cio Lula da Silva, está fazendo chegar à Mesa
da Constituinte uma proposta, para que seja sus
pensa essa falsa condecoração que, na verdade,
não acrescenta nada ao que elaboramos aqui.
E, principalmente, além de conspícua, esta con
decoração é covarde, porque o Presidente José
Sarney não a merece. O Presidente José Sarney
não pode receber esta medalha. É ruim para nós,
parece que a minha medalha é de prata e a de
Sua Execelêncía, de ouro, é ruim ter a mesma
medalha que Sua Excelência, porque esse ho
mem vai guardá-Ia, e, provavelmente, usá-la para
comprar deputados, a fim de votar nos seus inte
resses.

Sou contra. É um absurdo. Na verdade, é a
borra final desse processo constituinte que vai
ser usado contra aqueles que estiveram aqui o
tempo todo trabalhando na elaboração constitu
cional e poderiam receber uma placa, um selo
comemorativo ou um exemplar da Constituição.
No entanto, vão receber medalhas aqueles que
estão dizendo, através de pronunciamentos, que
vão descumprir a Constituição, inclusive mem
bros de Poderes da República, que não estão tão
dfspostos a entender a importância do textd cons
titucional neste momento da vida brasileira.

Estas, Sr. Presidente, são as condiderações que
faço, entendendo que a decisão intempestiva da
Mesa, em fazer essa comemoração, é inadequada
ao momento presente. Se não se suspender a
entrega da medalha, que o Relator-Substituto,
Constituinte José Fogaça, muito a merece, e sei
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que vai querer levá-Iapara casa, pelo menos que
suspenda a do Presidente José Sarney. Esta é
uma atitude que não engrandece a Assembléia
Nacional Constituinte, porque Sua Excelência é
um Presidente transitório, de mentalidade transi
tória, que só nos quis atrapalhar.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.}

O SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - A
Presidência apela aos nobres constituintes para
que sejam breves nas comunicações, a fim que
não prejudiquem os companheiros que estão
postados aos microfones e também desejam usar
do direito da palavra. (Pausa.)

Tem a palavra o Sr. Constituinte Waldeck Or
nelas.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL - BA)
- Sr. Presidente, SI"" e Srs. Constituintes, em
minhas andanças pelo interior,observo que o po
vo baiano está convencido e convicto de que o
Governo do Sr. WaldirPires transformou-se num
desastre e num descalabro. Por isto, neste mo
mento, o meu Estado sofre um flagelomais grave
do que a piorseca. Eu próprio já tiveaqui a oportu
nidade de manifestar-me sobre o caráter e o com
portamento antidemocrático e pouco ético de tal
Governo.Masagora, Sr. Presidente, extravasaram
se todos os limites.Para justificaruma intervenção
sul generls, feita em órgão público, no qual tem
o dever e o direito de nomear os dirigentes, S.
Ex'criou uma Comissão de Auditoria, cujo relató
rio enviou à Polícia, no qual, e em conclusão,
íncrírnína, inclusive, a figura ilustre do ex-Gover
nador e Senador LuizVianaFilho, membro desta
Casa, de favorecimento políticoe indenização pela
passagem, em fazenda de sua propriedade, de
uma adutora, construída pelo Governo. Não con
siderou tal relatório, o fato de que tal desapro
priação se deu por valor inferior, inclusive,à avalia
ção judicialmente procedida. E uma pena, é la
mentável, é deplorável que os porta-vozes do Sr.
WaldirPires nesta Casa, que são assíduos à tribu
na, não venham aqui explicar, justificar e funda
mentar coisas como esta, que são injustificáveis
eis. De minha parte, não tenho procuração para
defender o Senador LuizViana,mas não há neces
sidade disso, quando se trata de registrar nos
Anais desta Casa a minha indignação e o meu
protesto - que deve ser de toda a Casa - por
ser vítima de um ataque injusto, de uma violência
tão grande, indigna e leviana por parte do atual
Governo da Bahia, o Senador LuizViana,um dos
membros mais ilustres desta Casa, que assim é
desrespeitado

Faço-o na Constituinte, porque neste plenário
esteve o Sr. Waldir Pires, numa ocasião adrede
preparada, para ser aplaudido, aqui, pela Bancada
dos seus porta-vozes. E chamo a atenção, desta
Casa e da Nação, para o fato de que, se assim
trata os seus correligionários, se assim trata os
que o elegeram, imaginem, Srs. Constituintes, co
mo está sendo tratada a oposição no Estado da
Bahia. (Muito bem!)

O SR. ALUiziO BEZERRA (PMDB -- AC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, estamos, hoje, chegando a uma
etapa importante dos trabalhos da Assembléia
NacionalConstituinte,que dizrespeito justamente
à votação e aprovação da redação fínal do texto

constitucional. Sem dúvida, constitui uma etapa
importante da conclusão dos trabalhos da Assem
bléia Nacional Constituinte, que levou o debate
a toda Nação brasileira,sobre o conjunto de pro
blemas com os quais convive o nosso povo.

Estamos, portanto, a poucos dias da próxima
etapa, etapa final, data da promulgação, 5 de outu
bro.

Sr. Presidente, realmente é um trabalho impor
tante que estamos realizando,todavia, é um traba
lho que s6 poderá ser levado a cabo e a bom
termo com a ampla participação popular, com
a sociedade: com os sindicatos, com todos os
setores organizados da população, participando
integralmente tanto na aplicação dos dispositivos
constitucionais que constituem uma alavanca bá
sica para o progresso social e econômico, como
para assegurar o avanço do processo de desen
volvimento, modificando profundamente a estru
tura econômica e social.

Enquanto isso, convivemos com problemas do
dia-a-dia, como é o caso, por exemplo, da menin
gite meningocócica em São Paulo, recentemente,
em que se procedeu a um grande debate sobre
a doação de 50 milvacinas de procedência cuba
na, doadas pelo Presidente Fídel Castro ao Brasil,
preocupado com a solução do problema da me
ningite neste País, visto os resultados satisfatórios
em Cuba.

Daí, Sr. Presidente, a necessidade de acordos
binacionais para solução deste problema como
de outros, tanto no setor tecnológico como no
científico, para estreitar a integração latino-ame
ricana em favor dos povos cubanos e brasileiros
e dos demais povos latino-americanos.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o Brasil de
fronta-se com um problema muito sensível, que
tem causado severos sofrimentos à população
brasileira, especialmente à de baixo poder aquisi
tivo.Estamos nos referindo à meningite meningo
cócica do tipo B, que, de acordo com posição
de técnicos do Ministério da Saúde, assume cará
ter de um foco localizadono Estado de São Paulo.

Neste momento, com grande amargura, deve
mos recordar o surto de meningite que atingiu
o Brasil em 1974 e 1975, causando a morte de
milhares de crianças, constituindo-se em mais
uma página negra da grande tragédia social que
foi a ditadura militar. Para se ter uma idéia da
gravidade deste fato histórico,basta dizerque esta
epidemia foi escondida pelas autoridades da épo
ca, incapazes de dar solução porque era um fato
que causava danos à doutrina de segurança na
cional.

Pois bem, cerca de 14 anos depois, o Estado
de São Paulo viu crescer novamente a incidência
de casos de meningite meningocócica. A partir
de julho, registrou-se um número crescente de
mortes, vitimando principalmente crianças de re
giões mais pobres das cidades. Mais uma vez,
o Brasil, a população foi pega indefesa, visto que
não existe capacidade preventiva para esta doen
ça. Por outro lado, a capacidade curativa é extre
mamente precária, conhecida que é a situação
dos hospitais públicos brasileiros, não apenas pa
ra esta, mas para a maioria das enfermidades
das quais padece a população.

Entretanto, diferentemente da epidemia ocor
rida em 74 um fato novo preencheu de forma
polêmica a~ páginas dos jornais durante vários

dias. Tudo começou a partir da doação de 50
mildoses de vacinas contra a meningite meningo
cócica do tipo B, feita pelo Presidente de Cuba,
Fidel Castro, tão logo tomou conhecimento do
número crescente de óbitos causados pela enfer
midade. A doação foi feita diretamente à Secre
taria de Saúde de São Paulo. Provavelmente a
polêmica sobre a vacina cubana pudesse ter sido
evitada, se já houvesse entre Brasil e Cuba um
acordo tecnológico e de saúde, permitindo o ple
no conhecimento das autoridades de saúde de
ambos os países sobre seus respectivos estágios
de desenvolvimento no setor, ou seja, como po
dem comprovar a Organização Mundialda Saúde
e a Organização Panamericana de Saúde (OPAS),
Cuba é um dos poucos países no mundo que
conseguiu controlar satisfatoriamente uma epide
mia de meningite meningocócica do tipo B, atra
vés da aplicação dessa vacina desenvolvida em
seus próprios laboratórios. Na ciência, como na
vida, devemos partir da experiência alcançada,
dos níveis conquistados, seja para generalizar
uma experiência ou para refutá-la em base a fato
res concretos que sustentem tal posição.

Eis aqui um momento importante em que se
pode comprovar o benefício que foi para os dois
povos, brasileiro e cubano, o reatamento de rela
ções entre Brasile Cuba, concretizado no Governo
do Presidente José Samey. Baseando-se neste
fato, baseando-se também em notícias publica
das no jornais, que revelam a intenção do Ministro
da Saúde, Borges da Silveira, de visitarCuba, entre
outras coisas para discutira possibilidade de inter
câmbios nesta área. As forças progressitas devem
propor que sejam agilizados entendimentos no
sentido de que seja assinado um acordo para
a fabricação da vacina já mencionada no Brasil,
com tecnologia cubana. Estaríamos dando um
exemplo para o mundo inteiro,de como o relacio
namento entre dois países pode ter efeitos concre
tos e imediatos para a população. Basta citar,
por um lado, que Cuba não tem capacidade para
a fabricação em larga escala, à altura das necessi
dades brasileiras. Em contrapartida, o Brasil pos
sui uma capacidade industrial significativamente
grande, o suficiente para uma produção em gran
de escala, mas não dispõe da tecnologia. Asoma
de esforços é a melhor saída

Mesmo que não seja comprovada a adequação
do uso desta vacina doada por Cuba para o tipo
de vírus que no momento ataca a população em
determinadas regiões do Brasil,é necessário que
seja construido um acordo a longo prazo, envol
vendo técnicos de ambos os países, com um pla
nejamento a longo prazo,de forma a dar respostas
também globais e permanentes a este problema.
Para reforçar esta necessidade, basta dizer que
de 1974 para cá, o Brasil não evoluiu no sentido
de dispor de mecanismos preventivos hospita
lares, ao mesmo tempo que retrocedeu, como
comprovam todas as estatísticas, na sua capaci
dade curativa.

Um comunicado oficialsobre a meningite dis
tribuído à população pela Fundação Hospitalar
do DistritoFederal, enfatiza nossa argumentação,
quando afirma, obviamente baseado em informa
ções de especialistas, que esta enfermidade nor
malmente volta a repetir-se no período de 10 a
20 anos. O comunicado conclui admitindo que
uma nova epidemia pode estar prestes a repetir-se
no Brasil, com seus drásticos e conhecidos des-
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dobramentos. Organizar a defesa é, ainda, a solu
ção mais lógica!

Portanto, é necessário que para problemas de
fundo sejam dadas respostas eficientes, que
apontem para a possibilidade concreta do con
trole desta e de outras doenças, que têm um cu
nho inequivocamente social. O próprio Presidente
José Samey deu o exemplo, quando assinou, du
rante recente viagem à China, acordos para o
desenvolvimento técnico-cientifico visando o
combate a doenças como a malária, a febre ama
rela e a esquistossomose. O Presidente partiu do
princípio, como é do conhecimento público muno
dial, de que a China venceu eficientemente estas
doenças, desenvolvendo prioritariamente a medi
cina preventiva, combinada com transformações
sociais que privilegiaram a elevação das condi
ções de vida da população. É partindo destas
premissas que propomos aqui a assinatura de
um acordo com Cuba, de caráter urgente, para
o caso das vacinas contra a meningite. Será um
acordo de inquestionável transcedência social. A
experiência ensina que os acordos com os países
socialistas, seja na área econômica, cultural, tec
nológica etc., favorecem mutuamente os povos
dos respectivos países, ao contrário das relações
estabelecidas com países imperialistas, denuncia
das pelo Presidente Samey na mesma viagem
a Pequim, que estão inevitavelmente marcadas
pela rapina e pela característica desfavorável para
o lado brasileiro. (Muito bem!)

Durante o discursodo Sr.ConstituinteAluÍ
zio Bezerra, o Sr. Jorge Arbage,2° Vice-Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupadapelo Sr.Ulysees Guimarães, Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem a palavra o Sr. Constituinte Francisco Ro
llemberg.

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB - SE. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, como todos
os que, desde a primeira hora, cumpriram com
determinação e responsabilidade o mandato cívi
co que nos reuniu nesta Assembléia Nacional
Constituinte, mal consigo refrear meu regOZIjo,
ao ver que estamos a um passo da votação do
texto definitivo da nova Carta Magna.

Em pronunciamento proferido nesta Casa, no
dia 1c do corrente, quando foram concluídos os
trabalhos do segundo turno de votações, tive a
grata oportunidade de exaltar os aspectos positi
vos que enriquecem a maioria dos títulos e capítu
los da nova Constituição e as louváveis inovações
jurídicas e sociais, que a colocam em posição
avançada no confronto com as Cartas anteriores.

Da mesma forma, não omiti, naquele momen
to, as restrições que se me afiguravam cabíveis

ao novo texto constltucionaí, quando assim me
expressei em certa passagem de meu discurso:

"Aqui e ali o cochilo dos moderados per
mitiu que no novo texto se infiltrassem certas
ousadias de duvidosa aplicabilidade, esse ou
aquele radicalismo, essa ou aquela extrava
gância, travestidos de avanço social, que nos
privam da satisfação de poder exaltá-lo am
pla e irrestritamente."

Mas em contrapartida, Sr. Presidente, estou
pessoalmente tão convencido da boa qualidade
da nova Constituição e do predomínio, nela, dos
aspectos positivos, que não me furto a pôr em
destaque, mais uma vez, um desses aspectos de
mérito inquestionável.

Refiro-me, Sr. Presidente e Sr. Constituintes,
à sábia e cautelosa posição adotada por esta As
sembléia, na votação de algumas matérias, cuja
complexidade mantinha este Plenário dividido,
hesitante e temeroso de tomar uma decisão, sem
antes haver dedicado a esses assuntos o estudo
acurado e os aprofundados debates, que o ritmo
assoberbante da Constituinte não permitia.

Em tais circunstâncias, Sr. Presidente, esta au
gusta Assembléia, embora rejeitando as propo
sições a que me refiro, cuidou, em algum dispo
sitivo transitório, de manter abertas as possibi
lidades de seu reexame, no futuro, em condições
mais favoráveis e menos prementes. Incluem-se
entre as matérias, cujo exame definitivo esta As
sembléia preferiu transferir para um futuro próxi
mo, a contida na Emenda de n- 587, de minha
autoria, que se batia pela restituição ao menor
Estado da Federação - Sergipe - uma área
mínima de 3.000krrf, há mais de um século ane
xada injustamente ao território baiano.

Essa emenda, Sr. Presidente, não logrou apro
vação neste Plenário, mas o exame definitivo dos
litígIOS que ela buscava dirimir deverá ocorrer em
futuro próximo, graças à aprovação de outra
emenda, também de minha autoria, a de n° 586,
transformada, graças a fusão com outras emen
das, no art. 14 das Disposições Transitórias (Pro
jeto de Constituição "C", Redação Final), que insti
tui a Comissão de Redivisão Territorial, destinada
a apresentar anteprojetos referentes à criação de
novos Estados e a sanar os litígios relativos às
fronteiras estaduais.

Dessa forma, Sr. Presidente, a chama da obsti
nada luta que eu, juntamente com a totalidade
da Bancada de nosso Estado e a unanimidade
do povo sergipano sustento nesta Assembléia, pe
la restauração, do território histórico do Estado
de Sergipe, longe de ter-se apagado, ganhou novo
brilho e redobrado alento.

Dessa forma, Sr. Presidente, não se interditou,
apenas se adiou para um momento julgado mais
oportuno, o exame definitivo dos litígios referentes
às fronteiras interestaduais, e às propostas de redí-

visão territorial do Brasil, que virão pôr termo aos
desequilíbrios regionais e às desigualdades terri
toriais, responsáveis, neste Pais, pela difícilcoexis
tência de Estados poderosos e grandes, ao lado
de Estados pequeninos e oprimidos, corno o de
Sergipe.

Dessa forma, Sr. Presidente, será ainda possível
(e como o meu povo suspira por ver chegada
essa hora), a reintegração ao Estado de Sergipe,
daquela faixa territorial de sua fronteira sul e oeste,
iniquamente expropriada pela cobiçosa Bahia!

Dessa forma, Sr. Presidente, pelo menos os
18.033km2

, dentre 39.090kl'J1< consignados ao
Estado de Sergipe, em documentos oficiais elabo
rados, em 1891, por ordem do Governador da
Bahia, Dr. José Gonçalves da Silva, poderão voltar
aos domínios territoriais de Sergipe, repondo urna
verdade histórico-geográfica que só a prepotência
e a astúcia conseguiram obscurecer, conforme
comprovado no mapa que anexo a este discurso.

Dessa forma, Sr. Presidente, a brava população
dos municípios situados na fronteira sul e oeste
do Estado de Sergipe, vale dizer: Indiaroba, Cnsti
nápolis, Tomar do Geru, Tobias Barreto, Poço
Verde, Simão Dias, Pinhão, Carira, Nossa Senhora
da Glória, Monte Alegre de Sergipe, Poço Redon
do e Canindé do São Francisco poderão manter
aberto os seus braços, reservados para a fratemal
acolhida às populações de Jandaíra, Rio Real, Ita
pícuru, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal,
Panpiranga, Cícero Dantas, Antas, Coronel João
Sá, Jeremoabo, Pedro Alexandre, Santa Brígida
e Paulo Afonso, no momento em que os poderes
constituídos desta Nação se decidirem a romper
as peias das conveniências e do conformismo,
fazendo retomar aos domínios de Sergipe aquelas
fatias de seu território que a cobiça dos poderosos
ousou, um dia, arrebatar.

Dessa forma, Sr. Presidente, reacende-se no
povo sergipano a luz da esperança e revigora-se
em seu espírito a convicção de que esta Assem
bléia Nacional Constituinte, por força do que esta
beleceu no art. 14 das Disposições Transitórias,
é que terminará por fazer justiça a Sergipe, restau

"rendo os verdadeiros e históricos contornos de
seu mapa, e dele apagando os vestígios da usur
pação e do oprobio.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs.
Constituintes. Muito obrigado. (fJ\uito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR EM SEUDISCURSO:

Mapa aproximado da realidade territorial ex
pressa no "estudo sobre a origem histórica dos
limites entre Sergipe e Bahia", mandado elaborar
em 1891, pelo Dr. José Gonçalves da Silva, Gover
nador do Estado da Bahia.
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o SR. WO MAINARDI (PMDB - RS.Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, desde que cheguei a esta Casa,
sempre procurei defender, com isenção a firmeza,
os interesse dos seIVidores públicos e o pessoal
do Poder Judiciário. Este é um compromisso que
assumi de longa data.

Com satisfação posso afirmar, hoje, que a As
sembléia Nacional Constituinte que concluiu seus
trabalhos representou um momento de afirmação
de avanços para os servidores públicos brasileiros,
e que procurei contribuir permanentemente para
que isso ocorresse.

O saldo foi efetivamente muito promissor. Bus
camos, antes de tudo, dignificar a função pública,
protegendo-a contra as tentativas de empreguis
mo. Neste sentido, há a obrigatoriedade do ingres
so via concurso. Estabelecimento do teto máximo
de vencimentos, foi sem dúvida outra medida im
portante e moralizadora.

A estabilidade aos cinco anos para os que in
gressaram nos diversos regimes, na função públi
ca, também é conquista significativa,porque uma
vez estabelecido o regime jurídico único e o in
gresso exclusivamente via concurso se fazia ne
cessário regularizar a situação de milhares de fun
cionários em todo o País.

A licença gestante de quatro meses. A licença
paternidade de cinco dias, os 30% a mais que
serão pagos por ocasião das férias, são avanços
consideráveis.

Entretanto, para concluir, bastaria a conquista
do direito de sindicalização - que nos coloca
entre os países avançados em legislação social
- para comprovar quão grandes foram as con
quistas dos seIVidores públicos com a Consti
tuinte. (Muito bem!)

o SR. TADEU FRANÇA (PDT- PRo Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, a manutenção constitucional de ne
gativa em se reconhecer ao Estado produtor de
energia elétrica o direito de tributá-la é, acima
de tudo, uma usurpação à décima parte da arreca
dação global do Paraná.

Se por um lado sou grato aos 187 constituintes,
que em plenário posicionaram-se a favor da justi
ça tributária a nosso Estado, a verdade é que
o Paraná perdeu.

O paulista José Serra argumenta que o Paraná
ganhou com os royalties, na vã tentativa de mini
mizar o impacto da conspiração tramada contra
o Paraná. Na realidade, admitindo o prêmio-con
solo dos royaJties para compensar o saque per-

petrado contra o Paraná, o que triunfou mesmo
foi a visão provinciana e tacanha da truculência
paulista, por revelar-se incapaz de enxergar a di
mensão do Brasil na montagem da Constituição,
e que locupletou tributariamente o já poderoso
Estado de São Paulo, pois:

1 - São Paulo é beneficiário dos mesmos
royalties destinados ao Paraná, em função das
hidroelétricas da CESP;

2 - São Paulo ganha, às custa do Paraná, j 7%
de ICM sobre a energia elétrica paranaense, na
condição de nosso principal comprador do pro
duto;

3 - São Paulo concentra recursos originários
do ICM embutido no preço dos seus produtos
industrializados e vendidos ao Paraná, que desta
forma haverá de pagar para o vizinhoEstado tam
bém a quota alusiva ao ICM de enerqta elétrica
cedida gratuitamente por nossas hidroelétricas,
na forma de verdadeira bitributação a favor de
São Paulo.

Profundamente lamentável, portanto, foi a decio
são majoritária da Assembléia Nacional Consti
tuinte em aprovar o absurdo de que, de repente,
a energia elétrica - e o Paraná exporta dois terços
de sua produção - passou a ser o único produto
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do País não tributado na fonte, capitulando ante
às imposições do Governo do Estado de São Pau
lo, que a partir de agora, com armas ainda mais
eficazes, haverá de firmar nacionalmente o abis
mo que o separa da pobreza dos demais Estados
da Federação.

Nossos pêsames ainda ao Governador Álvaro
Dias que, conhecendo em detalhes os enormes
prejuízos para o futuro do Paraná com a aprova
ção da emenda de José Serra, nada fez politica
mente para fortalecer essa luta paranista, ele que
soube muito bem conhecer os caminhos de Bra
sília quando da aprovação do mandato de cinco
anos a Sarney, outra infelizderrota para o nosso
Paraná. (Muito bem!)

O SR. CARLOS VINAGRE (PMDB - PA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr'" e Srs. Constituintes, como em tantas outras
oportunidades de sua longa e profícua vida públi
ca, o nosso ilustre Presidente Ulysses Guimarães
ainda outra vez superou-se em sua grandeza, ao
enviar ao Congresso dos Estados Unidos da Amé
rica e para o Soviete Supremo da União das Repú
blicas Socialistas Soviéticas, com mais trezentas
e doze assinaturas de deputados e senadores,
coordenados pelos eminentes Constituintes Fer
nando Gasparian e Aluízio Bezerra, um apelo no
sentido de que aquelas duas Casas de Leis, das
mais importantes do mundo, ratificassem, sem
perda de tempo, o Acordo de Desarmamento Nu
clear assinado em Washington a 8 de dezembro
próximo passado pelos líderes das duas grandes
potências, Mikhail Gorbachev e Ronald Reagan.

Tecendo considerações da mais alta importãn
cia sobre os fatos e atos que antecederam a assi
natura desse Tratado de Washington, o Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte colocou co
mo de interesse primordial a necessidade de que
as negociações bilaterais sobre o desarmamento
levem em conta os esforços de desenvolvimento
do assim chamado Terceiro Mundo, ao questio
nar que "a transferência de recursos da indústria
bélica para outros segmentos da economia mun
dial permitirá a promoção geral do bem-estar so
cial e do desenvolvimento".

Congratulo-me, pois, com este Parlamento e
com a Nação brasileira, pelo envio de tão impor
tante documento, na certeza de que os esforços
de mais Parlamentos, além do nosso, acabem
por convencer as grandes potências de que pro
duzir alimentos ou equipamentos para hospitais
ou eletrodomésticos ou roupas ou qualquer outro
utensílio individual ou coletivo é muito melhor
do que produzir armas.

Era o que tinha para dizer, Sr. Presidente, (Muito
bem!)

O SR. JOSÉ YUNES (PMDB- SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Constituintes, a futura Constituição, prestes
a ser promulgada, será, se for respeitada, o alicer
ce de uma sociedade moderna, liberal e adepta
do regime democrático pleno. Será o antídoto
do mal que amordaça o exercício da cidadania.

Não podemos, porém, alimentar a crença de
que a nova Carta irá solucionar a atual crise eco
nômica, social e política do Brasil. Não há dispo
sitivo constítucronal capaz de baixar a inflação,
reduzir o déficit público, quitar a dívida externa
e interna, viabilizar a reforma agrária, melhorar
a dístribuição de renda, eliminar o desemprego,

ampliar os investimentos nas áreas da saúde e
educação, enfim, de pagar o enorme débito social
contraído pelo Estado junto a milhões de brasi
leiros.

É impossível reconhecer o elo que liga proble
mas como a inflação, o déficit público, a dívida
externa e, conseqüentemente, todo o quadro de
injustiça social. O alto custo de vida recrudesce
diante do déficit público que, por sua vez, existe
porque o Governo não controla seus gastos e
se vê, diante da necessidade de pagar os juros
da dívida externa, obrigado a financiar os saldos
da Balança Comercial, atualmente girando em
tomo de 13 bilhões de dólares ao ano. O resultado
dessa corrente é a miséria e a fome, que, para
nossa vergonha e tristeza, atinge grande maioria
do nosso povo.

A Constituição que vamos assinar oferece, sim,
armas para batalha contra a injustiça social. Preci
samos aprender a manejá-Ias se quisermos alcan
çar este objetivo.

A crise de hoje é o fruto da insensibilidade so
cial, da prepotência e do arbítrio de governos que,
obsecados em se manter no poder, usurparam
o sagrado direito da cidadania. A futura Carta res
gata esse direito, mas não tem, lamentavelmente,
poderes para prover os governantes de sensibi
lidade e de probidade. Oferece, contudo, condi
ções para a sociedade se engajar e participar das
grandes decisões nacionais.

A marginalização da sociedade nos rumos da
vida brasileira faz nascer e fortalecer os tecno
cratas, vassalos de quem está no poder e, natural
mente, de grandes interesses econômicos.

Está aí, na centralização das decisões e no po
der ilegítimo, o virus da crise econômica, social
e política. A convicção generalizada hoje é a de
que quem anda o faz sem zelo e que, mesmo
quando apresenta o mais sedutor argumento para
convencer da razoabilidade da ordem expedida,
encobre e dissimula interesses inconfessáveis.
Trata-se de uma crise de credibilidade, quando
não, de uma crise de caráter.

Exagero?
É só ler os jornais, abri-los ao acaso. Está lá

um grande elenco de casos de corrupção e de
escândalos. Está lá, o que é mais grave, a prova
concreta da impunidade dos criminosos do colari
nho branco.

Precisamos dar um basta na retórica do atual
debate em tomo da conjuntura brasileira. Perde
mo-nos frequentemente no arcaismo. Os "pro
gressistas" defendem o populismo e os "conser
vadores" o atraso. Os primeiros são adeptos do
monitoramento do mercado econômico pelo Go
verno. Os últimos vêem em cada ação do Estado,
que em certos setores é indispensável uma amea
ça a livre iniciativa

Chegou a hora de desvendar os olhos da Na
ção. A corrupção precisa ser enfrentada, comba
tida e punida com o rigor da lei. A moralidade
pública deve deixar de ser virtude para se transfor
mar em obrigação. Chegou a hora de alicerçar
com o respaldo e a participação popular a cons
trução de um país que tem no seu povo - com
seus reclamos de igualdade e liberdade - seu
mecanismo fundamental.

O respaldo e a participação popular só serão
possíveis, entretanto, com fim da impunidade.

Somente um governo legitimado pelo apoio
e pela confiança popular terá condições de adotar .

uma política econômica capaz de pôr fim à ciran
da financeira e reativar o setor produtivo, meta
impossível de ser alcançada sob a ameaça de
uma hiperinflação.

Se quisermos retomar a itinerário de modernl
zação, do desenvolvimento econômico em har
monia com o progresso social teremos que reagir
contra o cartorialismo e o c1ientelismo,este serve
apenas para alimentar a fisiologia eleitoral.

A nova Constituição oferece a chance de por
mos fim à imagem paternal, que culturalmente
nosso povo tem do Governo. Ao invés de pai,
o Governo, seja ele federal, estadual ou municipal,
deve ser o braço do povo.

A imagem de um govemo paternalista só serve
para camuflar sofismas como o slogan "tudo
pelo social", utilizadopor um governo que destina
onze por cento de seu orçamento de 1989 para
o gabinete do Presidente da República e apenas
sete por cento para o Ministério da Saúde.

A nova era que a promulgação da futura Carta
inicia precisa estar calçada, antes de tudo, na ver
dade e na transparência do poder público. (Muito
bem!)

O SR. MENDES RIBEIRO (PMDB - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente.
Srs. Constituintes:

- Códigos, senhores, có~gos!
Há gente fazendo humor sobre a frase. Assisti

pelo menos uma Deputada, a Senhora Tutu Qua
dros, falando de seu próprio pai e da Assembléia
Nacional Constituinte. Cada um dá o que tem.

Como tem. O ridículo não passa pela maioria.
E quantos realmente trabalharam, aprovaram a
Carta, têm consciência da tarefa e da responsa
bilidade. Sabem do resultado. Anseiam pela eficá
cia. Querem o respeito às leis e às pessoas. Sem
ele, nada é possível.

-Códigos, senhores, códigos!
Hoje,Ulysses Guimarães, com seus defeitos por

mortal, por humano, e suas virtudes realçadas
na postura digna do momento, voltará a convidar
seus iguais para última votação da Constituição
de 5 de outubro de 1988. Marco a data. Há
muitas para rememorar na caminhada até aqui!
22 de setembro de 1988. Aprovada a redação
final. Começam agora os autógrafos. Os Consti
tuintes assinarão os exemplares exigidos, banca
da após bancada e, no dia da promulgação, assi
nará o Presidente. Juraremos cumprir e fazer
cumprir a lei das leis.

-Códigos, senhores, códigosl
Não será, entretanto, a etapa derradeira. No

dia seis, um e todos, sem exceção, têm carga
intransferível.A Constituição não pode e não deve
ter o mesmo destino do Plano Cruzado. E fazem
por isso. Cantam a terra de ninguém. Espalham
notícias do caos Ingovernabilidade. Inviabilização
do País. Buscam jogar o trabalhador contra a Car
ta. Antecipam frustrações e problemas.

- Códigos, senhores, códigos!
Cuidado! Muito cuidado!
No rastro de cada conquista, da mínima garan

tia, há gente apegada aos favores, aos privilégios,
às anistia criminosas, ao uso indevido da coisa
pública. Aos grupos fechados. Ao tirar proveito
de tudo não importando se a custa da miséria
do povo.

Há prepotentes revoltados por perder parte do
mando. Poderosos chefões inconformados com
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a democracia cujo vertedouro é a nova Cons
tituição.

Há pretensos senhores do mundo, enloqueci
dos com tímidos avanços. Dispostos a incediarem
o País, se esse for o preço para, intocados, mano
brarem a opiníêo pública até o circo pegar fogo!

- Códigos, senhores, códigos, por favorl
Nas reuniões rotineiras do Congresso, daqui

para a frente, outra voz repetirá as palavras. Duvi
do, porém, que em cada um de nós, não fique
a doce lembraça da chamada histórica:

- Códigos, senhores, códigos, por favor!

o SR. NELSON WEDEKIN (PMDS - Se.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
SJ'"õ e Srs. Constituintes, quisera que o tema de
meu pronunciamento fosse a honestídade.Iníelíz-,
mente, porém, devo ocupar-me de assunto que,
não encerra nenhuma virtude.Tratarei de fraudes.

Solicito, mesmo assim, a atenção de V. Ex"',
Sr. Presidente e Srs. e SI"" Constituintes, para as I
denúncias que ora faço.

Tenho por base de minha acusação relatório'
do Tribunal de Contas do Estado de Santa Cata
rina, o de n° 8188, relativoaos períodos de janeiro
a dezembro de 1986, e de janeiro a agosto de
1987. O documento é de responsabilidade do
Grupo Especial de Acompanhamento de Projetos
e Obras, versa sobre inspeção de obras e equipa
mentos e registra quase duas dezenas de sérias
irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal
de São José, sob a responsabilidade do Prefeito
Germano João Vieira.

Os dados do relatório evidenciam triste realida
de: a corrupção grassa livrena administração mu
nicipal de São José. No curto intervalo de tempo
de vinte meses, pôde a auditoria do Tribunal de
Contas identificarnão menos que dezenove obras
irregulares, que permitiram a apropriação indébita
de 18.796,07 OTN.

É alta a cifra desviada dos cofres públicos. A
preços de setembro de 1988, são mais de Cz$
46.000.000,00, resultantes de malversações na
realização das seguintes obras, no exercício de
1986:

-Praça Municipalde Barreiros 535,61 OTN;
-Restauração do sobrado da Família Nasci-

mento Mello93,27 OTN; .
- Drenagem e calçamento na Rua Bento Águi

do Vieira 49,80 OTN;
- Calçamento de ruas no Loteamento Ror de

Nápolis 220,07 OTN;
-Fábrica de lojistas 587,40 OTN.
Foram, assim, desviadas, em 1986, 1.486,15

OTN, que se somaram a 17.309,92 OTN, apenas
nos oito primeiros meses de 1987, nas seguintes
obras ou operações:

- Construção do Ginásiode Esportes 9.207,49
OTN;

-Sede Administrativade São Pedro de Alcân
tara 190,80 OTN;

-Capeamento asfáltico 101,00 OTN;
-Construção de pontilhão no rio Três Henri-

ques 124,85 OTN;
- Restauração do edifício da Secretaria de

Educação 2.186,83 OTN;
-Pontes de madeira na região de Forquilhas

1.165,03 OTN;
-Aquisição de madeiras 246,24 OTN;
- Pontes de madeira na região de São Pedro

de Alcântara 1.603,18 OTN;

- Pontes de madeira na estrada do Cubatão
23,50 OTN;

-Clube Saldanha da Gama 661,95 OTN;
- Calçamento de ruas no Loteamento Ror de

Nápolis 724,56 OTN;
- Restauração da Creche Santa Inês 3,95

OTN;
-Materiais para calçamento de ruas 514,67

OTN;
- Fábrica de lajotas 555,87 OTN.
Esses são os números frios da corrupção, Sr.

Presidente e Srs. e SI"" Constituintes. No relatório
do Ttibunal de Contas do Estado, porém, estão
descritas as operações ilícitas, que desejo agora
divulgar, para que delas tomem conhecimento
esta Casa, a Nação brasileira, o povo de Santa
Catarina e, em especial, a população josefense.

Como aleguei antes, foram detectados graves
irregularidades em quase duas dezenas de obras
municipais, em São José. Enfadonho seria des
crevê-Ias todas. À guisa de ilustração, contudo,
tomarei apenas algumas como exemplo, para que
V. Ex'" possam informar-se sobre como vem agin
do, com astúcia, o Sr. Prefeito Germano João
Vieira.

No caso das obras da Praça Municipalde Bar
reiros, foram pagos pela Prefeitura Municipal de
São José serviços não executados pela Cons
trutora Herhardt Ltda. Registra o relatório do Tri
bunal de Contas a má-fé dos documentos fiscais
apresentados pela Prefeitura,esclarecendo o refe
rido documento que a construtora contratada pela
Prefeitura é de propriedade do Sr. Valmor He
rhardt Vermohlen, sobrinho da esposa do Sr. Pre
feito, tendo atestado a execução dos serviços o
Sr. ManoelJosé Vieira, Secretário dos Transportes
e Obras de São José e sobrinho do Prefeito.

Como se pode constatar, estamos diante de
uma típica negociata entre familiares do Sr. Pre
feito...

Na obra de restauração do Sobrado da Família
Nascimento Mello, outro caso extraídodo relatório
do Tribunal de Contas do Estado, as irregula
ridades são de caráter primário: há um valor equi
lavente a 93,27 OTN,pago pela Prefeituraà Cons
trutora Herhardt, que, na verdade, deveria ter sido
estomado. O "equivoco" chega às raias do ridícu
lo, se se constata que a nota fiscal emitida pela
Construtora Herhardt foi providenciada dois anos
após a emissão da nota de empenho, cuja dife
rença de valor se pretendia encobrir.

Na referida obra, foi ainda constatada a inexis
tência das necessárias medições que permitissem
o pagamento do contratado, conforme dispõem
as normas disciplinadoras da matéria.

Outro envolvimento da Construtora Herhardt
Ltda.se deu na construção do ginásio de esportes.
A própria prefeitura, reconhecendo oficialmente
as irregularidades, solicitou ressarcimento à cons
trutora dos valores apurados pela auditoria, tendo
sido feita a devolução, porém, de maneira incor
reta, com diferença de 847,3035 OTN.

Ainda na construção do ginásio de esportes
diversas outras anormalidades foram constata
das, dentre as quais destacamos vultosas diver
gências entre as medidas efetuadas pela prefei
tura e pelo Tribunal de Contas no que se refere
a obras de pavimentação, a janelas e vidros, além
de substituição de materiais. Em resumo, segun
do o relatório do Tribunalde Contas, foram pagas

irregularmente na construção do ginásio de es
portes 9.207,49 OTN.

Sr. Presidente, Srs. e SI"" Constituintes, o relató
rio do Tribunal de Contas do Estado de Santa
Catarina sobre os abusos cometidos pelo prefeito
de São José apresenta uma sucessão intermi
nável de atos condenáveis daquela autoridade
municipal.

O Sr. Prefeito não demonstra o menor escrú
pulo na prática de todas as modalidades de falca
truas, conforme o demonstra sobejamento o rela
tório do Tribunal de Contas. Há casos de efetiva
ção de pagamentos por obras incompletas, altera
das ou simplesmente não realizadas. Há casos
de aquisição de materiais não utilizadosnas obras
ou adquiridos por preços muito superiores aos
de mercado. Há casos de não aplicação de recur
sos recebidos de órgãos federais, com destinação
específica. E há casos de obras não realizadas,
cuja conclusão foi certificada pela Prefeitura.

Como se nota, Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Consti
tuintes, o prefeito de São José tem utilizado os
mais escusos e ardilosos processos para desviar
recursos financeiros da prefeitura.

No entanto, ele não se encontra só nessa objeta
empresa. Antes, há fortes indícios de que com
ele agem diversas entidades.

O próprio relatório do Tribunal de Contas do
Estado dedica uma seção à análise não apenas
dos processos Iicitatórios realizados pela prefei
tura, mas também das empresas por ela contra
tadas, denunciando várias irregularidades nelas
existentes, especialmente junto ao Fisco federal
e estadual, no que não tem, sintomaticamente.
impedido a prefeitura de contratar com regula
ridade os seus serviços ou de adquirir-lhes mete
riais.

Textualmente, referindo-se a essas empresas,
o Tribunal de Contas afirma que sua "idoneidade
é questionável", e iniciasuas denúncias arrolando
a Construtora Herhardt, cujo faturamento junto
à Prefeitura Municipalde São José foi, em 1985,
de Cz$ 860.482,858, correspondentes a
35.219,41 ORTN, e, em 1986, de Cz$
4.677.289,94, equivalente a 58.431,31 OTN.

Não obstante faturamento tão elevado, teve a
Receita Federal que notificar a construtora para
que apresentasse declaração de renda.

Fato estranho, porém, foiconstatado pela audi
toria, que localizou, nas dependências da Cons
trutora Herhardt, 40 pneus novos para caminhão,
de propriedade da prefeitura. Tal ocorrência não
pôde ser esclarecida pela prefeitura,que dispunha
de espaços extremamente maiores para armaze
nagem do material do que a própria construtora.

Também são citadas no relatório a Mademog
no - Comércio e Beneficiamento de Madeiras
Ltda. e a Madeireira Dío, de Dioceles João Vieira,
ambas notificadas pala Fazenda Estadual, por ir
regularidades praticadas em documentos fiscais.

Igualmente, a Empreiteira de Mão-de-Obra
Campinas, de Jucélia dos Anjos,sofreurestrições
da Fazenda Estadual, em virtude deausência de
registros fiscais de suas operações.

Eis aí, Sr. Presidente e Srs. SI"" Constituintes.
o panorama da corrupção que está corroendo
as finanças municipais em São José.

A esse lamentável quadro de desonestidades,
é preciso que se oponham urgentes medidas sa
neadoras, para que se salvaguarde a honra de
toda a população josefense, atualmente estimada
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em mais de 105.000 pessoas, em especial, o brio
dos 34.611 eleitores que compareceram às urnas,
em 1982, para sufragar ou não o Sr. Germano
João Vieiracomo o mais alto mandatário daquela
comuna catarinense.

Não resta dúvida de que a atitude do Prefeito
de São José tem ferido a dignidade da corajosa
e honesta gente josefense, tem maculado suas
gloriosas tradições e tem envergonhado todos os
catarinenses e brasileiros que querem, de uma
vez por todas, ver banidas da Administração Públi
ca pessoas de tão mesquinhas qualidades.

Na verdade, estamos necessitando de gover
nantes honestos. O povo de São José espera que
a honestidade volte a presidir os atos de seus
dirigentes.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

o SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs.
Constituintes, foram quase dois anos sem estar
mos nas greves, nas ocupações. Quase dois anos
sem as portas das fábricas, dois anos sem estar
de corpo presente ao lado dos trabalhadores.

Foram dois anos de lutas em uma arena dife
rente. no Plenário do Congresso Nacional Consti
tuinte. Dois anos de debates, de negociações, ra
dicalizações, emoções, lágrimas, mas muita raça.

Sinto-me como se estivesse retomando de uma
batalha, mas não espero medalhas. Mesmo por
que a luta não terminou; concluímos mais um
round.

Valeu! Levamos na mochila as propostas apro
vadas, orgulhoso, sim, mas da classe trabalha
dora.

Vivi dois anos num palco de estrelas, umas
com mais brilho que outras, mas com o mesmo
valor, porque todos tinham apenas o poder de
um voto. Não me arrependo de nada. Das nego
ciações, do discurso forte na tribuna, ou o pronun
ciamento leve a caça de voto. Ou, quando nas
galerias, junto com os trabalhadores, discutia até
mesmo com a segurança, para permitir que os
trabalhadores pressionassem o Centrão. Sim, foi
importante.

As vezes, aqui mesmo, dentro desta Casa, me
olhava e notava que não estava de macacão, aven
tai, botina ou luvas de couro usadas na fundição.
Estava eu não mais como um operário em cons
trução, mas sim o operário construido de Vinicius
de Moraes.

Olhava para trás e a imagem vinha dos meus
irmãos negros, brancos, índios, mulheres, crian
ças. velhos, enfim, de todos os explorados e, cada
vez mais, entendia que tínhamos que arrancar
o que fosse de melhor dessa Constituição para
toda nossa gente e as futuras gerações.

Ela será publicada na primavera. Primavera, flo
res. Flores que me faz lembrar a canção de Ge
raldo Vandré, que resumo em duas frases: "E
para não dizer que não falei de flores."

"Quem sabe faz a hora não espera acontecer."
A nova Constituição pode não ter o cheiro das

flores, nem ser bela como a primavera, mas a
terra está sendo arada, adubada, semeada, e o
verde virá com o tempo, com a nossa organi
zação, participação e pressão.

Havemos de fazer a reforma agrária. Não pos
suímos os tratores e nem os armamentos da UDR,
mas somos milhões a marchar rumo à conquista
da terra. O rufar desta caminhada será mais forte

que o rufor dos tambores, será tão grande que
havemos de atropelar a UDR.

Aqui eu aprendi a divergir sem odiar. Aprendi
a admirar e respeitar. A conhecer pessoas como
Cristina Tavares, uma leoa. Uma guerreira que
luta contra as barreiras da vida como uma deusa.
Não permitindo que lhe dobrem a espinha. Conti
nua firme na tribuna defendendo nossa gente e
seu País.

Sim, valeu!
Sei que a classe operária lerá esse discurso

que será reproduzido e multiplicado. E à classe
operária eu quero dizer que isto aqui faz parte
do grande jogo do poder.

Temos capacidade e competência para cons
truir um pais melhor.

Temos que fazer política. Temos que disputar
as eleições, temos que nos preparar cada vez
mais.

Este País depende de nós, precisa de nós!
O PT vota contra o texto global, porque não

pode votar a favor de um texto que é contra a
reforma agrária, não assegura a estabilidade, dá
5 anos para o Presidente Sarney, como mantém
na íntegra a estrutura militar.

O PTassina a Carta porque reconhece os avan
ços principalmente nos direitos dos trabalhado
res, do qual somos autores de grande maioria
das emendas aprovadas e dos acordos. A luta
continua para que o que não foi assegurado na
Constituinte se busque no dia-a-dia e em 1993
possamos incorporá-los no corpo da nova Cons
tituição.

A SRA. 1.ÍDICE DA MATA (PC do B - BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, onze de setembro é a data que
marca, há quinze anos, o golpe de estado que
derrotou, com a mais absurda violência, o gover
no democraticamente eleito do Presidente Salva
dor A1lende.

Após demorado processo de desestabilização
do governo, quando se criou enorme desordem
na economia chilena, especialmente com as gre
ves dos transportes rodoviários, onde não faltou
a inspiração, o assessoramento e o financiamento
estrangeiros, as Forças Armadas do Chile, em
verdadeira operação de guerra, atacaram o Palá
cio "La Moneda", por ar e por terra, assassinando
o Presidente A1lende.

A partir de então, o Chile vem sendo dirigido
por uma ditadura militar encabeçada pelo General
Auqusto Pinochet, apoiado em uma junta militar.

E lamentável, Sr. Presidente, que um país como
o Chile,com uma das mais politizadas populações
da América Latina, país de sólidas tradições de
mocráticas, sede da Cepal - Comissão Econô
mica para a América Latina e Caribe - de onde
saíram algumas das melhores figuras da econo
mia, seja objeto desse tipo de ação colonialista
que subjuga a nação para que possa melhor servir
aos interesses internacionais.

Cabe, aqui, questionar sobre os fundamentos
da autoridade governamental: consideram-se os
governantes ungidos por um poder divino,medie
val? Ou deveriam os governos gerir os interesses
dos cidadãos - únicos e legítimos donos da coisa
pública -: por delegação expressa e por prazo
limitado? E óbvio que somente o voto do povo,
o voto livre e secreto e em votação direta, confere
legitimidades aos governos.

Daí, extraímos um corolário matemático: a vio
lência empregada por um governo contra o povo
é inversamente proporcional a seu grau de legiti
midade.

Sr. Presidente, SI"'" e Srs. Constituintes, mais
uma vez o povo chileno está sendo violentado
com a recente e espúria indicação do Sr. Pmochet
para mais um período de violência, ao mesmo
tempo em que se chama o "povo" para pronun
ciar-se em plebiscito para que se decida entre
mais Pinochet ou eleições. Através desse proces
so, a ditadura tenta obter um mínimo de legiti
midade.

O povo brasileiro, que assitiu impotente ao
enorme apoio dado por governos militares de
nosso período de arbítrio à ditadura chilena, espe
ra que, no momento em que nosso País está
saindo de mais de vinte anos desse arbítrio para
uma nova fase de legitimidade, seja claro e explí
cito o repúdio oficial à farsa, à ditadura e à violên
cia hoje praticadas no Chile.

É nosso dever, por atos e palavras, ajudar nos
sos irmãos de continente a recuperar a dignidade
de povo livre e soberano. Por isso, não poderia
deixar de registrar neste caso a minha indignação
e mais uma vez afirmar o grito dos democratas
brasileiros, pelo fim da ditadura fascista no Chile.
Fora, Pinochet! (Palmas!)

O SR. VLADIMIR PALMEIRA (PT- RJ. Pr0
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente.
Srs. Constituintes, hoje começa em todo o País
a greve dos previdenciários e quero prestar aqui
solidariedade à luta desses servidores por melho
res salários e condições dignas de vida.

Inúmeras são as reivindicações: .plano de car
gos e salários, reposição salarial, reajuste mensal.
isonomia salarial, regulamentação ~ jornada de
30horas, pagamento imediato das uRPe reversão
das punições e integração dos demitidos na greve
de 1987.

Entretanto, quero destacar o que tem ocorrido
na cidade de Barra de Píraí, no RJ. Funcionários
do lapas desta cidade, por participarem do movi
mento, das reuniões da associaçãp, têm sido
ameaçados e perseguidos pela Agente Eny Maria
Malta. Por ocupar um cargo "político" no lapas,
esta tem intimidado os servidores, difamando as
lideranças do movimento e, principalmente,
ameaçando-os de serem demitidos caso conti
nuem participando do movimento juntamente
com estas pessoas, disseminando, assim, entre
eles, medo e insegurança.

Srs. Constituintes, atitudes como estas, autori
tárias e ditatoriais, continuam sendo freqüentes
no movimento e continuarão a ser amplamente
combatidas. Não podemos admitir a utilização
de "certos" cargos para fins ameaçadores à luta
dos trabalhadores, principalmente agora que,
apesar dos poucos avanços, conquistamos na no
va Carta o direito de greve e maiores líberdades
públicas. Queremos géJ!antias,na prática, de que
as poucas vitórias desta Constituição ;Sejam de
fato implementadas e que as Iíberdades.conquís
tadas assegurem aos trabalhadores o direito de
brigarem por seus direitos sem riscos de se verem
ameaçados por aqueles que procuram, de varia
das formas, truncar a luta dos trabalhadores.

O SR. MILTON UMA (PMDB- Ma. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, o ano de 1985 constítulr-se-á, sem
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sobra de dúvidas, num marco na História brasi
leira contemporênea.

A Aliança Democrática elegia, no dia 15 de
janeiro, Tancredo Neves Presidente da República,
encerrando um dos capítulos mais obscurantistas
da nossa História e inaugurando uma nova era
que nascia duplamente marcada pela esperança
e pelas incertezas da política e do destino.

A Nação brasileira, como que despertando de
vinte anos de torpor cívico, recomeçava a exer
citar, tímida mas resolutamente, suas faculdades
democráticas, sacudindo a poeira do autoritaris
mo e experimentando novos ares de liberdade
e participação.

O trágico passamento do Presidente Tancredo
Neves, cujo lugar na Históriadeste Pais está defini
tivamente reservado no primeiro escalão de nos
sos maiores estadistas, não apenas pôs em che
que a consistência do processo de transição de
mocrática, mas também provocou um anticlímax
no ânimo da população, que viu em risco seus
mais acalentados sonhos de liberdade e de me
lhores condições de vida.

Voltaram-se, então, todas as expectativas e an
seios a um dos compromissos fundamentais da
Nova República, antiga bandeira dos setores pro
gressistas e democráticos da sociedade: a convo
cação de uma Assembléia Constituinte, livre, so
berana, comprometida com o resgate do nosso
passado e voltada para o futuro.

Tratava-se de dar nova feição institucional, so
cial e jurídica ao País; tratava-se de eliminar os
últimos traços do regime de exceção; trata-se de
recuperar os conceitos fundamentais de cidada
nia, de probidade política, de equilibrio entre os
Poderes, de representatividade popular, de libera
lização da economia e da sociedade em geral.

Convocada pela Emenda Constitucional n° 26,
de 27 de novembro de 1985, e instalada em 1o

de fevereiro de 1987, em solenidade presidida
pejo Presidente do Supremo Tribunal Federal, Mi
nistro José Carlos Moreira Alves, a Assembléia
Nacional Constituinte iniciou os seus trabalhos
tendo sobre si os olhos ansiosos e esperançosos
dos brasileiros de todos os recantos da Pátria.

Após uma campanha eleitoral marcada pela
liberdade de expressão e pelo amplo debate acer
ca dos grandes problemas nacionais, chegamos
à Câmara Federal e à Assembléia Constituinte
trazendo vivas na mente e candentes no coração
as cenas de ardor cívico das grandes manifes
tações populares e as imagens vividas dos rostos
iluminados pela expectativa de mudanças efeti
vas, numa alegria que antecipava os novos tem
pos que se anunciavam.

Nós, de nossa parte, trazíamos, como estrean
tes no Legislativofederal, muitas expectativas, al
guma experiência na lida com os problemas que
afligem os brasileiros e uma conscíência muito
grande da magnitude e seriedade da tarefa que
se nos impunha.

Provenientes do interior de Minas Gerais, tendo
sido vice-prefeito e prefeito de nossa cidade natal,
Araguari, e com uma enríquecedora passagem
pela Assembléia Legislativa estadual por dois
mandatos, preocupavam-nos, especialmente, as
questões ligadas ao meio rural, tais como a refor
ma agrária, o incentivo à produção agropecuária
e a melhoria das condições de vida dos trabalha
dores do campo.

Além disso, estávamos comprometidos com
outras' causas de grande interesse social, a exem
plo da aposentadoria integral, da elevação do nível
educacional e da criação de um sistema adequa
do de previdência social e de saúde.

Longa, árdua e trabalhosa haveria de ser a jor
nada, ao ponto de muitas vezes causar uma certa
impaciência à sociedade e até mesmo desânimo
àqueles cujos ardentes desejos de mudança fa
ziam crescer sobremaneira a ansiedade e a expec
tativa. Acrescia-se a isso um certo ceticismo e
desconfiança' generalizada com relação à classe
política, fruto dos muitos anos de falta de prática
democrática e de transparência institucional.

A primeira fase dos trabalhos de elaboração
constitucional, nas subcomissões e comissões te
máticas, foi caracterizada por intensos debates,
pela grande participação popular e por um volu
me inédito de contríbuícões vindas de todos os
lugares e setores da vida nacional.

Tivemos, nessa oportunidade, o privilégio de
oferecer nossa modesta contribuição na Comis
são da Soberania e dos Direitos e Garantias
do Homem e da Mulher, cujos trabalhos lega
ram importantes princípios e normas ao texto que
viria a ser definitivamente aprovado em plenário.
Defato, após um longo recesso democrático, era
preciso redefinir e recuperar os conceitos mais
basilares da cidadania e dar aos brasileiros um
elenco moderno de direitos e garantias, amplo,
não discriminatório e não restritivo.

Coube, a seguir, à Comissão de Sistema
tização preparar o texto básico que seria ofere
cido à consideração do Plenário. Despontou, nes
se momento, a eficiência e a grande capacidade
política e jurídica do eminente Relator, Deputado
Bernardo Cabral, a quem tocou a tarefa ingente
de traduzir o pensamento da maioria da Assem
bléia num projeto equilibrado, de boa técnica e
ajustado à realidade nacional.

Como era de se esperar, acenderam-se grandes
polêmicas a nível nacional em tomo de assuntos
da maior envergadura, como o sistema de gover
no, o mandato presidencial, a reforma agrária e
os direitos trabalhistas, entre outros.

O resultado dessa saudável efervescência de
reivindicações e de posicionamentos político-i
deológicos foi um texto que, embora ainda com
algumas falhas e excessos, refletia com bastante
fidelidade a realidade do momento presente de
nossa História e revelava o teor e a grandeza do
futuro pelo qual aspiravam os brasileiros,

Nenhum grupo isoladamente podia proclamar
vitóriatotal, mas também não havia praticamente
quem não tivesse logrado êxito em pelo menos
algumas de suas teses. A isso chama-se, no mun
do civilizado, convivência democrática.

Dificuldades as tivemos, muitas, de toda ordem.
Houve momentos em que a pressão de alguns
setores assumiram tom de ameaça, houve quem
apostasse no fracasso da Assembléia e trabalhas
se por ele, houve quem não atinasse com a ínco
mensurável importância histórica e social da tare
fa proposta.

Não houve, porém, nada que superasse o brio,
o senso do dever e o patriotismo da maioria dos
Constituintes, liderados, de forma ainda mais se
gura e enérgica nesses percalços, pela figura ve
neranda, íntegra, indômita do Presidente Ulysses
Guimarães que, superando todos os hmites da
normalidade, soube defender a Casa, animar e

exortar seus membros, aglutinar o apoio da socie
dade e colocar, com a obstinação e zelo dos ven
cedores de grandes batalhas, acima de todas as
turbulências, o resultado final almejado: a produ
ção de um texto constitucional legítimo, modemo
e à altura do Brasil.

Com o segundo turno das votações, veio a
oportunidade de aperfeiçoar o texto, podando-lhe
alguns excessos e dando-lhe mais consistência
e harmonia. Houve, também, é claro, a chance
de rever o mérito de algumas questões polêmicas,
ensejando acordos de liderança que muito agiliza
ram o processo de votação.

Agora, findo o trabalho de plenário, estando
o texto da nova Carta Magna pendente de uma
revisão redacíonal, é chegado o momento de ava
liarmos o produto do nosso labor e de prestarmos
contas àqueles que nos confiaram tão insigne
tarefa.

Muitas foram, de fato, as conquistas, especial
mente com relação aos aspectos sociais, traba
lhistas e político-institucionais.

O títulodos Direitos e Garantias Fundamen
tais tem sido saudado como um dos mais moder
nos e democráticos do mundo. Com efeito, além
de consagrar os princípios essenciais do Estado
de Direito e de enunciar os Direitos e Garantias
Individuais internacionalmente reconhecidos, o
novo texto constitucional tratará algumas inova
ções no que tange aos instrumentos jurídicos ga
rantidores desses direitos.

São eles:

- O Mandado de Segurança Coletivo, ins
trumento através do qual os partidos políticos
com representação no Congresso Nacional e as
organizações sindicais, entidades de classe ou as
sociações poderão defender direitos líquidos e
certos de seus membros ou associados, violados
ou ameaçados por autoridade pública ou seus
prepostos;

O mandado de injunção, que possibilitará
ao cidadão exigiro respeito a seus direitos e liber
dades constitucionais e às prerrogativas inerentes
à nacionalidade, à soberania e à cidadania, amea
çados por falta de norma regulamentadora; e

O habeas data, concedido para assegurar ao
cidadão o conhecimento de informações relativas
a sua pessoa, constante de registro ou banco de
dados de entidades públicas, e possibilitar-lhe as
devidas correções.

Merece, ainda, especial destaque a ampliação
do direitode propor ação popular, agora conferido
a qualquer brasileiro que pretenda anular ato lesi
vo ao patrimônio público, à moralidade adminis
trativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histó
rico e cultural.

Todos esses institutos colocam o povo brasi
leiro em condições de iniciar uma nova fase no
exercício da cidadania, mais participativa, mais
responsável e mais fecunda.

Notável também foi o avanço nas conquistas
trabalhistas. Uma das principais características
dos Estados desenvolvidos é precisamente um
equilíbrio na relação capital-trabalho, de forma
a conciliar a necessidade de eficiência produtiva
das empresas com a melhoria do padrão de vida
de seus trabalhadores.

Acreditamos que os novos direitos auferidos
pelos trabalhadores possam ser absordivos pelas
empresas e que, a médio prazo, com a elevação



Setembro de 1988 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE Sexta-feira 23 14287

do grau de satisfação dos empregados, o impacto
na produção venha a ser positivo.

Dentre as inovações trabalhistas podemos des
tacar:

- a aposentadoria integral, antigo e justíssimo
pleito da classe laboral;

- a proteção contra a despedida arbitrária ou
sem justa causa, através do pagamento de indeni
zação a ser definida em lei;

- a jornada máxima de 44 horas semanais
de trabalho e a jornada diária de 6 horas para
os que trabalham em turnos ininterruptos de reve
zamento;

- a ampla liberdade de organização sindical
para todas as categonas, garantida a indepen
dência e autonomia dos sindicatos e associações
profissionais;

- a consagração do direito de greve, geral
e subordinado apenas à livre deliberação dos tra
balhadores sobre sua oportunidade de exercício

Acrescente-se a essas outras garantias e privilé
gios ampliados, como a licença-gestante de 120
dias e a majoração da remuneração pelos serviços
extraordinários, e facilmente concluiremos tratar
se do maior número de conquistas trabalhistas
consignadas num só texto desde a edição da Con
solidação das Leis do Trabalho.

Na área da organização dos Poderes, a nova
Constituição traz um realinhamento de prerroga
tivas que proporcronará ao Estado nacional uma
feição mais harmônica, democrática e moderna.

Como é sabido, os regimes de exceção caracte
rizam-se pelo agigantamento de um dos Poderes,
geralmente o Executivo, em detrimento dos de
mais, criando dependências e subordinações que
desvirtuam e afrontam o livreexercício das prerro
gativas essenciais à normalidade da vida institu
cional de um país que se pretenda livre.

Os Poderes Legislativo e Judiciário careciam,
em verdade, de reconquistar seus papéis histó
ricos na construção da democracia brasileira.

O Legislativo, em especial, tantas vezes aviltado
e humilhado nas décadas passadas, assume ago
ra suas funções legiferante e fiscalizadora com
novo vigor e com maiores poderes, restituindo
ao povo brasileiro, através de seus representantes
legitimamente eleitos, o controle da atividade polí
tico-administrativa do Estado.

O fim dos decretos-leis, a iniciativa popular,
a obrigatoriedade de aprovação pelo Congresso
de quaisquer acordos internacionais que onerem
ou comprometam o patrimônio nacional e a resti
tuição de poderes efetivos para apreciação, pelo
Legislativo, do Orçamento da União são alguns
dos novos preceitos constitucionais que haverão
de fortalecer e aperfeiçoar nossas instituições,
promovendo, enfim, uma real emancipação polí
tica da sociedade brasileira.

O Poder Judiciário contará, também, a par de
sua nova roupagem organizacional, de maiores
prerrogativas de autogestão administrativa e fi
nanceira, garantindo-se, assim, sua independên
cia e autoridade.

A criação da Advocacia Geral da União é outro
fato digno de nota, especialmente por acabar com
o acúmulo de tarefas muitas vezes incompatíveis
dos membros do Ministério Público até hoje, a
quem cabia tanto a representação da União em
juízo quanto o papel de fiscal da lei.A nova dispo
sição possrbilitará uma prestação jurisdicional
mais eficiente, mais voltada para a defesa dos

interesses da sociedade e para a preservação da
ordem juridica e democrática.

Do lado do Poder Executivo, é de mencionar
a consagração do regime presidencialista de go
verno, com a eleição direta do Presidente da Repú
blica e a adoção de princípios moralizadores da
atividade administrativa do Estado, a exemplo da
obrigatoriedade de concurso público para o provi
mento de cargos; do estabelecimento de tetos
de remuneração aos servidores, acabando com
a figura dos chamados "marajás", e da adoção
de normas disciplinares de sua atividade finan
ceira.

O Título N da nascente Carta Magna fOI outro
que trouxe, em meio a um amplo debate nacional,
uma reformulação das mais fundamentais para
o sucesso da nova ordem político-institucional
delineada. Trata-se da adoção de um novo siste
ma tributário, mais descentralizado, mais eqüita
tivo e mais eficiente.

O regime da Revolução de 1964 havia imposto
à Nação um modelo tributário altamente centrali
zador, não apenas por destinar percentuais subs
tancialmente maiores à União, em detrimento dos
Estados e Municípios, mas principalmente por es
tabelecer um sistema de repasse de verbas do
poder central para as unidades federadas que dei
xava essas últimas à mercê da boa vontade da
burocracia federal.

As conseqüências dessa centralização exces
siva foram, do lado financeiro, a virtual falência
de quase todos os Estados, e, do lado político,
um esvaziamento dos poderes regionais com a
tutela da União sobre os governadores e prefeitos.

O modelo tnbutário preconizado na Carta de
1988 procura corrigir essas distorções, repartindo'
de modo mais equilibrado a receita arrecadada,
ampliando os poderes de tributação dos Estados
e municípios e promovendo uma descentraliza
ção de verbas e encargos que colocará os recur
sos mais próximos das necessidades que visam
atender.

No disciplinamento da atividade econômica,
importantes alterações foram introduzidas na vida
nacional.

O novo Texto Maior privrleqia a livre imciativa
o trabalho, assentando-se nos princípios da sobe
rania nacional; da propnedade privada, atendida
sua função social; da livreconcorrência; da defesa
do consumidor; da defesa do meio ambiente; da
redução das desigualdades regionais e sociais;
da busca do pleno emprego e do tratamento favo
recido às empresas brasileiras de capital nacional

A opção feita soberanamente pela Assembléia
Nacional Constituinte foi a de liberalizar a econo
mia, resguardando, contudo, aqueles setores es
tratégicos e vitais ao nosso desenvolvimento e
protegendo o empresariado nacional de Interfe
rências do capital estrangeiro.

No tocante ao sistema fundiário e à reforma
agrária, registramos uma das mais expressivas
vitórias do bom senso e do equilíbrio da maioria
dos Constituintes.

Com efeito, é gritante a necessidade de adap
tar-se o meio rural brasileiro às novas necessi
dades nacionais, posto que ainda guarda muito
da estrutura fundiária colonial, caracterizada pelo
uso inadequado da terra e pela sua concentração
na mão de poucos proprietários.

Prova da urgência dessa reforma são as ten
sões, conflitos e mortes tão frequentemente regis
trados em reqtôes onde há disputas pela terra,
fatos esses extremamente lamentáveis e contrá
rios ao interesse da sociedade.

Por outro lado, seria uma insensatez e uma
enorme Incoerência igualar, para fins de desapro
priação e reforma agrária, as terras produtivas
àquelas mantidas por seus proprietários com fim
único da especulação.

Embora enfrentando o alarido de alguns seto
res radicais, cujo comportamento parecia mais
dingido a provocar o dissenso na Assembléia e
o caos no meio rural, professando um credo ideo
lógico completamente dissociado da realidade
nacional, logramos vitória expressiva ao resguar
dar a propriedade produtiva. Não seria concebível
num país de imensas fronteiras agrícolas inexplo
radas e com uma necessidade premente de au
mentar sua produção de alimentos, a adoção de
uma política que implicasse desarticular os em
preendimentos produtivos, ao Invés de procurar
expandir as areas cultivadas.

Prevaleceu, felizmente, o interesse maior do po
vo brasileiro, que deseja fartura de pão em sua
mesa e ampliação das oportunidades de trabalho,
e não se deixa seduzir pelos argumentos falacio
sos de grupos extremados e irresponsáveis.

Finalmente, encerrando o escopo do texto per
manente, o Capítulo da Ordem Social coloca o
Brasil na primeira linha, em âmbito internacional,
no que conceme ao sistema de assistência e segu
ridade sociais.

A partir da implementação dos princípios do
novo texto, a população brasileira contará com
um serviço de assistência médica Inteiramente
gratuito, de acesso universal e igualitário, descen
tralizado e voltado às atividades tanto preventivas
quanto curativas.

A Previdência Social teve seus benefícios am
pliados e majorados, voltando-se para a proteção
ao trabalhador, Inclusive quando desempregado,
à gestante, à criança, à velhice e a situações de
doença ou invalidez.

O Capítulo da Educação precomza o ensmo
público e gratuito como obngação do Estado,
destinando os recursos públicos às escolas ofi
ciais ou filantrópicas e garantindo o acesso à edu
cação fundamental inclusive aqueles fora da idade
própria e aos portadores de deficiência.

Inovando as Constituições anteríores, a Carta
aprovada dedica capítulo especial à proteção do
meio ambiente, tema que cresce a cada dia em
importãncia tanto no aspecto de preservação dos
recursos naturais quanto no que respeita ao bem
estar da coletividade.

Essa breve e resumida exposição dos principais
avanços contidos na nova Consntuíção servirá,
talvez, para dar uma idéia aproximada da extensão
e do teor da tarefa de elaboração constitucional.

Foram Inúmeras horas de sessão, muitas via
gens para auscultar in loco os pleitos do povo,
um sem-número de debates, simpósios, confe
rências e estudos. Houve um esforço sem prece
dentes da classe política no sentido de, pela nego
ciação, chegar o mais perto possível de um texto
que representasse a vontade da maioria da popu
lação, que é, afinal, o que só legitima toda produ
ção legislatIva.
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Temos consciência de que não oferecemos ao
Brasil uma Constituição perfeita. É obra humana,
é fruto do confronto dialético de opostos.

Contudo, será essa sua fraqueza e sua virtude
maior, pois é assim que refletirá com fidelidade
aquilo que somos como Nação: um povo histori
camente explorado e oprimido, mas amante da
liberdade; carente de justiça social, mas crente
em nossa capacidade de resolver nossos proble
mas; necessitado, muitas vezes, de recursos, de
educação e de incentivo, mas profundamente di
nâmico e criativo.

Sabemos que não está finda a obra de fazer
do Brasil um país moderno, progressista e demo
crático. Mal encerramos uma etapa já vislumbra
mos a séguinte, também repleta de desafios e
esperanças.

É preciso agora fazer valer aquilo que conquis
tamos. Deve a nova Carta chegar às ruas, aos
sindicatos, ao meio rural, às escolas, às igrejas,
enfim, aos lares dos brasileiros, para que todos
aprendamos com ela os nossos direitos e também
os nossos deveres de cidadãos.

Nunca mais aceitar o obscurantismo, a prega
ção retrógrada e a ameaça do caos. Somos um
país que começa a amadurecer politicamente, as
sumindo seus valores, seus ideais, suas crises e
contradições.

Temos agora por onde começar a reconstrução
da sociedade brasileira, não nas suas estruturas
exteriores, mas na sua vida cotidiana, eliminando
os resquícios de autoritarismo, de tutelas espúrias,
de ingerências alienígenas.

O povo brasileiro ergue, enfim, sua voz e decla
ra, alto e claro, sua identidade político-cultural
e seus verdadeiros anelos por constituir uma so
ciedade onde a pessoa humana figure como o
objetivo final de toda a atividade pública, reconhe
cendo-lhe a dignidade, oferecendo-lhe oportuni
dades e incentivo para que desenvolva, em sua
plenitude, seus dons e suas capacidades criativa,
intelectual e espiritual.

O sucesso ou o malogro desse sonho está em
nossas mãos. Fomos os seus arquitetos, teremos
agora que ser seus artífices, construtores e defen
sores.

Mostremos ao mundo o quanto vale o povo
deste País!

o SR. ASSIS CANUTO (PFL- RO. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs,
Constituintes, não poderíamos silenciar neste últí
rno dia de sessão ordinária da Assembléia Nacio
nal Consrítuínte,

No limiar da entrada da primavera, a estação
climática que costuma trazer novas esperanças
para todos, juntamente com mais alegria, tam
bém estamos desfraldando uma primavera de es
peranças novas para o Brasil!

Hojevamos votar a redação fínal da nova Cons
tituição brasileira, que será promulgada, se Deus
quiser, no próximo dia 5 de outubro.

Para mim, como cidadão e como político, foi
um marco de realização de vida, individual e políti
ca, ter tido a oportunidade de participar da elabo
ração de uma Constituição para o Brasil!

Agradeço, primeiro a Deus, depois ao povo de
Rondônia, por ter em mim confiado, e através
de seu voto, enviado-me para, juntamente com
mais 558 representantes do Brasil, participar des
te.processo constituinte.

À minha família, minha esposa Lenita e aos
meus filhos Assis Canuto .Júníor e Larissa, meu
preito de gratidão pelo inestimável apoio a mim
dedicado durante os trabalhos constitucionais,
compreendedo-me e estimulando-me, sempre
que o desânimo estampava em minha fronte.

Agradeço também aos meus funcronáríos e au
xiliares pela dedicação dentro e fora do meu gabi
nete; agradeço aos funcionários da Câmara dos
Deputados, desde o seu Diretor-Geral, Dr. Adel
mar Sabino, até o mais humilde servidor; agra
deço ainda à imprensa brasileira pela cobertura
dada aos trabalhos da Assembléia Nacional Cons
tituinte.

Parabenizar e cumprimentar o Dr. Ulysses Gui
marães, que na Presidência da Assembléia Nacio
nal Constituinte foi o herói digno da epopéia de
Homero no livromundialmente consagrado; este
estadista soube, com o peso de sua autoridade
parlamentar e com seus altos conhecimentos jurí
dicos, dirigiresta Assembléia Nacional Constituin
te para que esta produzisse, mercê do esforço
de todos, a melhor Constituição do Brasill

Resta-nos agora torcer para que seus manda
mentos tragam realmente as melhorias de condi
ções de vida que todos os brasileiros almejam.
Isto é o que importa!

O SR. PAULO MACARlNI (PMDB - Se.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs, Constituintes, a nova Carta Magna, que é obje
to da votação da redação final, representa o gran
de instrumento de luta do povo brasileiro, porque
é democrática, transparente, progressista e parti
cipativa.

Ao ampliar os direitos e garanties individuais,
a Constituição assegura o pleno exercício da cida
dania.

Os direitos sociais, a seu turno, asseguram aos
trabalhadores uma participação na distribuição
do Produto Interno Bruto - PlB.

Na nova discriminação de rendas, os Estados
e municípios alcançarão autonomia financeira,
para atender mais de perto ao equacionamento
dos problemas de infra-estrutura. Mas, ao lado
destes novos recursos, há também mecanismos
de fiscalização popular, pois as contas dos prefei
tos ficarão à disposição do contribuinte, durante
60 dias por ano, e qualquer cidadão é parte legíti
ma para questionar a sua validade, assim como
a lei fixará limites de gastos da União, dos Estados
e dos municípios, com a folha do pessoal, para
que sobrem recursos aos investimentos.

Além dos avanços na saúde, meio ambiente,
defesa das nações indígenas, o ponto alto do nova
Diploma concerne à construção da nova Previ
dência Social, com a participação dos trabalha
dores, dos aposentados e dos empregadores na
gerência e administração de suas atividades.

Na nova Previdência Social há o resgate da
Nação brasileira da dívida social com os pensio
nistas, aposentados, trabalhadores e familiares.

Finalmente, creio, com firmeza, que a nova Car
ta representa, nesta primavera, uma nova aurora
de desenvolvimento econômico e social do povo
brasileiro.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. MARCOS QUEIROZ (PMDB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs, Constituintes, mais uma vez a Petrobrás e
alguns setores do Governo tramam em favor da

inviabilização do ProálcooI. Esse programa, que
há 15 anos vem-se constituindo numa alternativa
nacional em termos de combustíveis, e que já
proporcionou uma economia de divisas da ordem
de 10 bilhões de dólares, vem sofrendo sistemati
camente um boicote que tem como objetivo aca
bar com um programa que trouxe inegavéis bene
fícios ao País.

Ao contrário do que provam as evidências, a
Petrobrás insiste no argumento de que o progra
ma causa prejuízos ao Governo por conter subsí
dios. Não se fala, entretanto, nas centenas de mi
lhares de empregos que foram criados no campo
e na mdústría, através de aquisições de caminhões
e tratores e equipamentos industriais. Todo esse
know-how é produzido em nosso País, que já
chega a exportar tecnologia e equipamentos para
a produção de álcool para outros países, numa
prova inconteste da viabilidade desse programa.

Hoje. a produção de ácool do País está na faixa
de 13 milhões de litros, dos quais 80% corres
pondem ao álcool hidratado, vendidos ao consu
midor pelo preço de Cz$ 112,00; com os 20%
restantes sendo álcool anídro, usado para ser adi
cionado à gasolina, vendidos ao mesmo preço
dela, ou seja, Cz$ 162,00. O preço médio do álcool
vendido ao público é, assim, de Cz$122,OO. Como
a Petrobrás paga diretamente ao produtor um
preço médio de Cz$ 73,70, o lucro do Governo
com cada litro do álcool não é inferior a Cz$
35,00.

A Petrobrás não pode afirmar que o álcool é
um mau negócio para o Governo.

Mesmo assim, numa atitude irresponsável, ela
suspendeu recentemente as compras e o paga
mento do álcool aos produtores por 45 dias, dan
do um verdadeiro calote no setor sucroalcooleiro
do País. Vários postos do Nordeste estão sem
o produto. intranqüilizando, dessa forma, 05 mi
lhares de proprietários de carro a álcool. A Petro
brás é hoje a maior inimiga do processo de desen
voMmento brasileiro, vez que utiliza de todas as
artimanhas para desestabilizar o programa nacio
nal do álcool, a fim de importar bilhões de dólares
de petróleo sem as devidas concorrências.

E de se indagar: quais os interesses que estão
por trás de tudo isso? Qual a razão dessa campa
nha se não a de favorecer pessoas e grupos eco
nômicos que se localizam fora do País? Todos
sabemos que o setor sucroalcooleiro sempre es
teve em mãos de empresas brasileiras, o que asse
gura desejado grau de nacionalidade nessa área
sensível de abastecimento, como é o caso de
combustíveis. É preciso desmascarar essa política
de descrédito que essa estatal vem fazendo contra
o Proálcool, de maneira injusta e indevida.

Gostaria de finalizar, Sr. Presidente, lembrando
que não constitui exagero nenhum afirmar que
o Proálcool se torna um programa de segurança
nacional. Todos nós sabemos que nossas reser
vas petrolíferas estão em território marítímo, ou
seja, bastante susceptíveis, em caso de um con
fronto bélico com uma potência estrangeira.

Por tudo isso, SI"" e Srs. Constituintes, é que
apelamos para os setores responsáveis dessa Na
ção, para que detenham esse processo de deses
tabilização do Proálcool, assegurando preços jus
tos ao produtor, para benefícios do nosso povo
e do nosso País.

Muito obrigado. (Muito bem!)
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O SR. FRANCISCO AMARAL (PMDB -SP.
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente,
S~ e Srs. Constituintes, a revitalização democrá
tica só se implantará, definitivamente, no País,
com a nova Constituição, se em cada município
for lançada a semente da sua aplicação e, princi
palmente, as que renovam a administração e a
redistribuição tributária.

Nesse sentido, cabe-nos louvar, com sincero
entusiasmo, a iniciativa do PrefeitoTarcísioDelga
do, 'de Juiz de Fora, reunindo seus colegas das
cidades-pólos de Minas Gerais, para manifestar
o seu desejo de que "a Nação brasileira venha
a construir um Estado democrático, que atue no
sentido de reduzir as desigualdades sociais e de
promover o desenvolvimento econômico com
justiça".

Os princípios dessa "Carta de Princípiosda Ad
ministração Municipal Democrática" prevêem
que:

a) O município seja correto e expressi
vamente reconhecido como parte integrante
da Federação;

b) o município seja regido por lei orgâ
nica própria, a ser elaborada no desdobra
mento do processo constituinte;

c) o município tenha assegurada compe
tência exclusivapara a prestação de serviços
de caráter local, notadamente os de natureza
social;

d) o municípiotenha reconhecido sua ca
pacidade e responsabilidade quanto à refor
mulação de políticaspúblicas e de desenvol
vimento social.

Os municípios assumem a capacidade que o
povo tem de terminar seus interesses e priori
dades; lutarão para que se fortaleça o município
na Federação e para o reordenamento do pro
cesso brasileiro de desenvolvimento, priorizado
o social.

Aausteridade na aplicação dos recursos, a má
xima transferência das práticas administrativas,
a responsabilidade na execução da políticatribu
tária, a redução das desigualdades sociais, o em
prego de técnicas alternativas e a desburocra
tização da máquina administrativa, com ênfase
no planejamento de longo alcance, são os princi
pais princípios ativos da deliberação tomada em
Juiz de Fora.

Na pessoa de Tarcísio Delgado, queremos con
gratular-nos com os prefeitos que elaboraram es
sa "Carta de Princípios da Administração Muni
cipal Democrática".

Era o que tínhamos a dizer,Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Congressistas. (Muito bem!)

O SR. FRANCISCO DIAS (PMDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, desde a legislatura passada te
nho defendido desta Tribuna não só a preser
vação, mas principalmente, o incentivoda peque
na e média propriedade rural, bem como da pro
priedade produtiva.

Não há dúvida que tais propriedades possuem
e desenvolvem uma elevada função social, cujos
critérios enunciados pela Constituição de 1988,
em seu artigo 191, só deixam de ser cumpridos,
na maioria das vezes, pela fragilidade da própria
política agrária que, na quase totalidade dos ca
sos, não fornece meios ao pequeno e médio pro-

dutor rural para que possam desenvolver-se e ter
um melhor aproveitamento do seu trabalho, as
sim como uma racional utIlização dos recursos
naturais cIisponíveis, visando, é óbvio,o seu bem
estar, de seus familiares e de seus trabalhadores,
quando houver.

Em outras palavras, a reforma agrária, para ser
efetiva e apresentar resultados positivos,tanto so
ciais quanto econômicos, deve partir daqueles
que já estão assentados com suas famílias em
pequenas propriedades e que encontram verda
deiras barreiras para prosperar porque não dis
põem de uma infra-estrutura que lhes permita
ter acesso aos benefíctosque geralmente são con
cedidos aos grandes proprietários rurais.

Mesmo porque não basta o simples crédito.
São necessários os implementos agrícolas, as se
mentes, os fertilizantes, a garantia de preços míni
mos, a comercializaçãocerta e segura, enfim,toda
uma políticaagrícolavoltada para o produtor, ten
do por objetivo final o abastecimento e o con
sumo.

Isto que é simples e comum em qualquer eco
nomia rural, a não ser em um ou outro caso
excepcionalíssimo, não é observado entre nós.

Assim, ao se pretender uma reforma agrária
que implique aumento da produção e não em
uma simples, graciosa e onerosa distribuição de
terras - com reflexos duvidosos na economia
do País - é necessário - insisto mais uma vez
na mais alta tribuna popular deste País - não
esquecer os pequenos e médios proprietários ru
rais que lutam a duras penas para produzir e que
são responsáveis por considerável parcela da pro
dução agropastoril de nossa terra.

Tanto é verdade que os constituintes resguar
daram a pequena e média propnedades, como
se vê pelo estabelecido no art. 190. Masnão basta.
É necessário que a política a ser adotada para
os "sem-terra" o seja igualmente para os peque
nos e médios proprietários rurais e que sempre
foram os eternos abandonados deste País.

Que se faça a reforma agrária, há muito espe
rada. Que não continuem abandonados os pe
quenos e médios proprietários. Ao contrário, in
centive-nos, dotando-os de meios para produzir
mais e melhor. É o que todos desejamos. (Muito
bem!)

O SR. FÉRES NADER (PTB- RJ.Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Cons
tituintes,preocupado com as agressões que vêm
sendo impostas, indiscriminadamente, ao meio
ambiente, em vários pontos do País, tivemos a
oportunidade de ocupar esta tribuna, por várias
vezes, para defender a natureza e denunciar a
impossibilidadede o InstitutoBrasileirode Desen
volvimentoFlorestalpoliciarde maneira mais efe
tivaas nossas reservas florestais,em face do redu
zido número de funcionários de que dispõe. Nos
sas reivindicaçõese sugestões, no entanto, esbar
raram em obstáculos diversos.O problema conti
nua a resistir às apoucadas soluções ensaiadas,
quase sempre envolvidasno caráter paliativo.

Tomamos conhecimento, através da grande
imprensa, que o Parque Nacional da Serra da
Canastra, o maior do Estado de Minas Gerais,
medindo 71.525 hectares de área, está fechado
à visitação pública, por faltade funcionários, além
do abandono a que está relegado. Não há sinaís
sequer de obras de manutenção.

O Curral de Pedra, por exemplo, que é uma
construção de mais de 100 anos, está totalmente
tomado pelo mato. A velha casa de fazenda já
perdeu a maior parte do telhado e serve agora
de ninho para os gaviões. Os quiosques foram
destruídos pela ação do tempo e não resistiram
às constantes chuvas que caem sobre a serra,
sempre no mesmo horário: das 13 às 14 horas.
Algumas raras construções concluídas nos últi
mos anos também já estão abandonadas à ação
do tempo. A casa para palestras, exibição de ví
deos e de slldes sobre o parque, não chegou
sequer a ser usada. Há mais de 60 quilômetros
de estradas dentro de parque, sendo a maior parte
à beira de abismos e barrancos, sem nenhuma
segurança. O quadro é, portanto, dos mais som
brios.

Anossa indignação, Sr. Presidente, é justificada,
pois o Parque Nacional da Serra da Canastra é
um dos mais ricos de todo o País. A sua fauna
é rica e numerosa, com a presença de animais
como tamanduá-bandeira, o veado-campeiro, ta
tu-canastra, mico-estrela, Jobo-guará e até mes
mo a onça pintada. Ali estão as nascentes dos
rios Santo Antônio, Maguari e São Francisco, o
maior do Brasil e que é o responsável pelo mais
belo espetáculo do Parque: a cachoeira Casca
D'Anta, a sua primeira queda d'água, com 200
metros de altura

Como representante do povo nesta Casa e,
principalmente como um apaixonado pelas bele
zas naturais deste País, não podemos ficar silente
diante deste crime contra a natureza. Por isso,
queremos manifestar a nossa indIgnação e, ao
mesmo tempo, apelar para as autoridades do
IBDF, no sentido de que procurem, a curto prazo,
altemativas para socorrer o Parque Nacional da
Serra da Canastra, que necessita, de imediato,
de pelo menos mais 140 funcionáriose ampliação
da frota de veículos,obviamente além de recursos
suficientes. (Muito bem!)

O SR. FÁBIO RAUNHEI1TI (PTB- RJ.Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes,a dramática situação econômi
co-financeira em que se encontra o Município
do Rio de .Janeiro, sem precedentes em toda a
sua história, e que vem provocando profundos
sacrifíciosà população, está a exigiração imediata
do Governo, visando à composição de fórmulas
capazes de propiciarsoluções e o retorno de espe
ranças por melhores dias à Cidade Maravilhosa.

São múltiplas as causas determinantes do caos
administrativo e sócio-econômico que atinge o
Rio e seus habitantes.

A crise econômica nacional, identificada pela
inflação galopante e persistente há vários anos,
determina um processo de deterioração constan
te na capacidade dos municípios e estados realiza
rem investimentos ou até mesmo a manutenção
dos serviços urbanos essenciais, principalmente
porque, no Brasil dos nossos dias, os recursos
financeiros estão concentrados em poder do Go
verno federal.

Não bastasse o quase absoluto grau de depen
dência a que foram submetidos Estados e muni
cípios, cujos administradores se tomaram verda
deiros pedintes de migalhas ao poder central,
muitas vezes, em comprometimento ao próprio
cumprimento dos seus princípios políticos,o Rio
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tem experimentado sucessivas gestões adminis
trativas ineficientes, sem inspiração, personalistas,
tudo isso contribuindo para o agravamento dos
problemas que se acumulam com o violento cres
cimento da grande metrópole.

A presente administração, Sr. Presidente, em
bora conduzida pautada com a marca da hones
tidade dos seus principais responsáveis, vem pe
cando pelo isolamento até mesmo com a classe
politica do Rio de Janeiro, inclusive com aqueles
que aqui representam os interesses da população
carioca e fluminense.

Quero enfatizar, por exemplo, que, mesmo ten
do sempre demonstrado minha admiração à pes
soa e ao trabalho do Prefeito Satumino Braga,
com quem, aliás mantenho relações de amizade,
nunca tive a grata satisfação de receber um cha
mado para participar, com a modéstia da minha
capacidade, de discussão ou análise com o pre
feito do Rio sobre questões de interesse da ex-ca
pital brasileira

Não acredito que o fato de ter minha ongem
na Baixada Fluminense, mais precisamente em
Nova Iguaçu, onde continuo mantendo residência
e meus principais laços farmlíares e profissionais,
possa ter representado para o Prefeito Satumino
Braga razão para desconsiderar meu interesse pe
la capital do nosso Estado.

Afmal, Sr. Presidente, aqueles que como eu
convivem e conhecem profundamente a situação
da Baixada Fluminense, uma região sofrida inclu
sive por carregar o ônus de ser área limítrofe à
grande cidade, conseguem estabelecer umavisão
bastante ampla da problemática do Rio,analisan
do-a não como questão restrita à dimensão geo
gráfica do município carioca, mas algo mais
abrangente, complexo, que engloba também os
interesses, as necessidades, as aflições e as carên
cias de quem habita Nova Iguaçu e municípios
vizinhos e mantém permanente contato com a
cidade do Rio de Janeiro.

A degradação da qualidade dos serviços públi
cos no Rio de Janeiro, com prejuízos à própria
imagem de principal cidade turística brasileira,
maior pólo de atração de visitantes estrangeiros,
a mim muito preocupa, Sr. Presidente, porque
tal situação compromete a qualidade de vida de
cariocas e fluminenses, e repercute intensamente
do ânimo da gente brasileira, porque o Rio de
Janeiro continua a ser a capital não apenas do
turismo nacional, como também o principal cen
tro cultural e político do País.

Entendo que não devamos basear a análise
da grave crise do Rio apenas na denúncia dos
seus culpados e responsáveis, porque, embora
isso também seja importante, até como exercício
da democracia, o fundamental, nestes momentos
de angústia para nossa gente, é a busca de solu
ções verdadeiras, definitivas,que realmente aten
dam aos anseios da população.

Na qualidade de representante do povo flumi
nense, particularmente de Nova Iguaçu e da baixa
da, quero reiterar minha total solidariedade ao
município do Rio de Janeiro, ratificando minha
disposição de pressionar legitimamente as autori
dades do Govemo federal, até que se sensibilizem
com o drama hoje VIVIdo pela antiga capital e
autorizem a concessão de recursos, empréstimos
e emissão de títulos, ou seja, um conjunto de
medidas que possibilite a recuperação e a volta
da normalidade à vida administrativa da cidade.

Ao povo do Rio de Janeiro, minha total solida
riedade.

Ao Prefeito Saturnino Braga, o meu apoio e
reconhecimento, pelo esforço que realiza em bus
ca do soerguimento do Rio, em hora tão difícil.

Quero, inclusive, formular um apelo para que
S. Ex' desista da idéia de alienar o Autódromo
de Jacarepaguá comornedída emergencial para
amenizar a crise financeira do Erário municipal.

O Autódromo já se incorporou à paisagem tu
rística do Rioe deve permanecer.integrado o patri
mônio público. Faz-se necessário, isto sim, atri
buir, maior dinamismo ao seu aproveitamento,
ampliando-se o número de eventos que propor
cionem aumento de receita, paralelamente a um
programa de racionalização de custos e despesas.

Para finalizar, Sr. Presidente, um chamamento
a todas as lideranças do RIO de Janeiro, no sentido
de união em tomo da causa maior que é a urgente
regularização das condições administrativas e de
preservação dos serviços públicos.

Tenho certeza de que os próprios servidores
municipais e estaduais, embora enfrentem sacri
fícios cada dia maiores em face do achatamento
de seus vencimentos, também saberão com
preender que o momento é delicado e impõe
a reunião de esforços visando soluções, não novas
greves que só farão agravar o quadro angustiante
dos dias atuais.

(Muito bem!)

o SR. RODRIGUES PALMA (PTB - MT.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs.Constituintes, estamos chegando ao final dos
nossos trabalhos de elaboração da nova Consti
tuição brasileira.

Durante o correr dos trabalhos, tivemos oportu
mdade de, desta tribuna, extemar as nossas posi
ções sobre os assuntos mais polêmicos que fo
ram aqui debatidos.

Defendemos a livre iniciativa, com a partici
pação do Estado nos setores principais como
educação, saúde, transporte público e energia elé
trica.

Com a nossa participação e com emenda de
nossa autoria, teremos um texto constitucional
garantindo ao trabalhador brasileiro uma aposen
tadoria justa com vencimentos integrais.

A nossa Região Centro-Oeste tem garantida a
criação do seu Banco de Desenvolvimento, atra
vés de emenda de nossa autoria, que foi aprovada
por 290 Companheiros Constituintes.

Assim, hoje completamos o nosso trabalho e
tenho certeza estaremos entregando ao País uma
nova Constituição que será o inicio de uma nova
época para o povo brasileiro.

Sr. Presidente, Srs Constituintes, com a nossa
participação e com o nosso trabalho, esperamos
ter correspondido aos votos recebidos dos meus
conterrâneos mato-grossenses e com todos os
avanços, todas as grandes conquistas da nova
Carta, presto as minhas homenagens àqueles
companheiros. Obrigado. (Muito bem!)

O SR. FELIPE MENDES (PDS - PI.Pronun
cia o segumte discurso.) - Sr. Presidente, SI'"'
e Srs Constituintes, a Constituição que será pro
mulgada no próximo dia 5 de outubro - se o
calendário for obedecido - causou enorme ex
pectativa em toda a população brasileira desde
que foi aprovada a Emenda Constitucional n" 26,
de 27-11-85.

Durante a última campanha eleitoral, em 1986,
muitos candidatos apresentaram propostas em
forma de compromissos perante o eleitorado, en
quanto outros sugeriam que a futura Constituição
haveria de solucionar, imediatamente, os graves
problemas sociais e econômicos do País, ou dos
seus eleitores.

Infelizmente,a campanha eleitoraljuntou candi
datos à Constituinte e candidatos aos governos
estaduais, o que certamente concorreu para que
as atenções do público. se dividissem entre os
problemas estruturais da Nação, aos quais a
Constituinte deveria dedicar-se, e os problemas
cotidianos, de falta de emprego, de obras e servi
ços públicos, de responsabilidade ímedrata dos
governos

Enquanto a Assembléia Nacional Constituinte
mícíava seus trabalhos, levantando todo tipo de
problema que afligia e aflige o povo brasileiro,
os novos governadores verificavam, ao assumir,
que o setor público brasileiro estava, como ainda
está, com suas possibilidades executivas literal
mente esgotadas.

A inflação voltou impetuosa, depois de um bre
ve período de ilusório controle; a capacidade de
financiamanto do Governo ultrapassou todos os
limites, inclusive porque a inflação realimenta o
endividamento interno; a dívida externa, que ultra
passou a casa dos cem bilhões de dólares, teve
como solução a moratória, em vez da renego
ciação; as estruturas partidárias tomam-se mais
frágeis, apesar da aparente supremacia da aliança
democrática (PMDBIPFL), até 1987, no Congres
so Constituinte, e à frente de todos os governos
estaduais; tudo isso, em resumo, deixava o povo
sem esperanças, mergulhado na recessão e no
desemprego, mas ainda confiante em que a As
sembléia Nacional Constituinte abriria uma última
oportunidade para o Pais reencontrar os cami
nhos do futuro.

Nestes últimos anos o Brasil andou em círculos,
sem sair da crise econômica e política legada
pelo antigo regime, fruto dos embates que trava
ram, e travam, diferentes grupos de opinião dentro
do Governo, da Constituinte, dentro dos maiores
partidos e dentro das classes empresariais.

As forças que compuseram o Governo Federal
em 1985 já não são as mesmas, os grupos vitorio
sos nas urnas em 1986 já não estão juntos, en
quanto os votos na Constituinte pouco refletiram
as diretrizes partidárias e nem sempre as convic
ções de cada Constitumte.

Na economia, além da paralisação dos investi
mentos do Governo, tivemos a retração dos inves
timentos privados: 1) pela insegurança, à falta de
rumos; 2) pelas vantagens da especulação fínan
ceira diante dos investimentos produtivos, 3) pelo
desestimulo (e até repulsa aos capitais externos);
4) e, ainda, pelas expectativas geradas em função
das primeiras decisões da Constituinte.

Creio que em nenhuma época o Brasil esteve
tão efervescente, com as entidades representa
tivas mobilizadas em torno de seus interesses jun
to à Constituinte; em nemhuma época o Governo
esteve tão exposto à crítica, não só em virtude
da reabertura democrática como em função do
poder de fogo concentrado na Assembléia Nacio
nal Constituinte, oriunda, a crítica, não de partidos
de oposição, apenas, mas de parlamentares movi
dos pelo sentimento de constituintes e não de
congressistas.
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o Governo, que é passageiro, independente
mente dos seus erros, recebeu a carga acumulada
de ressentimento e desabafos da sociedade con
tra o Estado brasileiro, onipresente e onipotente
desde os primórdios da Nação.

Problemas estruturais e essenciais, como o sis
tema de governo, foram equivocadamente enten
didos, por muitos, como questões conjunturais;
problemas típicos da legislação comum foram
elevados à categoria de tema constítucronal, idios
sincrasias partidárias confundiram-se com dife
renças ideológicas; cada grupo de mteresses, pre
judicado nas votações, estendia a todo o projeto
de Constituição notas de reprovação, ou mesmo
comentários indignados.

A discussão e votação dos principais temas do
projeto compreendiam também a disputa pelo
poder, hoje, e a preparação do terreno para a
disputa no futuro, enquanto votações de menor
írnportâncía no contexto de uma Constituição po
diam significar sonhos individuais de marcar pre
sença com a autoria de um dispositivo.

Ninguém, ou nenhum grupo, isoladamente, po
de reprovar os resultados de dezenove meses de
trabalho. A Constituição poderia ter saído melhor,
mas seus defeitos devem ser tolerados, conside
rando-se as circunstâncias em que foi elaborada.

De um modo geral, gostaria de avaliar os resul
tados agrupando-os em quatro grande temas pre
dominantes:

a) os direitos individuais e sociais;
b) o controle da sociedade sobre o Estado;
c) 'a redefinição das funções do Estado e a

nova Federação; e
d) a ordem econômica.
No campo dos direitos individuais e sociais,

foram usados freqüentemente a expressão "avan
ços sociais", para caracterizar os interesses osten
sivos do grupo autodenominado "progressistas".

A rigor, tomando-se duas correntes de pensa
mento contrárias, a razão nem sempre está so
mente com um deles, mas em algum ponto entre
eles. Este ponto se desloca ora para mais perto
de um, ora para mais perto de outro.

Um "avanço social" pode não significar "pro
gresso social", até porque o fato social tem impli
cações de ordem econômica, cultural, geográfica
etc.

De outra parte, se nenhum grupo é majoritário,
logo não representa a maioria da população, don
de se conclui que o "avanço" não significa "pro
gresso" para a sociedade, mas apenas para os
projetos políticos do grupo que o defendeu.

Este raciocínio vale para apreciação de qual
quer questão, mas os segmentos ligados às es
querdas abusaram do patrulhamento sobre todos
os constituintes que eventualmente não concor
davam com suas teses, fazendo publicar cartazes
com fotografias dos "traidores do povo" (segundo
eles), com ameaças públicas e outras formas de
pressão psicológica.

Apesar de tudo, vários dispositivos aprovados
constituem-se efetivamente em progresso social,
colocando o Brasil entre os países de legislação
mais avançada. Do outro lado, na Ordem Econô
mica, entendo que não foi permitido ao País con
cluir o passo em direção ao futuro, o que pode
levá-lo ao desequilíbrio: enquanto uma perna
adiantou-se, a outra ficou retida.

Indiscutivelmente, porém, a Constituinte acer
tou em conferir igualdade efetiva de direitos entre

os homens e mulheres e entre trabalhadores urba
nos e rurais, em criar o habeas data, o mandado
de segurança coletivo e o mandado de Injunção,
em ampliar a iniciativa de ação popular, em cuidar
expressamente dos direitos das minorias e dos
grupos sociais desfavorecidos etc.

Outros dispositivos, embora justificados, terão
dífíctl aplicação, tendo me vista as enormes desi
gualdades econômicas existentes no Brasil, onde
o progresso e o atraso convivem muito próximos,
dentro de uma região ou de uma atividade, para
não falar das disparidades econômicas entre as
regiões.

Nas votações dos Capítulos I - Dos Direitos
e Deveres Individuais e Coletivos, e 11- Dos Direi
tos Sociais, do Título 11- Dos Direitos e Garantias
Fundamentais, observou-se mais nitidamente a
flutuação dos votos de "centro", uma vez que
nem a "esquerda" nem a "direita", sozinhas, al
cançavam mais de 150 votos.

Os dispositivos aqui agrupados sob a denomi
nação de "controle da sociedade sobre o Estado"
estão presentes em vários títulos e capítulos Em
tese, "todo poder emana do povo e em seu nome
é exercido", mas na prática, no cotidiano das pes
soas, o que se observa é a costumeira indiferença,
ou menosprezo, diante do não cumprimento de
preceitos legais e até constitucionais que suposta
mente devem estar ao alcance de qualquer um.

No Brasil, chegou-se ao extremo de empresas
estatais escaparem do controle do próprio Gover
no. A falta de eleições periódicas e sucessivas,
ao longo da História, levou à cnstalização do senti
mento de que a sociedade está a serviço do Esta
do, e não o contrário. A impunidade, por sua vez,
tem levado muitos dirigentes a agirem em bene
fício próprio e não em proveito da comunidade.

Dentre os dispositivos que permitirão esse con
trole sobre o Estado estão:

a) participação de trabalhadores e emprega
dores nos colegiados dos órgãos públicos onde
seus interesses profissionais ou prevrdencíários
estão representados (art. 10);

b) prestação de contas anual dos prefeitos de
verá ficar à disposição de qualquer contribuinte,
durante 60 dias, para exame e apreciação (art.
31, § 3°);

c) somente lei específica poderá permitir a cria
ção de empresa pública, sociedade de economia
mista, autarquia ou fundação pública (art. 37, XIX;)

d) a publicidade do Governo não poderá conter
nome, símbolo ou imagem que caracterize a pro
moção pessoal da autoridade ou servidor público
(art. 37, XXI, § 1°.);

e) o fortalecimento dos Poderes Legislativo e
Judiciário;

f) o direito de qualquer cidadão, partido político,
associação ou sindicato denunciar, como parte
legítima, irregularidades ou ilegalidades ao Tnbu
nal de Contas (art. 74, § 2°);

g) a ampliação das funções e da autonomia
do Ministério Público;

h) a aprovação, pelo Congresso, dos orçamen
tos fiscal, de investimentos das estatais e da segu
ridade social, e não apenas do primetro.

J)limitação de gastos com despesas de pessoal
(art. 169).

Se o controle da sociedade significa a descon
centração do poder do Estado, a redefinição das
funções do Estado e a nova Federação, mais forte,

significam a descentralização para Estados e mu
nicípíos de poderes até hoje localizados na esfera
do Governo Federal.

Entre os três poderes, o Legislativo recuperou
prerrogativas, o Judiciário saiu com nova estru
tura e o Executivo sofreu as limitações reclamadas
dentro da nova ordem constitucional.

Essas operações implicam, logicamente, em
interesses contrariados, em resistência às mudan
ças aprovadas.

O Brasil é um país extremamente complexo,
e essas mudanças irão demandar algum tempo
até serem implementadas e assimiladas

A reforma do sistema tributário, por exemplo,
demandará providências imediatas por parte dos
três níveis de governo, principalmente dos Esta
dos e dos municípios.

A regionalização dos gastos federais, conforme
critérios de população, se de um lado promoverá
melhor distribuição espacial das aplicações, de
outro lado impõe à (Iruão responsabilidades
maiores na execução de projetos e programas
de desenvolvimento que aparentemente estão
sendo considerados como novas atribuições dos
Estados e municípios.

Destaco, neste aspecto, o problema das rodo
vias federais, sobre o qual noticiou a imprensa
que o Governo Federal estaria dele se desobri
gando em virtude da nova estrutura tributária, o
que é um equívoco de interpretação, e o problema
do desenvolvimento do Nordeste, para o qual a
Constituição aprovou expressamente que lei com
plementar disporá sobre os planos regionais, inte
grantes dos planos nacionais de desenvolvimento
econômico e social, e que a lei instituirá incentivos
regionais com "prioridade para o aproveitamento
econômico e social dos rios e das massas de
água represadas ou represáveis nas regiões de
baixa renda, sujeitas a secas períódrcas".

Este último destaque tem, como fundamento,
a necessidade de se resgatar a dívida socíal com
o Nordeste, e, especialmente, com a parte mais
pobre daquela região, o Vale do Pamaiba, para
o que se deve aduzir o preceito do art 20, inciso
Ill, onde se incluem os rios que banhem mais
de um Estado como bem da União.

Na Ordem Econômica, uma das principais con
trovérsias teve como foco as relações do Brasil
com o exterior: a definição de empresa, distinguin
do-se a empresa brasileira de capital nacional e
a empresa brasileira de capital estrangeiro, a pos
sibilidade de se estabelecerem em lei reservas
de mercado, inclusive para venda de bens e servi
ços ao govemo, a exclusão de empresas brasi
leiras de capital estrangeiro da pesquisa e lavra
de recursos minerais, entre outras limitações.

Enquanto todos, ou quase todos, os países do
mundo estão disputando avidamente os recursos
externos sob forma de capital de risco, inclusive
porque o endividamento tornou-se inviável, a
Constituição brasileira impõe obstáculos.

É sugestivo o Art. 172: "a lei disciplinará, com
base no interesse nacional, os investimentos de
capital estrangeiro, incentivará o,~ reinvestiment~s

e regulará a remessa dos I,:,cros ,q~~~d~ d~ver!~
ser "incentivará" os investimentos, dlscipllnará
os reinvestimentos e "regulará" a remessa dos
lucros.
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Perdeu-se uma oportunidade única para a recu
peração do crescimento econômico, com as res
trições à entrada e à permanência dos capitais
estrangeiros no Brasil, considerando-se que o fi
nanciamento dos investimentos públicos e priva
dos com capitais nacionais está bastante limitado,
diante do esgotamento da capacidade dos gover
nos, do baixo nívelde poupança interna e da invia
bilidade de empréstimo novos.

A reforma agrária, outro ponto polêmico, reúne
uma estranha unanimidade: todos são a favor,
mas alguns desejaram tomá-Ia instrumento de
ação política, em vez de instrumento do desenvol
vimento.

A prosperidade nacional e a paz no campo (e
nas cidades) pressupõem seja feita a reforma
agrária, não como objetivo de ideologias políticas,
e sim como fator imprescindível à modernização
da estrutura social e econômica do Brasil,

O conflito entre duas correntes frontalmente
antagônicas, que resultou no texto aprovado, não
impedirá a reforma agrária, mas evitou que o País
entrasse em colapso econômico e em convulsão
social.

Por último, tenho a convicção de que a tarefa
de reordenar a vida nacional apenas começa com
a promulgação da Constituição. Temos pela fren
te as leis complementares e as leis ordinárias a
serem elaboradas; temos eleições sucessivas,
através das quais o povo poderá se manifestar;
continuaremos a ter a vigilânciia e a participação
da sociedade organizada; e teremos, dentro de
cinco anos, a oportunidade de plebiscitos sobre
o regime e o sistema de governo e a revisâo cons
titucional, esta a ser procedida pelo próximo Con
gresso, a ser eleito em 1990.

Até lá, saberemos discernir melhor sobre os
nossos acertos e erros.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.(Muito
bem!)

o SR. ADYLSON MOlTA (PDS - RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, na derradeira oportunidade em
que podemos nos manifestar na Assembléia Na
cional Constituinte, é mister que se registrem al
guns aspectos do trabalho que hoje legamos ao
povo brasileiro.

Mas elegi apenas um, até por sua singularidade
e importância reconhecida pela primeira vez na
história constitucional do País com seu acolhi
mento no texto da LeiMaior.A segurança pública
e, neste contexto, a policia civil brasileira e nela
os Delegados de policia.

O registro que desejo seja feito tem um alto
significado de justiça e, mais, diz da sensibilidade
desta Assembléia com um dos problemas que
mais vêm afetando a sociedade brasileira que é
a sua segurança, a sua tranquilidade, que é a
incolumidade da pessoa e de seu patrimônio.

A atenção dispensada pelos Srs. Constituintes,
neste aspecto, revela a preocupação de todos nós
no encaminhamento de soluções aos problemas
que atigem nossa gente.

Mas, como disse, no contexto da policia civil,
ressaltamos os Delegados de Polícia e é com rela
ção a eles que desejo considerar.

Esta Casa, Sr. Presidente e Sras. e Srs. Consti
tuintes, acaba de resgatar significativa dfvidacom
uma classe de servidores dos mais operosos, dos
mais desprendidos, dos de maior espírito público

que são os Delegados de Polícia,as nossas autori
dades policiais que, no desempenho de suas
complexas funções em defesa da sociedade, ex
põem constantemente suas vidas, sua segurança
e dos seus, e não só isso, sua liberdade, seu nome
e conceito pessoal e funcional, numa luta diuturna
e sempre desigual com o crime cada vez mais
exacerbado, cada vez mais organizado.

Esta classe, embora tendo como requisito para
ingresso a exigência do curso superior de Direito,
do concurso público de provas e títulos, da apro
vação em curso superior de formação profissional
em Academias de Policia, esta categoria funcio
nai, Srs. Constituintes, nunca recebeu atenção
e o reconhecimento das demais carreiras jurídi
cas, tais como os magistrados, os promotores
de justiça, os defensores públicos, os procura
dores, igualmente bacharéis em direito, também
sujeitos a concurso público, mas, certamente,
com atividade menos desgastantes, menos arris
cadas, mas seguras.

Resgatamos, pois, uma dívida do Brasil com
estes servidores, recolocando-os no mesmo nível
de carreiras assemelhadas, institucionalizando-os
e à sua organização e, sobretudo, num dos mais
amplos e unânimes acordos aqui realizados, es
tendendo-lhes o mesmo tratamento pecuniário,
a mesma retribuição salarial e a equanimiodade
de vencimentos das demais carreiras referidas,
eliminando, de uma vez por todas a discrimina
ção, a injustiça, o vilipêndio com que eram consi
derados.

Ao fazermos este registro, congratulo-me me
nos com os Delegados de Policia e mais com
os constituintes brasileiros, com a sociedade, pelo
resgate dessa dívida, pela correção dessa injus
tiça.

Muito obrigado. (Muito bem!)

O SR. JOACI GÓES (PMDB - BA.Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, o crescimento populacional vem
ocupando, nas últimas duas décadas, lugar cada
vez mais destacado nas preocupações de dirigen
tes e demais autoridades encarregadas de formu
lar políticas administrativas, nos mais diversos paí
ses do mundo.

No Brasil, embora as discussões a respeito des
se assunto estejam se tomando cada vez mais
frequentes, tem-se pecado especialmente pela fal
ta de racionalidade. Parte-se, quase sempre, de
premissas falsas, como a de imaginar o planeja
mento familiar impondo-se como uma interven
ção indevida do Estado nos núcleos familiares,
através da esterilização compulsória de homens
e mulheres, transformando a política demográfica
em ato de tirania.

É preciso, o quanto antes, que fique bem claro
e entendido, não só para os estudfosos, mas so
bretudo para os leigos, que planejamento familiar
não significa, absolutamente, uma interferência
indevida e indesejada da autoridade constituída
sobre a liberdade e o livre arbítrio individual,mas
representa, antes e acima de tudo, um elemento
de política educacional, através do qual o Estado
se propõe a fornecer aos cidadãos todas as infor
mações necessárias para que os casais tenham
apenas e tão-somente os fúhos que desejarem,
afastando, definitivamente, a hipótese da paterni
dade irresponsável.

Outro erro bastante comum, quando se aborda
a questão da explosão demográfica, é colocá-la
entre dois extremos: ou seremos esmagados pe
los problemas causados pela superpopulação, ou,
no caso de serem adotadas medidas que reduzam
o número de nascimentos, estaremos ameaçados
pelo perigo de envelhecimento da população, co
mo ocorreu na Europa após as duas guerras rnun
díaís, e teremos que enfrentar enormes dificul
dades, diante da escassez de gente para ocupar
e defender os grandes vazios de nosso território.

Do ponto de vista puramente demográfico, o
ideal seria reduzir o crescimento populacional bra
sileiro a taxas razoáveis, de maneira a que o au
mento da demanda por infra-estrutura e serviços
que o Governo está obrigado a oferecer à popu
lação esteja mais de acordo com as possibilidades
de atendimento.

Nossa taxa anual de crescimento demográfico,
da ordem de 2,6%,constitui um fenômeno anor
mal na história e, por isso mesmo, apresenta mo
tivo para preocupações. O ideal seria que a redu
ção do ritmo de natalidade acompanhasse a redu
ção da mortalidade conseguida pelo avanço da
medicina.

Não se pode, contudo, ao discutir este assunto,
colocá-lo nos extremos apresentados pelo mal
thusianismo: ou o controle da natalidade, ou a
fome e a estagnação, pois o progresso tecnoló
gico tem-se encarregado de afastar esse fantas
ma. Entretanto, o crescimento demográfico des
controlado, com certeza, constitui elemento signi
ficativo de retardamento do progresso econômi
co.

A explosão demográfica, se não deve ser consi
derada como causa de uma futura crise de fome
para a humanidade, certamente gera outros pro
blemas bastante graves de emprego, habitação,
distribuição de renda, infra-estrutura social. Tem,
também, efeito negativo sobre a taxa de renda
per capita pois o esforço necessário para aumen
tá-la deverá ser muito maior; o produto real do
País deverá crescer em ritmo muito mais acele
rado, para permitir a ampliação da renda real por
habitante.

É preciso considerar, também, que o aumento
populacional excessivo exige investimentos maio
res em habitação, abastecimento de água, rede
de esgotos, de energia elétrica etc., investimentos
esses que, em outras condições, poderiam ser
destinados à construção de estradas, à indústria
ou à agricultura, ou a uma infinidade de outros
implementos do progresso.

Por outro lado, um crescimento demográfico
muito rápido modifica a composição da popu
lação por faixas etárias e eleva o número de crian
ças e jovens abaixo da idade de trabalho, impli
cando alto coeficiente de dependentes por traba
lhador ativo e exigindo maiores recursos materiais
e humanos para a solução do problema educa
cional. Haja vista os programas de combate ao
analfabetismo. Muitoembora tenham sido satisfa
tórios seus resultados, em termos percentuais,
em números absolutos os analfabetos aumen
taram.

Todavia, apesar da argumentação favorável ao
controle da explosão demográfica virsempre em
basada em números e teorias sensatas, existem
os que, ainda assim, consideram tal politica inde
sejável, enquanto outros justificam-na como inevi
tável, num País em crescimento. E o fazem basea-
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dos em raciocínios inconsistentes como quando
maximizam e deturpam a importância da ocupa
ção dos espaços vazios, da segurança nacional
e da afirmação do poder.

É preciso não esquecer, contudo, que os pro
blemas de desemprego e má distribuição de ren
da atingem, sempre, mais diretamente as classes
mais pobres, onde, aliás, está o principal foco
da exploração demográfica.

Também não se podem distorcer as coisas,
a ponto de concluir que, sendo a mão-de-cbra
fator de produção, seu crescimento vai contribuir
para o crescimento do produto real do País.

A realidade não é bem essa, assim como não
é verdadeira a assertiva de que o Brasil precisa
de maior contingente humano para ocupar seus
espaços vazios, pois pode-se verificar, facilmente,
que a população não se espalha, de modo natural
e espontâneo, por todo o território nacional, mas,
pelo contrário, tende a concentrar-se em zonas
em que o índice populacional já é alto, uma vez
que aí é que se encontram os melhores equipa
mentos de infra-estrutura social e, supõe-se,
maiores facilidades de vida e bem-estar.

Se observarmos a maioria dos países mais den
samente povoados do mundo, veremos que o
fenômeno da concentração populacionalem de
terminadas áreas é uma realidade incontestável.

Diante de tais evidências, devemos ter como
certo que a ocupação das áreas despovoadas de
nosso território só se dará a partir da criação de
pólos econômicos, da exploração dos recursos
minerais e, essencialmente, onde for criada infra
estrutura. O necessário, então, não é apenas gen
te, mas capital e tecnologia que só poderão ser
destinados a esse fim, quando as demandas so
ciais se estabilizarem e pararem de crescer desor
denadamente, permitindo a liberação de recursos
ora comprometidos com o atendimento de ne
cessidades geradas pela própria explosão demo
gráfica.

O mais importante de toda essa problemática
é a falha cultural e educacional que origina a ado
ção de conceitos totalmente falsos, a partir dos
quais se justificam as proles numerosas, como
a falsa alegação de que, na zona rural, o custo
da criação de um filho é baixo, pois as exigências
em termos de espaço e de educação são menores
e que, na agricultura, as crianças começam a
trabalhar mais cedo e, pior ainda, que mais filhos
podem representar maiores rendimentos, através
do salário-família, ou amparo mais seguro para
a velhice. '

Tudo isso não passa de balela.
O fato, a realidade, é que, mesmo na zona rural,

nem todos os filhos são desejados. Eles existem
em função do total desconhecimento de métodos
antíconcépcíonaís e são, portanto, recebidos co
mo fatalidade do destino.

É bem verdade que nossa tradição católica,
a aceitação passiva do "Crescei e Multiplicai-vos",
aliada à vastidão de nosso território, tem levado
a população brasileira e nossos Governos a adota
rem uma mentalidade expansionista, em termos
de população.

Por esse mesmo motivo, nosso Código Penal
enquadra o aborto como criminoso e tem-se cria
do toda uma série de dificuldades para a venda
e divulgação de anticoncepcionais, enquanto se
incentivaa procriação atravésde um sem-número

de estímulos legais e fiscais, alguns deles erigidos
pela Assembléia Nacional Constituinte ao elevado
posto de norma Constitucional.

Evidentemente, não estamos defendendo que
se negue aos que nascem na pobreza todo o
amparo indispensável a que se incorporem, na
plenitude de sua dignidade, ao exercício da cida
dania. O que afirmamos é que a paternidade in
conseqilente deve ser desestimulada.

Também não, pretendemos que se faça aqui
o que se faz na India, onde a esterilização é con
sentida em troca de um rádio de pilha, ou de
um saco de arroz. Lá, houve o que poderíamos
chamar de desespero de causa, extremo que o
problema brasileiro ainda não atingiu.

A opção sobre ter ou não filhos, e o número
deles deve ser pessoal - dois pais - e tomada
conscientemente, mediante a adoção de métodos
que possam se adaptar às circunstâncias do mo
mento.

Ao mesmo tempo, sonegar às classes mais po
bres, ou mesmo dificultar-lhes o acesso às infor
mações que lhes permitam planificar as famílias,
é omissão criminosa tanto do ponto de vista so
cial, como humanitário.

É muito interessante observar que entre os que
discutem a conveniência, ou não, de se adotar
métodos de planejamento familiar, com vistas à
contenção da explosão demográfica, praticamen
te todos têm acesso e conhecimento às formas
possíveis de evitar filhos e delas fazem uso, quan
do julgam conveniente. Chega a ser antidemo
crático impedir que essas informações sejam di
vulgadas mais amplamente, que alcancem aque
les que mais precisam delas.

Educar a população, capacitando-a a decidir
quantos filhos o casal deseja ter e quando, não
implica numa ação governamental para impor
o controle da natalidade, mas representa mais
um passo, no sentido de preparar as pessoas para
uma vida mais digna; significa fomecer a cada
pai ou mãe em potencial os instrumentos para
exercer a liberdade inerente à pessoa humana.

Isso não é impossível nem difícil de fazer, na
mechda em que for encarado como um projeto
educacional, a que, constitucionalmente, todos
têm direito e cuja iniciativaé dever do Estado.

Apromoção da paternidade responsável é uma
das políticas mais urgentes do Brasil atual, não
apenas do ponto de vista sócio-econômico, mas
como fator indispensável ao bem-estar individual.

O Papa Paulo VI, em sua Encíclica PopuJorum
Progressio, já em 1967, afirmou:

"É bem verdade que um crescimento de
mográfico acelerado vem, com demasiada
frequência, trazer novas dificuldades ao pro
blema do desenvolvimento: o volume de po
pulação aumenta muito mais rapidamente
que os recursos disponíveis, e cria-se uma
situação que parece não ter saída. Surge,
por isso, a grande tentação de refrear o cres
cimento demográfico por meios radicais. É
certo que os poderes públicos, nos limites
de sua competência, podem intervir, promo
vendo uma informação apropriada e toman
do medidas aptas, contanto que sejam con
formes às exigências da lei moral e respeitem
ajusta liberdade dos cônjuges."

É amplamente reconhecido, em todo o mundo,
o direito que os cidadãos têm de serem esclare-

cidos pelas autoridades públicas, bem como o
dever dessas mesmas autoridades de proporcio
nar a todos os seus subordinados o acesso amplo
às informações referentes aos problemas que lhes
dizem respeito. Entretanto, aos pobres e analfa
betos tem sido negada também a oportunidade
e o direito à informação, o que os deixa à mercê
de uma proliferação incontrolada, independente
de suas vontades, resultando em crianças caren
tes de saúde, de educação, de abrigo, de afeto
e de esperança, produto semi-elaborado dos mar
ginais de amanhã.

Não é demais repetir que as medidas por nós
preconizadas, de um planejamento familiar con
sentâneo com as aspirações de um Brasilmoder
no, democrático e igualitário, não se confundem
com aquele tipo de controle da natalidade mate
rializado na intolerável e violenta intervenção do
Estado, impondo-se sobre o exercício sagrado
da hberdade individual.

O que visamos, antes e acima de tudo, é a
adoção de uma política demográfica que nos per
mita crescimento equilibrado, imperativo para um
processo de desenvolvimento racional.

Atualmente, a população brasileira está aumen
tando a taxas muito elevadas, chegando, mesmo,
a comprometer a qualidade de vida da população
em geral, pois não estamos preparados para in
corporar, adequadamente, um novo Uruguai que
a cada ano se acrescenta ao País, em termos
de habitantes.

Embora pertencendo ao grupo de nações com
as maiores dimensões territoriais do globo: URSS,
Canadá, Estados Unidos, China e Austrália, no
Brasil, os vazios demográficos não são regiões
desérticas, como nos demais. Entretanto, de nos
sos oito milhões e meio de quilômetros quadra
dos, apenas cerca de dois milhões e meio estão
relativamente ocupados; temos, portanto, perto
de seis milhões de quilômetros de vazios popula
cionais.

Isso se explica pelo fato incontestável de que
as regiões metropolitanas funcionam como pólo
de atração para as populações menos favorecidas
das zonas rurais, que vêm para as grandes cidades
aumentar os focos já densos de marginalidade.

Trata-se de um fenômeno bastante difícil de
inverter, pois a fixação do homem ao campo de
pende de uma série de medidas de longo alcance,
que precisam ser tomadas a médio e longo pra
zos, de forma a tomar atraente e confortável a
vida fora das cidades. Essa a grande tarefa que,
hoje, se apresenta aos nossos governantes.

E não se pode, sequer, admitir soluções adapta
das de outros países, pois embora os problemas
demográficos possam parecer semelhantes, cada
nação tem características próprias, que precisam
e devem ser respeitadas.

É por isso que não devemos nos deter por
muito tempo na análise da situação de países
superpovoados e subdesenvolvidos, como a índia,
Paquistão ou Indonésia, nem na dos que ocupam
o outro extremo da escala, ou seja, com uma
população rarefeita, conseguiram atingir altos ín
dices de desenvolvimento, como a Austrália e o
Canadá. Cada um deles viverealidades diferentes,
que também não são as nossas.

O problema básico da explosão demográfica,
no Brasil, está intimamente ligado a dois pontos
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primordiais: a irregularidade da drstríbuiçâo da
população no território nacional e, sobretudo, as
questões relacionadas com a infra-estrutura so
cial, especialmente nos campos da saúde e da
educação, esta última considerada de maneira
ampla, envolvendo tudo o que possa correspon
der ao aperfeiçoamento do homem.

O Estado e a sociedade em geral, ao se omiti
rem na tarefa de proporcionar a informação ne
cessária para que as mulheres das classes menos
favorecidas possam, conscientemente, decidir o
número de fílhos que desejam ter, de acordo com
a própria capacidade de criá-los e educá-los, estão
cometendo crime dos mais graves, contra seus
semelhantes, contra a Nação e, em última instãn
ela, contra si mesmos.

As mulheres pobres brasileiras são, em sua
grande maioria, infelizesprisioneiras dos pesados
encargos de uma prole numerosa, que não têm
condições de assistir condignamente.

Além do mais, temos, hoje, no País, cerca de
60 milhões de jovens com menos de 18 anos,
a maioria dos quais crescendo sem o mínimo
de condições para atender às exigências de uma
sociedade cada vez mais competitiva.

Todos eles, certamente, são fruto de uma gravi
dez indesejada, não planejada.

O planejamento familiar deve ser praticado es
pecialmente por seu aspecto educacional, por se
constituir em fator do engrandecimento humano,
tanto pessoal, quanto familiar e, sobretudo, na
esperança de que famllías mais bem estruturadas
certamente estarão em melhores condições de
contribuir para o aprimoramento da Pátria, das
instituições e da democracia. (Muito bem!)

o SR. CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT 
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, estamos em vias de en
cerrar o processo constituinte, hoje, dia 22 de
setembro, com a votação da redação finalda nova
Carta e, no dia 5 de outubro, com a promulgação
da Constituição. Eis, sem dúvida, dois momentos
de extrema significação política.Ao longo de mais
de 18meses, cada um dos Constituintes procurou
dar sua contribuição para que a Nação brasileira
pudesse ser dotada de uma nova Constituinte,
capaz de romper com a persistência do autorita
rismo que tem marcado a vida brasileira desde
a formação do Estado Nacional.

Com a promulgação da nova Carta Magna, a
sociedade brasileira celebra um pacto político vol
tado para construção de um Estado democrático.
O texto cbnstitucional - em que pese às suas
limitações - fomece a base institucional e meca
nismos para que os setores organizados da socie
dade brasileira, os movimentos sociais populares,
possam expressar seus interesses, defender suas
aspirações e prosseguir na luta em defesa das
suas reivindicações específicas e os interesses ge
rais da sociedade brasileira.

Lamentamos que, embora tenha se tomado
uma exigência da modernização do próprio capi
talismo brasileiro, não tenhamos alcançado atra
vés da nova Constituição a definição de regras
e normas que promova a reforma agrária em nos
so País. Chegará, dentro em breve, o momento
em que removeremos as resistências seculares
das elites brasileiras à reformulação das relações
fundiárias no setor rural.

Malgrado tais limitações, a sociedade brasileira
- saturada pelo autoritarismo - soube exercer,
ainda que de forma inorgânica, pressões sobre
o processo constituinte, disso resultando um texto
constitucional que, na verdade, não impedirá o
avanço do processo de transformações sociais
e econômicos que a Nação brasileira reclama.

Foi exatamente essa presença da sociedade
no processo constitumte que permitiu que a nova
Carta Magna tenha a cara do povo brasileiro nele
impressa. Pela primeira vez, na história republi
cana, saímos da Assembléia Nacional Constituin
te com um texto que oferece ao cidadão, meca
nismos efetivos de defesa diante do Estado e de
afirmação da cidadania. Através do capítulo de
Direitos Sociais, os trabalhadores obtiveram con
quistas significativas, de tal maneira que - sem
Interferência do Estado - o movimento sindical
poderá, livremente, se organizar nos enfrentamen
tos com o capital e no fortalecimento da prática
e da convivência democrática.

Criticaro texto constitucional é uma tarefa rela
tivamente fácil, cômoda e até mesmo necessária.
O momento de crise que ora atravessamos re
quer, sobretudo, que comecemos no dia seguinte
ao da promulgação da Carta Magna a cumpri-la,
fazê-la respeitada. Usar os canais institucionais
que a nova Constituição oferece para dar solução
aos conflitos sociais e econômicos - inerentes
à prática democrática - eis o desafio que se
põe diante de todos nós.

Por ter se aproximado e incorporado na defini
ção de seus princípios característicos do Brasil
real, a nova Constituição poderá assumir o papel
do instrumento básico de que dispõe o povo brasi
leiro para promover a revolução de-nocrátíca 
de que tanto necessitamos.

Que a nova Constituição - com eleição direta
para Presidência da República em 15 de novem
bro do próximo ano - possa servir de fonte per
manente de inspiração e de bandeira de luta para
romper com a persistência do autoritarismo na
vida brasileira - tanto no Império Parlamentarista
como na República Presidencialista. Eis, Sr. Presi
dente e nobres Constituintes, a nossa esperança
e expectativa.

O SR. MAURíLIO FERREIRA LIMA (pMDB
- PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, assisti, ontem, estarre
cido ao Presidente da República Federativa do
Brasil tentando impingir, através da televisão, a
idéia de que, com a rendição incondicional aos
bancos internaclonaís, estariam solucionados os
problemas de nossa economia. Pérolas de sofis
mo, capazes de matar Platão de pura inveja ática,
atingiram os meus ouvidos com a rapidez de balas
de metralhadoras. Cito um exemplo: "nunca de
fendi a formação de um cartel de devedores e,
por isso mesmo, não aceitarei a formação de um
cartel de bancos credores".

É óbvio que estamos diante de um sofismo.
Os bancos credores já estão organizados em um
cartel, patrocinado e organizado pelo Govemo dos
Estados Unidos. O chamado "Comitê de Bancos
Credores", tantas vezes nomeado pela imprensa,
e, em verdade, um enorme e forte carte! dos prin
cipais organismos econômicos privados do Pri
meiro Mundo. Por estarem unidos, impuseram
uma política danosa aos paises subdesenvolvidos.
Nos transformamos em exportadores de capital,

obrigados a superávits seguidos em nossa balan
ça comercial.

Estes superávits são conseguidos graças à
compreensão do poder aquisitivo da população
e ao agravamento das relações de trabalho inter
nas do País. Fomentamos conflitos entre o capital
e o trabalho para acatar exigências descabidas
dos bancos credores. Devemos levar em conta
o fato de que o endividamento do Terceiro Mundo
fOI causado pelas altas taxas de juros, elevadas
repentinamente pela introdução de uma política
econômica de cunho conservador nos Estados
Unidos, a chamada reaganomics.

O govemo daquele país desistiu de uma recu
peração econômica baseada na modernização
das estruturas produtivas, obsoletas e pouco com
petitivas frente às outras nações desenvolvidas.
Impostos foram diminuídos sem outras fontes de
receita substitutivas, criando-se um enorme déficit
que necessitava de alguma cobertura. A solução
encontrada pela equipe de Reagan foi a de se
tomar empréstimos no mercado financeiro inter
nacional, o que levou as taxas de juros a patama
res nitidamente especulativos.

Este era o momento de se declarar uma mora
tória. O governo do general João Figueiredo, atra
vés de Delfim Netto, seu Ministro da Fazenda,
resolveu acatar as exigências do Comitê de Ban
cos Credores organizado por Washington. O Fun
do Monetário Intemacional serviu de fiscal para
a introdução do modelo exportador em uma eco
nomia que começava a dar os primeiros passos
para o mercado intemo. A inflação brasileira, até
então sob controle, disparou para o espaço e a
sociedade, desesperançada, partiu para lutas épi
cas como as das Diretas já e a da implantação
da Nova República.

Infelizmente, Tancredo morreu. Assumiu seu
vice, José Samey, que não tinha vinculos com
a Oposição que liderou, por vinte anos, os anseios
de reforma e de redemocratização do Pais. Depois
de tentar, mais uma vez, resolver a doença através
da morte do paciente, seguindo as receitas do
Fundo Monetário Intemacional, Sarney resolveu
experimentar a fórmula defendida pelo PMDB.Foi
a euforia do Plano Cruzado Teria funcionado se
não fosse pela falta de decisão de um presidente
despreparado. Especuladores esconderam bens
essenciais de maneira despudorada e imoral sem
sofrer qualquer tipo de repressão. Tivemos de
importar, as reservas diminuíram e a moratória
finalmente foi decretada.

Este ponto deveria ser uma das medidas do
Plano Cruzado. Graças a ela, realmente, a divida
externa brasileira terminou por diminuir. Os pou
cos ganhos reais obtidos pelo Ministro Mailson
da Nóbrega, tão fartamente elogiado por Sarney
na manhã de ontem, vieram da atitude inicial do
País em não negociar a nossa soberania. O cha
mado deságio atingiu os títulos brasileiros, que
hoje valem menos de 60 por cento de seu valor
nominal. Foi a moratória, e não a covarde dispo
sição para o acordo demonstrada por Maílson,
que levou a esta queda verdadeira, na dívida exter
na nacional.

Por todos estes aspectos, principalmente por
ver a economia brasileira voltada para a expor
tação de bens de consumo e capital, que me
deprimi ao ver as cenas de ontem. A mentira
é um hábito deplorável e o sofismo é a simples
transformação da mentira em verdade. Um ho-
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mem que siga esta fílosofía, como Sarney, não
merece estar à frente da Nação. Infelizmente, as
forças conservadoras não pensam assim, e nos
impingiram mais um ano de calamidade durante
a votação do mandato do atual presidente nas
Disposições Transitórias. Estes cinco anos serão
lembrados com amargor e tristeza.

o SR. CÉSAR MAIA (PDT - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Cons
tituintes, o Governo apresentou ao Congresso
mais um pacote tributário Este tem caracterís
ticas novas. A primeira, que deve ser saudada,
refere-se ao método: finalmente, temos um pro
jeto de lei. Com isto, o Congresso poderá abrir,
conhecer e até mudar o conteúdo do pacote. A
segunda, que deve ser vista com cuidado, refe
re-se à aparência: finalmente temos um pacote
simpático.

Simpático, mas injusto. De um lado, procura
simplificar o processo de recolhimento do impos
to de renda das pessoas físicas, quase eliminando
as deduções, e criando um recolhimento linear
sobre o rendimento bruto. As faixas são reduzidas
a duas, sendo uma de 10% e outra de 25%. Procu
ra ampliar o volume do rendimento a tributar,
agregando fontes e incluindo ganhos indiretos.
Por outro lado, aponta no sentido de tributar mais
acentuadamente os ganhos de capital, passando
a atingir as operações em bolsa, as faixas mais
ahas de aplicação nas cadernetas de poupança
e antecipando a tributação ao lucro. Introduz, tam
bém, de certa maneira o setor agrícola no imposto
de renda, eliminando a sistemática anterior de
deduções múltiplas, objetivando chegar aos seto
res de maior faturamento, mas mantendo uma
mecânica de incentivo, numa espécie de reapli
cação do Imposto de Renda.

No conjunto, embora a aparência de suavidade,
as medidas afetam a progressividade, ocasionam
a centenas de milhares de casos individuais injus
tas perdas e não têm um caráter permanente,
no caso da tributação ao capital.

Explicando. O grande objetivo do pacote é a
simplificação, só que para o próprio fisco. Trans
forma as pessoas em médias, e aplica um critério
que na média se explica, mas que afeta aqueles
que estiverem abaixo do Equador. Num pais de
renda tão baixa e tão mal distribuída, a redução
das faixas para apenas duas tornará o sistema
mais regressivo, tendendo, "na média" a ser neu
tro para aqueles cujo rendimento era enquadrado
no Intervalo próximo àquelas faixas. Beneficia os
extremos: de um lado os que são desenquadrados
e, de outro, os níveis superiores de rendimento.
Comete, assim, vários pecados. Abre mão de re
ceita em quase 20%. Como se sabe, a progres
sividade fiscal não é apenas uma questão de recei
ta, mas também de despesa. O gasto público
acentua ou não, o caráter social do sistema de
arrecadação. Abrirmão de receita para quem ima
gina que a cada dia maior será a necessidade
de investimentos sociais, é afetar a progressivi
dade, o que é mais grave por se tratar de renda
das faixas superiores. Acarreta outras distorções
num País como o nosso, cuja tendência, espe
ra-se, é incorporar os segmentos da população
excluídos e atenuar a concentração de renda. Este
movimento irá agregando doses de regressivida
de ao sistema. Assim, também inibe a dinâmica
do Imposto de Renda, no sentido de cada vez

mais ir atingindo como pessoas físicas os deten
tores de riqueza e de capital. Mesmo sendo repe
titivo, lembraríamos um exemplo para explicar a
transformação das pessoas em médias: o caso
do número de filhos.

Pelo lado do capital, a criação de uma espécie
de imposto indireto sobre as operações em bolsa,
é uma curiosa criação do imposto de vendas e
consignações para ações. O objetivo não é sim
ples de atinar. Se apenas for arrecadar em pontos
onde a fonte inibida, e controlável garante o fluxo,
ai se explica.

Na verdade, é esta última questão colocada
a que está por trás do pacote. O que o fisco
objetiva é facilitar a sua vida. Tudo ou o máximo
para a fonte. O mínimo de papel e de custo de
fiscalização. O menor número de contribuintes
possível. Tudo bem, mas desde que não ocasione
injustiça factual e potencial, ou distorções.

Aprópria tnbutação da caderneta de poupança,
embora respaldada pelo nívelque atmge, não tem
por que ter um efeito permanente na medida que
tal concentração é eventual, em função do custo
de oportunidade hoje, das alternativas no mer
cado financeiro. Ora, se é assim, a renúncia de
receita em relação às pessoas físicas, coberta pela
maior tributação do capital, pode, num futuro pró
ximo, acarretar perda liquida para o fisco, e por
tanto para a sociedade via política fiscal.

Um leque muito grande de setores aplaudiu
a reforma. A esquerda estã inibida para comentar.
Os liberais saúdam o pacote, que imaginam estar
inspirado em propostas análogas às de países
em condições de nível e de distribuição de renda
muito diferentes da nossa.

A inspiração foi fiscalista; simplificar a vida e
o trabalho do fisco, ampliar o recolhimento na
fonte e antecipar recolhimentos.

Estaríamos de acordo, se não impactasse nega
tivamente sobre o perfil de progressividade, se
não tivesse um caráter conjuntural, e se fôssemos
"médias".

Aneutralidade quatitativa final (o que perde nas
pessoas físicas, ganha no capital), é também
questionável, pelo aspecto conjuntural. Se for as
sim, teremos uma bomba de efeito retardado,
pela dificuldade de tramitação posterior da corre
ção N, pela "simpatia", não será simples construir
a maioria parlamenta para o ajuste. A regressi
vidade, tributária em geral, tem uma bela repre
sentação parlamentar. (Muito bem!)

o SR. DIONÍSIO HAGE (PFL- PA Pronun
cia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, solicito a palavra para trazer ao co
nhecimento dos meus ilustres pares da ilegali
dade de uma recente decisão do Conselho Fede
ral de Medicina a mim trazida por um grupo de
médicos.

Como todos sabem, o Conselho Federal de
Medicina, órgão máximo dos médicos, foi criado
pelo Decreto-Lei rr 7.955, e através da Lei 3.268,
de 30-9-57, passou com os Conselhos Regionais,
a constituir uma autarquia de direito público, su
bordinada atualmente ao Ministério do Trabalho.

Pelo artigo 4° da referida lei, o Conselho Federal
compõe-se de dez membros efetivos e dez mem
bros suplentes.

Em meu estado do Pará, realizou-se em 9 de
agosto, eleição para renovar o quadro dirigente
do Conselho Regional.

Duas chapas disputaram a eleição, saindo vito
riosa a Oposição, com o nome de chapa União,
sem nenhuma contestação.

Acontece que, intempestivamente, os perdedo
res apresentaram um recurso, questionando o ho
rário de funcionamento da urna lotada em Santa
rém, no interior do Estado. Decorridos cinco dias
apresentaram recurso, também intempestivo ale
gando que oito eleitores não quites com a tesou
raria do Conselho votaram na urna de Santarém,
solicitando por esse fato anulação geral do pleito
ou da uma de Santarém.

O Conselho Federal de Medicina, em reunião
plenária realizada no último dia 16 e setembro,
convocou os dez conselheiros efetivos e os dez
suplentes para julgar o recurso que ora focali
zamos.

Pelo regimento interno do órgão, os Conse
lheiros suplentes só poderão votar quando em
exercício, o que ocorrerá com licença ou impedi
mento do Conselheiro titular. No momento da
votação do recurso causou espanto o fato de os
suplentes que votaram ilegalmente, deferindo por
onze votos contra seis, a pretensão dos recor
rentes.

Através da deliberação acima aludida que con
tou com os votos de sete suplentes impedidos
legalmente de votar, o Conselho Federal tomou
uma decisão irregular uma vez que a decisão só
poderia ter no máximo dez votos e votaram dezes
sete.

Vale ressaltar que o citado órgão, Conselho Fe
deral, tem como principal objetivo defender os
princípios de ética, devendo ser o guardião da
mesma Entretanto, tomou uma decisão que mui
to compromete o bom conceito do ilustrado Con
selho.

Os prejudicados por tão esdrúxula decisão vão
recorrer ao Judiciário, onde certamente terão o
reconhecimento legal de todos os seus direitos.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. GERALDO FLEMING (PMDB- AC.
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, entre as várias matérias de inte
resse para as regiões e comunidades menos de
senvolvidas, que defendi com muita dedicação
na Assembléia Nacional Constituinte, destacam
se as seguintes:

1. A questão mais importante, objeto da luta
empreendida em favor de nossa gente, visando
pôr fimàs incertezas e preocupações das sofridas
populações de Extrema e Nova Califórnia, foi sem
dúvida a ratificação em segundo turno do artigo
aprovado na primeira votação, visando solucionar
definitivamente as demarcações das fronteiras en
tre o nosso Estado, Rondôma e Amazonas. É o
§ 5° do art. 12 das Disposições Transitórias e
que tem a seguinte rdação:

"Ficam reconhecidos e homologados os
atuais limites dos Estados do Acre com os
Estados do Amazonas e de Rondônia, con
forme levantamentos cartográficos e geodé
sicos realizados pela Comissão Tripartite in
tegrada por representantes dos Estados e
dos serviços técnico-especializados do Instí
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística."

Houve tentativa de retirada desse dispositivo,
mas a efetiva defesa, de minha parte, com o apoio
do eminente acreano Senador Jarbas Passarinho,
que da tribuna discursou em favor do texto, levou-
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nos à significativa vitória de 261 votos contra ape
nas 45.

2. Proposta por mim apresentada desde a fase
das Subcomissões, para que 5% (cinco por cento)
da arrecadação do Imposto de Renda e do IPI
fossem aplicados nas Regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste.

A Assembléia Nacional Constituinte aprovou
que três por cento dessas receitas terão "aplica
ção em programas de financiamento ao setor pro
dutivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oes
te, através de suas instituições financeiras de cará
ter regional".

Portanto, minha proposição foi aproveitada em
seu conteúdo, apenas modificada quanto ao per
centual.

3. Na condição de co-autor da matéria, fiquei
satisfeito com a inclusão do seguinte texto na
nova Constituição Brasileira:

Os seringueiros recrutados nos termos do De
creto-Lei n9 5.813, de 14 de setembro de 1943,
e amparados pelo Decreto-Lei na 9.882, de 16
de setembro de 1946, receberão, quando caren
tes, pensão mensal vitalícia no valor de dois salá
rios mínimos.

§ 19 O benefício previsto neste artigo é esten
dido aos seringueiros que, atendendo a apelo do
Governo brasileiro, contribuíram para o esforço
de guerra, trabalhando na produção de borracha,
na Região Amazônica, durante a Segunda Guerra
Mundial.

§ 20 Os benefícios estabelecidos neste artigo
são transferíveis aos dependentes reconhecida
mente carentes.

§ 30 A concessão do benefício far-se-á con
forme lei a ser proposta pelo Poder Executivo
dentro de cento e cinquenta dias da promulgação
da Constituição.

4. Através de Emenda de minha autoria apro
vada no primeiro turno e ratificada no segundo
turno de votação, garantimos a existência da Polí
cia Militare do Corpo de Bombeiros, como forças
auxiliares e reserva do Exército, subordinando-se,
juntamente com a Polícia Civil, ao Governador
do Estado, visando à preservação da ordem públi
ca e dos direitos das pessoas e do patrimônio.

São estas as principais lutas que pude, em no
me do povo acreano, trazer como contribuição
na Assembléia Nacional Constituinte, oportuni
dade em que quero agradecer a todos os amigos
e pares que me apoiaram e incentivaram, permi
tindo conquistar essas importantes vitórias para
o Acre e a região.

o SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCE
LLOS (PFL - MG. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, 51'S. Constituintes, a proxi
midade das eleições municipais, marcadas para
15 de novembro, traz-nos algumas preocupações,
especialmente no que tange à ausência, até aqui,
de normas disciplinares da campanha eleitoral
que já está nas ruas.

Épreciso evitar o espetáculo triste de anos ante
riores, quando os candidatos, travavam verdadei
ras batalhas de cartazes, panfletos, autofalantes
etc., provocando uma enorme poluição nos cen
tros urbanos sem atingir o objetivo principal: co
municar-se com os eleitores.

A definição de regras e espaços físicos para
a propaganda eleitoral beneficiaria a todos, candi
datos, prefeitos e principalmente, à população que

teria acesso aos programas dos candidatos sem
ter que conviver com toneladas de lixo nas ruas
e pichações nas paredes.

Além desse aspecto sanitário, gostaríamos que
a próxima campanha fosse marcada mais pelo
confronto de idéias e programas do que pela
constumeira troca de insultos e calúnias, atingin
do mais, por vezes, as vidas íntimas dos candi
datos do que suas posições político-ideológicas.

A classe política deve entender que os tempos
mudam. Hoje, a população brasileira, especial
mente dos centros urbanos, está mais informada,
mas consciente e menos sensível a apelos de
ordem inferior. O que todos querem é resolver
seus problemas mais prementes de educação,
moradia, saúde e trabalho, e não se deliciar com
repertórios policialescos de escândalos e perver
sões.

Sopram novos ventos, ventos de renovação e
de responsabilidade. Durante muito tempo nos
desculpamos por não agirmos alegando a falta
de liberdade e de democracia. Hoje as temos;
usemo-Ias em favor do nosso povo, conduzindo
um debate político amadurecido, sóbrio e prag
mático.

Esperamos, pois, que cada setor cumpra seu
papel: que as autoridades municipais e eleitorais
definam, o quanto antes, os parâmetros da cam
panha; que os candidatos, democraticamente, ob
servem as regras do pleito e os deveres de civili
dade e urbanidade; que o eleitorado participe,
questione, contribua, vote com a razão e com
a consciência.

Cremos traduzir, nessas breves palavras, o sen
timento do povo de Minas Gerais e de todo o
Brasil, que não haverá mais de se deixar levar
pela retórica dos discursos populistas e nem de
se intimidar com os alaridos radicalizantes das
extremas direita e esquerda.

Nós confiamos no critério e na inteligência dos
brasileiros. Façamos política à sua altura.

O SR. EVALDO GONÇALVES (PFL - PB.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, não nos parece plenamente
justificável a iniciativa do Governo Federal, anteci
pando-se, na feitura do orçamento do próximo
ano, aos cortes de recursos destinados à manu
tenção de órgãos importantes de desenvolvimen
to regional e nacional, como é o caso do DNOCS,
de extensão rural, como é o caso da Embrater,
bem como de serviços essenciais de atribuição
do DNER, como é o caso da conservação e manu
tenção de nossas rodovias asfaltadas. Isto para
ficar apenas nesses três setores que considero
fundamentais à nossa infra-estrutura: a) irrigação
e açudagem; b) malha rodoviária; e c) desenvol
vimento da economia primária, através da exten
são, rural. Outras áreas, igualmente importantes,
foram objetos das medidas restritivas inseridas
no novo orçamento federal de 1988, sob a alega
ção de que houve um decréscimo de 17% nas
receitas da União, em benefício dos Estados e
Municípios, por força de dispositivos da nova
Constituição brasileira.

Todavia, em termos de desenvolvimento regio
nal, nada pior do que a extinção do DNOCS, da
Embrater e das condições de tráfego de nossas
rodovias federais. Será o caos. Sobretudo para
nós, nordestinos.

Quando na formulação da nova Carta Magna
lutamos pela melhoria das receitas dos Estados

e Municípios, o nosso propósito foi fortalecer o
seu desempenho administrativo sabidamente
precário e insatisfatório, sobretudo nas regiões
subdesenvolvidas do Pais. Nunca se imaginou
que, em contrapartida, a União partisse para a
desativação de órgãos importantes e a devolução
de responsabilidades administrativas aos Estados
e Municípios, anulando, por completo, o aumento
dado às suas fontes de receitas.

Ademais, a eY'inção do DNOCS e da Embrater
há de ser entendida corno excesso de castigo.
Não há como explicar tanta prevenção, sobretudo
em face dos serviços por eles prestados. O
DNOCS tem uma tradição de trabalho na região
Nordestina que quase centenária e sua atuação
é imprescindível ao Governo, que tem como meta
a irrigação, e se diz comprometido com o Nor
deste. A Emhrater é a presença mais marcante,
através da Emater e seus extensionistas, do Go
verno Federal no setor primário da nossa econo
mia.

Por todas essas razões, nada recomendaria a
sua extinção, nem, muito menos, pela comple
xidade de seu funcionamento, a sua estadualí
zação, ou municipalização, como está insinuando
o Governo Federal. O mesmo ocorre com relção
ao DNER e sua responsabllídade de conservar
as rodovias federais. É tarefa que não pode ser
delegada. Haverá de continuar a ser executada
pelo Ministério dos Transportes e pelo DNER, sob
pena de se, pôr em risco um grande patrímõnío
da Nação. E preciso que não se exagere na reper
cussão financeira das medidas constitucionais
que importaram na descentralização de pequenas
fatias da Receita Federal em favor dos Estados
e Municípios. Além de ter sido muito pouco, a
transferência desses recursos se operará ao longo
de cinco anos, em regime de doses homeopá
ticas.

Como paralisar obras e desativar serviços de
uma só vez, abruptamente, em nome de uma
descentralização, que virá a longo prazo? Ainda,
essa descentralização se destinou a compensar
perdas tributárias dos Estados e municípios, ao
longo de muitas décadas, nunca a devolver res
ponsabilidades e ônus, muito acima de suas p0s
sibilidades.

É mais do que certo que o Congresso Nacional,
com suas novas atribuições, inclusive de modi
ficar a proposta orçamentária, tudo fará para colo
car as coisas nos seus devidos lugares. Vamos
esperar que desapareçam as retaliações internas
como processo de administração das nossas
eventuais dificuldades. Nem tanto a terra, nem
tanto ao mar. Nenhuma manifestação maior de
justiça do que o equilíbrio. Esta foi a inspiração
superior que presidiu os trabalhos da Assembléia
Nacional Constituinte, no que diz respeito a distri
buição da receita tributária da União.

O SR. GABRIEL GUERREIRO (PMDB 
PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, certamente esta não é
a ConstItuição dos meus sonhos, mas não tenho
dúvida de que é um marco fundamental e indelé
vel na história do Brasil. Fruto de um gigantesco
trabalho que durou 20 meses e que envolveu a
todos os constituintes, uns mais ativos, outros
menos, mas, sem dúvida, a nova Carta tem a
cara do País. A Constituição Cidadã tem a face
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do povo brasileiro com suas contradições e lutas,
com suas agruras, frustrações e desesperos, e,
fundamentalmente, com sua coragem e suas es
peranças.

Estamos no limite final do trabalho constituinte,
porém, nosso trabalho não termina aqui, a tarefa
se transfere agora para o Congresso Nacional e
nossa responsabilidade continua. Conquistamos
avanços inquestionáveis e temos a obrigação e
o compromisso de garantir de fato a sua aplicação
na legislação complementar e ordinária. Comis
sões ainda serão criadas e seus trabalhos frutifi
carão no futuro, como aquela que estudará a redi
visão territorial nacional e cuidará de modo espe
cial da nossa Amazônia.

No que me diz respeito estou extremamente
satisfeito com as conquistas aqui feitas. De modo
especial me regozijo pelo fato de termos avança
dos, e muito, no setor mineral, especialmente com
a nacionalização do subsolo brasileiro. À margem
das críticas que nos fizeram vamos experimentar
uma nova ordem e estou convencido de que será
altamente benéfica à soberania do nosso povo.

Cuidamos da educação, da saúde, da previ
dência social; recompusemos a Federação brasi
leira através do novo sistema tributário: conquis
tamos enormes avanços sociais com os direitos
individuais e coletivos revigorados e ampliados.
O poder do Congresso Nacional recomposto na
sua plenitude, o Poder Jurídico autônomo e forta
lecido, enfim, criamos os mecanismos essenciais
para garantir a concretização definitiva e plena
da democracia brasileira.

Quero me congratular com a Constituinte Sau
dar e parabenizar a todos os colegas nesta sessão
última de votação, aqueles que concordaram e
aqueles que discordaram de nossas posições.
Saudar e me congratular com os funcionários,
com a imprensa e de modo especial com nossos
líderes partidários, pelo extraordinário trabalho
que realizaram na condução das negociações,
sem as quais esta Casa não seria vitoriosa no
dia de hoje.

ÀMesa Diretora, comandada pelo grande Presi
dente Ulysses Guimarães, sem favores, o grande,
o maior líder de todos nós, deixo aqui meu singelo,
humilde, mas sincero parabéns.

Enfim, aos brasileiros, aos amazônidas e aos
meus irmãos do Pará deixo a saudação e a fé
no futuro promissor que todos almejamos nesta
data hrstóríca, em que se renovam as esperanças
do povo brasileiro com a conclusão da nossa
Carta Magna.

Muito obrigado.

o SR. ADEMIR ANDRADE (PSB - PA.Pro
nuncia o seguinte díscurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, desejamos nesta sessão, uma
das mais importantes da Assembléia Nacional
Constituinte, deixar registrado nosso protesto pe
las declarações feitas pelo Governador do Estado
do Pará, Sr. Hélio Gueiros, e pelo Ministro da Justi
ça, Sr. Paulo Brossard, a respeito da Anistia Inter
nacional.

Essa entidade de caráter internacional merece
de todos os democratas do mundo o mais profun
do respeito. Ela se compõe de pessoas que carre
gam consigo o sentimento da indignação contra
qualquer tipo de injustiça que se cometa ao ser
humano, em qualquer parte do mundo. Ê uma
entidade que defende os direitos humanos e de-

nuncia todos aqueles que não o respeitam, inde
pendente da forma de governo. Essas pessoas,
normalmente têm sua vida profissional, como
qualquer outra, dedicam todo o tempo que lhes
sobra à luta de denunciar todos aqueles, sejam
dos países socialistas, sejam das ditaduras. Esta
mos visando a conter, através da opinião pública
internacional, os desmandos e as arbitrariedades
praticadas contra o ser humano.

Desejamos deixar registrado também nos Anais
da Assembléia, o telex remetido pelos irmãos do
ex-Deputado Paulo Fontelles, Srs. Ronaldo Fonte
lles de Lima, Antônio Fontelles de Lima e José
Fontelles de Lima, ao Governador do Estado do
Pará, pelas suas desrespeitosas declarações à
Anistia Internacíonal, que retratam a indIgnação
deles e, tenho certeza, é a mesma de todos aque
les que vêem uns aos outros como seu seme
lhante. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Senhor Govemador
Entre pasmos e estarrecidos, lemos, embora

tardiamente, a resposta galhofeira que V. Ex" dá
a uma entidade de caráter mundial, séria e respon
sável, como é Anistia Intemacional, cujo conceito
de dignidade é reconhecido por todos os que
tratam com seriedade os assuntos que dizem res
peito aos direitos do homem. Certa, portanto, está
a revista "Veja", quando compara a ignorância
de V. Ex" com a do Ministro Brossard, homem
sabidamente ligado ao latifúndio mais reacioná
rio.

Ê evidente que V. Ex" exerce hoje à govemo
do Estado graças à anistia que lhe foi concedida,
pois também vitimado pelo ato de cassação que
sofreu, inobstante pareça estar esquecido disso.

Entretanto, no que tange às vitimas dos assas
sinos denunciados pela Anistia Internacional, ne
nhuma reparação pode ser feita, pois nem mesmo
o consolo de seus familiares de verem os crimino
sos punidos será possível alcançar, já que segun
do a referida entidade internacional - que aliás
é público e notório - não existe interesses dos
governos federal ou estadual em desvendar os
crimes.

Ademais, enquanto choramos a morte de nos
so saudoso e inesquecível Paulo, cuja luta conti
nua sendo um símbolo de resistência à explo
ração dos mais fracos, e tantas outras famílías
o fazem em relação aos seus parentes também
do mesmo modo desaparecidos, V. Ex?, a autori
dade maior do nosso estado, tripudia sobre o
fato com gracejos e chacotas. O que é, Senhor
Governador, profundamente deplorável, e por isso
mesmo merecedora tal conduta, do nosso vee
mente protesto.

Belém, 16 de setembro de 1988. - Ronaldo
FonteIles de Uma - Antonio Fontelles de
Uma - José FonteIles de Uma

O SR. DASO COIMBRA (PMDB - RJ. Pre
nuncia o seguinte díscurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, estamos concluindo os traba
lhos da Assembléia Nacional Constituinte. Quan·
do de sua instalação, sabia eu das dificuldades
e das lutas que nos aguardavam. Preparei-me pa
ra o exercício da atividade constituinte com serie
dade e responsabilidade, desde o inicio de minha
campanha eleitoral visando reeleger-me no pleito
passado.

Falei aos meus eleitores dos meus planos e
de meus projetos. Eu os relacionei em itens que
fiz publicar para distribuir como prospecto de
campanha eleitoral. Destaquei, entre outros temas
de igual relevância, dez itens sobre os quais firmei
compromisso pessoal com o meu eleitorado, de
vê-los inseridos no texto constitucional a ser ela
borado.

Hoje, quando estamos aprovando a Redação
Final da nova Constituição do Brasil, vejo aqueles
dez temas fazendo parte do texto. da Lei Maior,
dos princípios que de ora em diante passam a
reger os destinos de nosso povo, assegurando
o direito, a igualdade entre as pessoas, a justiça
e a liberdade democrática.

Veja, Sr. Presidente, a fidelidade com que atuei
neste trabalho constítumte. Eis aqui, agora por
mim repetidos desta tribuna, os itens elencados
em minhas propostas e compromissos eleitorais:

1) Direito das Minorias
2) Liberdade Religiosa
3) Liberdade de Expressão do Pensamento
4) Igualdade Racial
5) Direito de Propriedade e Reforma Agrária

Justa e Cristã
6) Liberdade para Iniciativa Privada
7) Proteção à Familia
8) Salários, Pensões e Proventos Justos
9) Ampla Autonomia para Estados e Municí

pios
10) Proteção e Incentivo à Pequena e Média

Empresas ,
E, se fui fiel naqueles compromissos de luta,

igualmente procurei ser um Deputado Constituin
te dos mais atuantes, sem jamais criar embaraços
à continuidade dos trabalhos do plenário 'e elas
comissões. Ao longo desses meses de reuniões
somente por cinco dias estive ausente do plenário.
Não por vontade própria, mas por imposição mé
dica, que me reteve na cidade do Rio de Janeiro,
recolhido ao Hospital Evangélico do Rio de Janei
ro, em razão de indispensável, embora pequena,
cirurgia a que fui submetido.

Mas posso assegurar-lhe, Sr. Presidente, que
fiz o pós-operatório dentro deste plenário, pois
sabia eu de minhas indeclináveis responsabilida
des para com o povo e para com os meus eleito
res. A ninguém, à época, dei ciência deste fato
para impedir que fosse interpretada minha deci
são como um ato demagógico. A demagogia,
Sr. Presidente, não fica bem aos responsáveis e
cumpridores de seus deveres Por isto, cumpri
o meu dever e aqui estive diutumamente.

Ainda na fase inicial dos trabalhos constituintes
- mais precisamente em julho de 1987 - desta
mesma tribuna teci comentários à lentídão do
processo de elaboração da nova Carta. Igualmen
te me insurgi quanto ao fato de estarmos traba
lhando em cima do nada, situação que gerava
o desconforto dos desencontros ideológicos ,
doutrinários, politicos, em todos os aspectos que
envolviam a elaboração do texto. Já àquela época
eram evidentes os erros, os equívocos, a desar
monia do texto e já se delineavam os grupos e
os interesses em jogo.

Felizmente, Sr. Presidente, houve uma correção
na rota de nossos trabalhos. Alterado o Regimento
Intemo da Assembléia Nacional Constituinte, o
perfildo texto passou a refletir o perfil do plenário
e os acordos foram o instrumento de harmoni
zação de todos os segmentos envolvidos no pro-
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cesso. Sinto-me privilegiado por ter sido um dos
articuladores dos meios regimentais que oferece
ram ao plenário e às lideranças os rumos dos
acordos dos quais todos nós, hoje, somos dele
parte integrante.

Ninguém sai desta Assembléia Nacional Cons
tituinte como o senhor de todos os feitos e realiza
ções. Assim, perfeições e imperfeições, avanços
e recuos devem ser creditados a todos os mem
bros desta Casa A minoria não se fez arrogante
e a maioria não se fez avassaladora. O bom senso
e o consenso prevaleceram. A Nação sai altiva
deste embate e o povo revestido de maiores espe
ranças.

Se melhor não está o texto da Constituição,
dois fatores se evidenciam como responsáveis
pelo fenômeno. O primeiro, a lentidão dos traba
lhos iniciais. O segundo, a pressa e o atropelo
dos trabalhos finais. Não deveríamos ter sido tão
lentos quando aqui chegamos. Nem deveríamos
correr mais que o tempo, para daqui sairmos.

Recordo, Sr. Presidente, a presença do povo
aos trabalhos constítutntes. A força de pressão
de grupos, pequenos ou grandes, ricos ou pobres,
foi um espetáculo contagiante e inesquecível. Se
é verdade que os lobistas aqui murejaram o tempo
todo, é bem verdade que nem sempre foram eles
felizes em seus intentos. Recordo-me de uma mu
lher anônima, e de seu filho, um jovem excep
cional. Caminharam horas sem fim e diariamente
por estes nossos corredores. Conseguiram, ao
fim, o que desejavam: o reconhecimento de que
cumpre ao estado assegurar assistência, inclusive
financeira, aos deficientes físicos. E a Constituição
assim deliberou. Não eram fortes, nem muitos:
uma mulher e um jovem enfermo. No entanto
saíram vitoriosos.

Enquanto, isto, os banqueiros tiveram reduzida,
pela nova Constituição, sua influência na vida do
País. Grandes grupos econômicos devem estar
curvados ante os rumos que a Constituição dá
ao País. E o trabalhador cresce de importância,
agora verdadeiramente amparados pela LeiMaior.

A educação e a saúde, setores nos quais atuei
mais destacadamente, saem desta Assembléia
Nacional Constituinte com um perfil mais adequa
do à realidade brasileira. Não se violentou o direito
do particular e se deu maior responsabilidade ao
poder público na concorrência dentro daquelas
áreas específicas.

É verdade que a Constituição falhou em alguns
aspectos. Sobretudo em deixar livre de censura
a permissividade, a pomografia, a obscenidade
e outras mazelas morais, fazendo isso em nome
da liberdade de expressão. Infelizmente, agora na
da impedirá a agressão à pessoa, à família, à so
ciedade, à Igreja e à Fé, em nome daquela liber
dade ampla que se deu às manífestações ditas
culturais e artísticas, quando inseridas na televi
são, no rádio e no cinema. Defendi os princípios
éticos e morais, mas fui voto vencido.

Sou a favor da liberdade do pensamento polí
tico e ideológico. Defendo a não-censura na im
prensa. Mas, nas diversões públicas, sobretudo
quando estas são financiadas com recursos do
Governo, anão-censura é uma agressão vil à
consciência das pessoas bem formadas.

Penso que, no geral, a Constituição está bem
posta e aceitavelmente bem elaborada. Por isto
a assinarei com a sensação de estar cumprindo

um dever para o qual me propus ao querer ser
um constituinte.

Transitei desde as Subcomissões Temáticas
sempre com o mesmo entusiasmo.

Fui vice-Presidente da Subcomissão de Defesa
do Estado, da Sociedade e de sua Segurança,
comparecendo a todas as sessões e presidindo
algumas.

Integrei a Comissão de Organização Eleitoral,
Partidária e de Garantia das Instituições, onde
atuei nas suas reuniões plenárias.

Apresentei 85 emendas à Constituição e tive
23 delas aprovadas, no todo ou em parte.

Procurei não ser omisso, e o serviço de esta
tistica da Biblioteca da Câmara dos Deputados
comprova isto, tendo em seus arquivos 285 arti
gos ou reportagens publicados nos cinco maiores
jornais do País O Globo, o Estado de S. Paulo.
Folha de S. Paulo, Jornal do Brasll e Correio
Brazlliense) que destacaram minha atuação na
Assembléia Nacional Constituinte.

Por fim, desta faço constar dos Anais desta
Casa o meu empenho em estar presente à tarefa
complementar à Constituição, vivendo o processo
de elaboração das leis complementares e ordiná
rias que interpretarão e darão vida, à nova Consti
tuição do País.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. MATHEUS IENSEN (PMDB - PRo
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, a agressão ao meio ambiente,
pela devastação florestal, tem-se agravado, nos
últimos meses, no Brasil, quando as labaredas
nos arredores de Porto Velho, capital de Rondônia,
devastaram quarenta e oito mil quilômetros qua
drados, extensão maior que a do Estado de Sergi
pe, a do Estado de Alagoas e a do Estado do
Rio Grande do Norte.

Anualmente, a partir de setembro, quando se
iniciam as chuvas, os lavradores, sem a conve
niente assistência de serviços pr6prios, ateiam fo
go em suas propriedades, para combater a erva
daninha, que dificulta a aração.

Por esse motivo e, principalmente pelo desma
tamento, duzentos mil quilômetros quadrados de
florestas foram ceifados no Amazonas, aponta
ram-se quinhentos focos de incêndios de Alta flo
resta, representando cerca de quatrocentos e ses
senta quilômetros quadrados de fogo contínuo.

O Rio de Janeiro, onde se encontram, como
em Minas Gerais, remanescentes da Mata Atlân
tica, durante dias os incêndios devastaram trezen
tos quilômetros quadrados do Parque Itatiaia, uma
das mais ricas reservas florestais do País.

As queimac.. 1S irrompem nos canaviais de São
Paulo e estendem-se ao Paraná, enquanto a enor
me quantidade de gás carbônico, liberada pela
combustão, produz o efeito estufa, com o exage
rado aquecimento do Planeta, prejudicando a ca
mada de ozônio que circunda a atmosfera.

Evidentemente não se deve esquecer, nesse
contexto, a situação do pequeno lavrador, sem
instrumentos para a derrubada e a capina, quei
mando-se a capoeira, para o plantio do arroz,
da mandioca, do milho e da banana.

Mas o fogo se alastra, devora os campos vizi
nhos, mata o gado e atinge as florestas.

O combate ao fogo se toma difícil,quando atin
ge elevações como a de Itatiaia, mobilizando os

bombeiros, guardas florestais, e vários populares,
interessados em dominar o sinistro, sob a canícula
sufocante ou quando as Virações à noite mais
acendem as chamas.

O problema é dos mais graves.
É preciso que as autoridades federais, estaduais

e municipais conjuguem esforços, no sentido de
preservar a destruição das florestas brasileiras,
queimadas por pessoas inescrupulosas interes
sadas na retirada da madeira e recursos minerais,
principalmente na Amazônia.

Pretendo, de imediato, propor medidas, nas leis
ordinárias e complementares, no sentido de pre
servar nosso revestimento florestal, penalizando
quem tira proveito desses atos criminosos e aten
tat6rios à nossa ecologia.

Por traz dessa devastação na Amazônia está
o desvio de recursos para os países vizinhos, bur
ladas as autoridades brasileiras, fato que se repete
nas fronteiras do Paraná, com grave prejuízo para
a nossa economia, o que é lamentável.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, SI"'"
e Srs. Constituintes. (Muito bem!)

O SR. ANTÔNIO DE JESUS (PMDB-GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs, Constituintes, por intermédio deste meu pro
nunciamento, no dia em que votaremos o projeto
de constituição em sua redação final propiciando
ao País urna Constituição que institui um Estado
Democrático de Direito que reconhece como va
lores uma sociedade fratema, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e com
prometida na ordem intemacional, com a solução
pacífica sob a proteção de Deus, promulgamos
assim a Constituição da República Federativa do
Brasil.

No título dos princípios fundamentais desta
cam-se a cidadania e a dignidade da pessoa hu
mana.

No título dos Direitos e Deveres Individuais e
Coletivos, art. 59, inciso V está explicito o direito
de resposta, proporcional ao agravo, além da in
denização por dano moral ou à imagem.

O inciso IXdiz: é livre a expressão da atividade
intelectual, artística, científica, e de comunicação.
Enquanto no inciso X expressa: "são invioláveis
a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurando o direito à indenização pelo dano
material ou moral de sua violação".

O capítulo da comunicação traz em seu bojo
uma censura clássica, implícita, subentendida.

Os seus dispositivos preceituam e garantem
o respeito aos princípios éticos e sociais que, ao
nosso ver, devem nortear a vida da família bra
sileira.

O art. 220 dá competência a lei federal regular
as diversões e espetáculos, cabendo ao Poder
Público informar sobre a natureza deles, as faixas
etárias, locais e horários que sua apresentação
se mostre inadeguada.

A lei federal estabelecerá os meios legais que
garantem a pessoa e a famílIa de se defenderem
de programas ou programações de rádio e televi
são que contrariem os valores éticos e morais
da pessoa e da famílIa; bem como a propaganda
comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrot6
xicos e medicamentos.

É constitucional que a produção e a progra
mação das emissoras de rádio e televisão darão
preferência a finalidades educativas, culturaís e
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informativas, promovendo a cultura nacional e
regional.

Fica claro assim, Sr. Presidente, que a Nova
Carta não é um atestado de liberação de costu
mes, como querem alguns.

Desapareceu - é verdade - aquela censura
de que alguns se valiam como instrumento de
sectarismo e até mesmo de exercício de poder.
Mas - e isso é muito importante - permanecem
no novo texto constitucional os instrumentos ca
pazes de garantir uma sociedade modema, justa,
igualitária e acima de tudo fundamentada em
princípios básicos que dignificam a pessoa hu
mana.

o SR. JOSÉ DUTRA (PMDB - Nv\. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'"
e Srs. Constituintes, no caso dos trabalhos de
elaboração da oitava Constituição brasileira, mais
precisamente, quando se efetiva a votação da re
dação final do novo texto constitucional, eu não
poderia deixar de ressaltar a importância desses
trabalhos para o futuro de nosso País e, conse
qüentemente, para o destino de nossa grande
Nação.

Não se pode negar que o texto aprovado não
agradou a todos. Mas não se pode negar também
que aquilo que foi aprovado reflete, indiscutivel
mente, o pensamento da grande maioria do povo
brasileiro.

Nesta hora, portanto, todos os constituintes dão
por encerrada a sua grande e honrosa missão
de legar ao País um novo ordenamento jurídico,
com o qual seja possível estabelecer novos rumos
para a Nação nos campos econômico, social e
político,para que, com isso, se possa dar-lhe tran
qüilidade, paz e segurança nos anos que se apro
ximam.

A Constituição brasileira de 1988, a meu sentir,
é, talvez, a mais avançada do mundo, especial
mente no que toca aos direitos e garantias funda
mentais, nos quais se instituiu o salário-férias, re
duziu-se a jornada de trabalho de 48 para 44
horas, as horas extras passam a valer mais 50% ,
indenização compensatória, 40% a mais do FGTS
no caso de demissão, lecença-maternidade de
120dias, licença-paternidade, mandado de segu
rança coletivo, estabilidade no emprego, turno
ininterrupto de seis horas, unicidade sindical, di
reito de greve, voto aos 16 anos.

Isso só foi possível em razão de ter sido o traba
lho realizado sob o manto da mais ampla demo
cracia, apesar de acusações em contrário, mas
que não refletiam a realidade.

Votei livremente em todas as questões, espe
cialmente quando votei favoravelmente em todas
as questões sociais que resultaram aprovadas.
Não recebi nenhuma pressão para votar deste
ou daquele jeito. Votei, pois, de acordo com a
minha consciência.

No que toca ao sistema tributário, entendo que
avançamos profundamente, já que desconcen
tramos os recursos públicos da União para distri
buí-los melhor com os municípios, que têm au
mentada a sua receita em cerca de 32% e com
os Estados, que têm a sua receita aumentada
em torno de 16%.

Na ordem econômica, estabeleceu-se uma níti
da diferença entre o capital estrangeiro e o capital
nacional, para que se pudesse preservar os inte
resses das empresas brasileiras de capital nacío- _

nal, sem, contudo, se prejudicar o capital aliení
gena, que continua com espaço bem amplo na
nossa economia, já que não podemos nos dar
ao luxo de dispensar o capital intemacional para
investimento no País.

A exploração de nossos recursos minerais so
mente poderá ser feito por brasileiros ou pela
empresa brasileira de capital nacional, como me
canismo de preservação de nossas riquezas, sem,
contudo, alijarmos o capital internacional que terá
quatro anos para se ajustar às novas regras consti
tucionais.

A reforma agrária ficou garantida, com base
na função social da terra, sendo excluída dela
a terra produtiva.

Na ordem social unificou-se o sistema de saú
de; modificou-se o critério para aposentadoria,
que será corrigida com base na OTN; a educação
fundamental recebe recursos suficientes para me
lhorar o seu padrão, institui-se o habeas-datam
preservou-se o meio ambiente e se defendeu os
índios.

LIquidou-se com os marajás.
Ganhamos mais cinco anos de incentivos fis

cais para a Zona Franca de Manaus. Nada mais
que isso, já que ela continua à mercê de modifi
cações por decreto do Govemo federal.

Sinto-me felizpor haver participado dos traba
lhos de elaboração da nova Carta e muito mais
feliz por haver votado favoravelmente a todas as
questões consideradas como avanço na nova
Constituição, fato que retrata o compromisso que
assumi com o povo brasileiro e, particularmente,
com o povo amazonense.

Sempre estive atento às propostas, discussões
e debates dos assuntos que diziam respeito aos
interesses do Amazonas e da Amazônia. E foi
assim que combati a idéia de impedimento da
exploração mineral em terras indígenas, defendi
incansavelmente uma política mineral sintonizada
com os interesses do Amazonas e do Brasil, de
fendi com todas as minhas forças uma política
indigenista que preservasse os nossos irmãos sil
vícolas, no que toca aos seus usos, costumes
e tradições; defendi a participação financeira do
índio no produto da lavra dos minérios encon
trados no subsolo de seu território.

De todo esse trabalho saio com a consciência
tranqüila de que cumpri com o meu dever, que
lutei por aquilo que é nosso, que procurei, na
medida de minhas forças, defender, intransigente
mente, os interesses nacionais e é com essa cons
ciência que vou assinar, com muita honra, a Cons
tituição brasileira de 1988.

Nesta hora de despedida dos nossos trabalhos
como constituintes, não poderia deixar de subli
nhar a importância que neles teve o Deputado
Ulysses Guimarães, presidente da Assembléia Na
cional Constituinte. Sem sua força moral, sem
sua firmeza de comando e sem o seu empenho
pessoal no sentido de acelerar os trabalhos de
votação, não sei se teríamos chegado a este mo
mento histórico da vida brasileira. Não posso dei
xar de evidenciar o trabalho importante desen
volvido pelo meu ilustre conterrâneo, Deputado
Bernardo Cabral, que desempenhou com sabe
doria a sua função de relator da Comissão de
Sistematização e da própna Assembléia Nacional
Constituinte.

Uma palavra de agradecimento aos Relatores
Adjuntos Adolfo Oliveira,Antônio Carlos Konder

Reis e José Fogaça, aos líderes partidários, assim
como a todos os meus colegas constituintes, pelo
esforço, empenho e dedicação com que se hou
veram na nobre e honrosa tarefa de se fazer uma
nova Constituição para o Brasil.

Quero desculpar-me perante os meus colegas
por qualquer excesso que possa ter cometido.
Se isso houve, foi, talvez, por excesso de zelo
na defesa dos interesses da minha região, a Ama
zõrna, e do meu estado, o Amazonas, e de seu
povo.

Sublinho e agradeço o trabalho da imprensa,
dos funcionários da Câmara e do Senado, particu
larmente dos assessores, taquígrafos e servidores
do meu gabinete, que se empenharam funda
mente, com seu esforço e dedicação, para que
hoje pudéssemos cantar o hino de nossa vitória.

Honrado, sobremodo, por haver participado
desta missão histórica, que marca profundamente
a minha vida, quero, no ocaso deste pronuncia
mento, enfatizar que vencemos esta etapa impor
tante da estrada que nos levará à plenitude demo
crática e à transformação da vida brasileira, mas
é necessário que permaneçamos imbuídos do
mesmo sentimento patriótico que norteou nossas
ações durante os trabalhos da Assembléia Nacio
nal Constituinte, para que possamos elaborar a
legislação complementar e ordinária, com as
quais esperamos recompor a vida nacional, des
lanchar o processo de desenvolvimento do país,
melhorar as condições de vida do seu povo e
projetar o Brasil no patamar das grandes potên
cias internacionais.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. NOEL DE CARVALHO (PDT - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, basta uma longa estiagem e
a maior riqueza natural do nosso País, que são
as florestas, começa a ser devastada por incêndios
que destroem a fauna, poluem o ar e modificam
o clima de regiões inteiras. Modificam o clima
da Terra: A floresta amazônica não é um dos
pulmões que oxigenam o nosso planeta? Por isso
o mundo inteiro,que hoje não pode ser enganado
porque os satélites tudo vêem e fotografam, tam

-bém se preocupa com o que se passa no Brasil
em matéria de destruição da natureza. Preocu
pa-se mais do que nós, brasileiros, que assistimos
a essa depredação como se ela fosse um mal
inevitável a pedir apenas resignação, orações e
chuvas.

Enquanto isso o IBDF confessa ter apenas 283
vigias, ou agentes florestais, para todo o País...
E anuncia as providências em estudos: campa
nhas publicitárias; em suma, nada de concreto
a não ser palavras e mais palavras. Há leis, há
um Código Florestal prevendo penalidades rigo
rosas, e, como sempre, elas ficam no papel por
que não há quem fiscalize,processe os culpados
e aplique as penas. Por isso o resto do mundo
está como nós, preocupadissimo: finalmente a
Terra tornou-se pequena e se sabe agora que
em matéria de poluição e destruição de recursos
naturais, o que ocorre num país interessa a toda
a humanidade Porque a afeta e compromete o
futuro de toda a espécie humano.

Quanto se aplica na preservação dos nossos
recursos naturais e, especialmente, quanto se des
tina à defesa das florestas e mananciais? Gas
tam-se bilhões de dólares num programa nuclear
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que até hoje nada de concreto realizou, milhões
de dólares estão sendo gastos na construção de
um submarino atômico e de um avião de guerra
supersônico. A dívida extema do Brasil é a maior
do mundo e a pior se a contraímos para gastar
em projetos que não são reprodutivos, que nada
vão acrescentar ao nosso desenvolvimento. E, no
entanto, continuamos a dilapidar o nosso maior
patrimônio que são os enormes e variados recur
sos com que a natureza nos dotou. Quanto vale
isso? A quanto monta esse "ativo" nacional que
está sendo destruído? Nos países organizados es
sas riquezas naturais já são contabílízadas, e elas
são, por isso, cada vez mais protegidas. Por que
ao invés de construirmos um submarino atômico
não cuidamos de construir mais navios destina
dos à navegação dos rios, equipados com meios
para auxiliar no combate aos incêndios e outros
atentados à natureza? Por que não construímos
aviões equipados para combater esses incêndios,
que prestam grandes serviços em países euro
peus, nos Estados Unidos, Canadá e União Sovié
tica?

E a prevenção - porque é sempre melhor pre
venir do que remediar - por que não a desenvol
vemos? Há muitos empreendimentos florestais
particulares, algumas com áreas abrangendo di
versos municípios, e neles há sistemas de preven
ção. Viaja-se por esse Brasil afora e não se vê,
em nossas florestas, situadas em terras públicas,
sequer uma torre de observação capaz de assi
nalar um início de incêndio e de transmitir um
pedido de auxílío,

É hora de fazer alguma coisa para mudar isto,
que não pode ser evidentemente fazercampanhas
publicitárias caríssimas ou encher o IBDFde ver
bas para serem desperdíçadas por sua burocracia
ineficiente e despreparada.

Vamos ver como se faz lá fora, e aqui em nosso
País que métodos de ação a iniciativa privada
utiliza, vamos pensar em soluções mais eficazes,
para que não continuemos a assistir o triste espe
táculo da devastação das matas e da luta inglória
de bombeiros a bater no fogo com galhos de
árvores.

Penso que a primeira iniciativa deverá ser, e
pretendo concretizá-Ia na Prefeitura, a formação
de um corpo de voluntários, jovens, por exemplo,
que poderiam colaborar com o poder público na
defesa do nosso Parque Nacional de Itatiaia e
dos demais bolsôes de florestas e matas de nosso
município. A comunidade participará se ela cons
cientizar-se e for estimulada a assumir os seus
próprios,interesses, experiência que tive a satisfa
ção de viverquando prefeito. As Forças Armadas
poderão prestar um grande serviço ao País se
se dispuserem a dar apoio logístico a esses corpos
de voluntários, organização e disciplina de ação.
Uma força armada é eficiente na medida em que
se estrutura nas condições e necessidades do país
a que serve, e tenho certeza de que tanto o Exér
cito quanto a Marinha e a Aeronáutica não se
recusarão a estudar a possibilidade de criarem
em seus quadros unidades especializadas e volta
das à preservação dos recursos naturais. Esses
recursos são altamente estratégícos para o país,
e creio, para isso, que é tão importante uma unida
de preparada para o combate a guerrilhas na selva
quanto outra adestrada na defesa dos recursos
naturais dessa mesma selva.

o programa de modernização do Exército, que
tem desempenhado um papel extraordinário no
interior do Brasil,construindo até estradas e ferro
vias, deve incluir esta sugestão que vai ao encon
tro de sua finalidade maior: servir à Pátria. Os
civis, povo, autoridades e comunidades terão or
gulho em intergar e apoiar essas unidades. Os
grupos "verdes" ou ecológicos, precisam tam
bém sair da linha dos gestos simbólicos e do
palavrório contestador, enfim dos seus modismos
às vezes importados do exterior, para entrar na
realidade brasileira colocando-se a serviço de
ações concretas e construtivas. O desfile de pro
testo, os slogans, as camisetas cheias de mensa
gens em favor do mico-leão, são importantes.
Mas muito mais importante é pensar, criar e agir,
em caráter solidário, do contrário o mico-leão não
mais terá florestas onde viver. (Muitobem!)

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, vivemos, neste momen
to, a histórica sessão da Assembléia Nacional
Constituinte, na qual se aprovarão a redação fínal
da nova Constituição do Brasil.

Completa-se a árdua, difícil, mas fecunda cami
nhada na busca de novos princípios constitucio
nais, capazes de transformar a atual realidade na
cional, que margínaliza da cidadania e da digni
dade de viver, a grande maioria dos brasileiros.

Ao longo de todo este processo, a democracia
cristã, através de seus constituintes, propôs e viu
aprovados e integrados no novo texto constitu
cional, princípios e normas que refletem a ideolo
gia do partido Democrata Cristão e o seu compro
misso, primeiro, com os pequeninos, os desva
lidos, os desamparados de todas as origens.

Em pequena síntese da contribuição da demo
cracia cristã ao novo texto constitucional, quere
mos assinalar, como registro histórico, alguns
pontos.

Pela primeira vez,no DireitoConstitucional Bra
sileiro, inscreveu-se na Constituição, a definição
do modelo da sociedade que queremos construir
como povo, como nação, ou seja: uma sociedade
livre, justa e solidária.

- Na área de direitos sociais, são de autorias
dos democratas cristãos, através deste constituin
te, as emendas que deram origem às seguintes
conquistas sociais:

- Avisoprévio proporcional ao tempo de servi
ço, na forma da lei, sendo no mínimo de 30 dias.

- Lazer,com direito do trabalhador de usufruir
a vida, e não meramente esgotá-Ia, na tragédia
de apenas nascer, trabalhar e morrer.

- Proteção contra a despedida imotivada, atra
vés de indenização compensatória, sem prejuízo
de outros direitos.

- Os sindicatos (de trabalhadores) não paga
rão mais impostos, fortalecendo assim, a sua es
truturação e sua independência.

Da mesma forma, participou a democracia cris
tã, através deste Constituinte, da elaboração e co
autoria, das emendas que conquistaram para o
trabalhador:

- 44 horas semanais.
- Incentivos, através da lei, para proteger o

mercado de trabalho da mulher.
- 50% (cinqüenta por cento) a mais no valor

elas horas extras.
- Aumento de dois para cinco anos, no prazo

para a reclamação de direitos trabalhistas.

- Não-pagamento de Imposto de Renda, pelos
aposentados com mais de 65 anos.

Na defesa da livre iniciativa e do cidadão são
também de autoria da democracia cristã, por nos
so intermédio, as emendas que criaram:

- O Estatuto do Contribuinte, caracterizado
pela Seção 11 - Capítulo [ - Título VI.

"Das limitações ao Poder Tributário."
- Proibição de tributo com efeito de confisco.
- Respeito a capacidade contribuitiva.
- Seletividade dos tributos indiretos.
- Transparência tributária.
- a afirmação dos princípios da legalidade e

anuahdade.
-Igualdade de tratamento tributário para situa

ções econômicas equivalentes, afastando-se des
ta forma, a figura odiosa do privilégiofiscal.

- defesa da microempresa, dando-lhe trata
mento diferenciado.

- Função supletiva do Estado, e afirmação
do preceito da livre iniciativa.

Queremos também registrar, que através da
democracia cristã, por nosso intermédio, inscre
veu-se, pela primeira vez na história constitucio
nal, o turismo, como bem sócio-econômico a ser
tutelado e desenvolvido, vertido o princípio na se
guinte norma: "AUnião,os estados, os municípios
e o Distrito Federal promoverão e incentivarão
o turismo como fator de desenvolvimento sócio
econômico".

Sr. Presidente,
Vontade temos, porque a isto nos leva a espe

rança e a crença na força transformadora do novo
texto constitucional, a prosseguir nessa enume
ração de avanços e conquistas, através de propos
tas da democracia cristã. O tempo, entretanto,
exige que concluamos.

Para finalizar, desejamos assinalar ainda três
posições defendidas pelo Partido Democrata Cris
tão, e que integram o novo texto constitucional.

- Quiseram, alguns constituintes, afastar o no
me de Deus da nova Constituição. Como respos
ta, foi este constituinte à tribuna, invocar a própria
mensagem evangélica, a própria palavra de Cristo:

"Quando dois ou mais se reunirem em meu
nome eu ali estarei."

Materializou-se a promessa evangélica e o no
me de Deus permaneceu na Constituição do Bra
sil.

-Aproteção dos direitos da mulher, da criança
e do deficiente físico.

- Defendemos, também, em todos os mo
mentos, a pureza, a integridade, a liberdade e o
fortalecimento da família, base de todo processo
social.

Nesta luta, queremos destacar a proposta da
democracia cristã, através deste Constituinte que
estabeleceu como mandamento constitucional,
a solidariedade no seio da família, ou seja:

- "Os pais têm o dever de criar e educar os
filhos menores, e os filos maiores, têm o dever
de ajudar e amparar os pais".

Sr. Presidente,

Que Deus ilumine todos os brasileiros, para
que recebam e utilizem o novo texto constitu
cional, como ferramenta, como instrumento, ca
paz de construir, a sociedade, livre, justa e solidária
que todos almejamos.

Viva o Brasil!
Viva a nova Constituição brasileira!
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o SR. ARNALDO FARIA DEsA(PJ- SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, concluímos nossos trabalhos,
e podemos dizer aos aposentados e pensionistas
que lutamos sem trégua, sem titubeio, para que
muitos que têm pouco tempo de vida, o tenham
com mais dignidade, e aqueles que vierem a se
aposentar, não sofram as agruras dos que hoje
sofrem.

Aprovamos a revisão e atualização dos bene
ficios mantidos pela Previdência Social, que é au
to-aplicável, não depende de nenhuma lei, e será
pago a partir do sétimo mês; é importante escla
recer que os próprios beneficiários entendiam que
o prazo de 12 meses seria o mínimo que conse
guiríamos, portanto, 6 meses tornou-se uma
grande vitória.

Constitucionalmente está estabelecido que a
família, a sociedade e o Estado têm o dever de
amparar as pessoas idosas, assegurando sua par
ticipação na comunidade, defendendo sua digni
dade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à
vida. E os programas de amparo aos idosos serão
executados preferencialmente em seus lares. E
aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade
dos transportes coletivos urbanos.

Esse art. de n° 230, imputa maior responsa
bilidade e garante direitos inalienáveis.

Os capítulos da Previdência e da Assistência
Social mostram a preocupação que nenhuma ou
tra Constituição teve:

A não-incidência do Imposto de Renda nos be-
nefícios pagos a maiores de 65 anos;

O Direito da Direção Sindical;
O 13° salarial integral e outros vários beneficios.
O respeito, o carinho, a atenção, a nossa obriga-

ção faz parte da nossa constituição como pessoas.
Aminha bênção.

O SR. OSWALDO TREVISAN (PMDB-PR.
Pronuncia o seguinte díscurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, após 19 meses de árduo traba
lho, a Assembléia Nacional Constituinte chega ao
instante culminante de votação derradeira do pro
jeto da futura Carta Magna do Brasil.

Com justo orgulho, podemos afirmar que esta
Casa respondeu plenamente às elevadas respon
sabilidades conferidas pela Nação, elaborando
um texto adequado à realidade histórica, conten
do significativos avanços sociais e trabalhistas,
a par da consagração inequívoca de direítos hu
manos e garantias Indíviduaís,

Ela também consolida o espírito federalista bro
tado dos ideais republicanos da Constituição de
1891, mas que se frustraram em sua implantação
ao longo de 97 anos por força naturalmente de
nossa formação latina apegada a sistemas con
centradores do poder. O coronelismo, o caudi
lhismo, o estadonovismo, o militarismo são defor
mações do processo institucional brasileiro que
a nova Carta se propõe a corrigir quando transfere
autonomia de competência aos entes federados
juntamente com maior partilha nas receitas pú
blicas.

Se outros méritos não apresentasse, a nova
Constituição já realiza extraordinária façanha ao
abolir o exessívo centralismo da União, causa fun
damentaI do enfraquecimento do sistema demo
crático por erigir o Executivo em força Imperial
de inconteste poder.

O fortalecimento do Legislativo, em todos os
níveis, com prerrogativas devolvidas e a inviolabi
lidade do mandato estendida aos membros das
câmaras municipais, inaugura nova era em favor
da autêntica representatividade popular.

A Carta representa, ainda, a alforria de milhões
de brasileiros que labutam no campo e que alcan
çam igualdade de direitos aos trabalhadores urba
nos.

Ela vai dar à mulher sua almejada e merecida
libertação da vetusta tutela do pátrio-poder, alçan
do-a a condição de pessoa digna e independente
dentro da sociedade para administrar o lar e edu
car os filhos.

Os aposentados são remidos de injustificável
condenação à indigência em que um sistema pre
videnciário perverso os manteve por tantos anos.

Os jovens são convocados ao exercício de um
dos mais importantes direitos políticos, o do voto,
a partir dos 16 anos de idade.

A cidadania, assegurada a todos, sem discrimi
nações ou preconceitos, instaura a democracia
etno-racíal a traduzir os sentimentos de fraterni
dade aninhados na alma brasileira.

Entregamos ao povo uma Constituição mo
derna - a mais moderna do mundo - que será
digna da Nação e dos seus autores.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

A SRA. ANNA MARIA RATIES (PSDB 
RJ. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, nesta sessão de encerra
mento dos trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte, quero registrar, perante o Plenário
e para os anais alguns pontos e fatos que consi
dero da maior relevância para o momento histó
rico que determinará o inicio de uma outra fase
da vida de todos os brasileiros, qual seja o da
aprovação do texto final da nossa nova Cons
tituição.

De início, coerente com a luta que durante anos
enfrentei, mesmo sem mandato eletivo, na defesa
dos movimentos populares, lembro, com satisfa
ção, o fato de, pela primeira vez na elaboração
de um texto constitucional em nosso País, o povo
ter participado efetivamente. Para tanto, nada me
nos que 122 emendas de origem popular foram
encaminhadas à apreciação da Assembléia em
sua primeira fase dos trabalhos. Infelizmente 39
delas não puderam ser apreciadas por não preen
cherem os requisitos exigidos. No entanto, das
83 analisadas, com subscrição de mais de 30.000
eleitores, o aproveitamento deve ser considerado
razoável e, portanto, válida e inovadora experiên
cia.

Além disso, há que se destacar a intensa movi
mentação dos mais diversos grupos de pressão,
cada um representando determinado segmento
da sociedade, os quais, independente das próprias
motivações, souberam aproveitar a rara ocasião
para o exercicio direto e real da prática demo
crática. Também pela primeira vez em nossa His
tória, uma Assembléia Constituinte conviveu com
o debate externo aos seus plenários e à restrição
natural do confronto partidário nos limites regi
mentais.

Assim, sem dúvida, a Constituição que vamos
aprovar é a própria síntese do possível em termos
de conciliação das idéias que motivam os brasi
leiros da atualidade.

Alguém indagará se ela é a Constituição ideal.
Respondo com outra pergunta: numa nação co
mo a nossa, espalhada por um território imenso,
com tantos e tão grandes diferenças geográficas,
históricas, culturais, sociológicas e, sobretudo,
econômicas, seria possível elaborar uma Consti
tuição capaz de atender aos interesses e aspira
ções de todo o povo?

Claro que não E sabíamos disso desde a pró
pria convocação da Assembléia. A despeito desse
fato, é inegável que o texto a ser promulgado
projeta o Brasil do futuro rumo a um destino de
desenvolvimento econômico, social e político em
parâmetros bem mais avançados que os atuais.

Embora seja indiscutível que a maioria da po
pulação brasileira é constituída de trabalhadores
assalariados, bem sabemos que ela não esteve
proporcionalmente representada na Constituinte.
Isto, no entanto, não impediu conquistas políticas
e econômicas há muito almejadas. Entre elas,
podemos destacar: redução da jomada semanal
de trabalho para 44 horas, limitações da jomada
de trabalho para turnos ininterruptos de 6 horas,
gratificação de férias correspondente a 1/3 do
salário, ampliação da licença gestante para 120
dias, instituição da licença paternidade, fixação
do valor da hora extra em 50% acima da hora
normal e direito de greve ampliado, asseguran
do-se aos trabalhadores a competência para deci
dir sobre a oportunidade e interesses a serem
defendidos.

No que se refere à ordem social, é importante
lembrar a decisão de integrar os serviços da saú
de, previdência e assistência social, sob o conceito
de seguridade social. Além disso, fixou-se como
princípio constitucional a democratização e des
centralização da gestão administrativa do sistema
de seguridade social, mediante a participação dos
trabalhadores, empresários e aposentados. Da
mesma forma, há que se ressaltar o fato de a
estruturação do sistema público de saúde numa
rede regionalizada, hierarquizada, descentralizada
e com direção única em cada esfera de Governo.
Inegável avanço foi a conquista da descentrali
zação político-administrativa dos serviços de as
sistência social e participação da sociedade na
formulação de suas políticas e no controle de
suas ações.

Também inédito, nos textos constitucionais an
teriores, é o princípio pelo qual o não ofereci
mento do ensino obrigátorio pelo Poder Público,
ou sua oferta de maneira irregular, importa em
responsabilidade da autoridade competente.
Aliás, no que tange á educação, preocupou-se
a Constituinte em assegurar a valorização dos pro
fissionais do ensino, aos quais se garante, a partir
de agora, um plano de carreira, piso salarial, con
curso público e regime único para todas as insti
tuições mantidas pela União.

Mantendo uma tradição brasileira, a família foi
mantida como base da sociedade e a união está
vel, entre homem e mulher, passa a ser reconhe
cida como entidade familiar, além de assegurar
igualdade de direitos e qualificações aos filhos,
havidos ou não da relação do casamento. Foram,
ainda, assegurados direitos específicos à criança,
aos adolescentes, aos velhos e aos portadores
de deficiência.

Ainda no conjunto das reivindicações popula
res, temos de destacar a inclusão de dispositivos
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garantidores dos direitos dos índios, tais como
a sua organização social, os costumes, as línguas,
as crenças e tradições e, finalmente, os direitos
originários sobre as terras que tradicionalmente
ocupam.

Demonstrando sintonia com as exigências do
mundo moderno, a Constituinte acolheu como
princípio a prioridade à pesquisa científica básica
e à pesquisa tecnológica.

Fato saudado em vários países como inovação
a ser seguida em beneficio da humanidade, foi
a dedicação de um capítulo exclusivopara a ques
tão do meio ambiente. Aí, sem dúvida, o Brasil,
por decisão desta Assembléia, mostra ao mundo
a importância de exigência de estudo prévio de
impacto ambiental para instalação de obra ou
atividade potencialmente causadora de significa
tiva degradação do meio ambiente, a qual poderá
ser considerada crime se resultar em ato lesivo
ao meio ambiente. Por outro lado, fixou-se que
lei federal deverá definirpela necessidade e locali
zação de usinas nucleares.

Senhoras e Srs. Constituintes, após duas déca
das de ditadura, a sociedade brasileira vê restabe
lecidos seus direitos mais elementares, tanto indi
viduais quanto coletivos. Nesse elenco, vale res
saltar que: o racismo passou a ser considerado
crime inafiançável e insuscetível de graça ou anis
tia; criou os institutos do mandado de segurança
coletivo,do habeas data e do mandato de injun
ção, através dos quais aumenta o leque de prote
ção do cidadão ante o poder do Estado ao atin
gi-lo ou pelo arbítrio ou pela omissão no cumpri
mento de leis.

Politicamente o Brasil ganha novo alento para
a prática democrática ao permitir o voto faculta
tivo aos maiores de 16 anos ao mesmo tempo
em que libera os partidos das regras impostas
durante o regime militar, tomando-os livres para
decidir sobre a sua organização e funcionamento.

Ainda sob o aspecto político,considero avanço
notável o fato de a nova Carta abolir o caráter
centralizador da União em beneficio do princípio
federativo ao fortalecer os Estados, o Distritofede
ral e os Municípios.Para tanto, aliás, foinecessário
estabelecer os parâmetros de uma ampla reforma
tributária, colocando fim a uma sistemática inicia
da em 1966.Dessa forma, o sistema de cobrança
de imposto foi dividido entre as diferentes esferas
do Governo: União, Estados, Distrito Federal e
Municípios.

Ora, é fácilperceber a importância política des
sa decisão: em primeiro lugar, porque ao esvaziar
a força financeira do Governo federal, a nova
Constituição remeteu às demais unidades a com
petência de arrecadar e dístríbuir, elas próprias,
os seus tributos, e, em segundo lugar, porque
os governadores e prefeitos, antes tão dependen
tes e submissos às vontades e exigência do Poder
Central, passam, obrigatoriamente, a ter que en
frentar o seu único e verdadeiro mandante: o pró
prio povo.

Importante destacar, ainda, a inovação da ini
ciativa popular na proposição de leis, o fim do
decreto-lei, a competência do Legislativo em to
mar iniciativade leis que disponham sobre maté
ria financeira, a valorização das CPls, a possibi
lidade das Comissões Técnicas das duas Casas
do Congresso Nacional de receberem petições,
reclamações, representações ou queixas de qual
quer pessoa contra atos ou omissões de autori-

dade ou entidades públicas, a escolha, com exclu
sividade, pelo Congresso Nacional, de dois terços
dos membros do Tribunal de Contas da União,
além de poder, daqui para frente, apreciar os atos
de concessão e renovação de concessão de emis
soras de rádio e televisão.

Infelizmente, um dos temas mais debatidos pe
los movimentos populares em todo o País acabou
não merecendo a aprovação esperada e sonhada
por milhões de brasileiros: a reforma agrária foi
tratada sob a ótica do conservadorismo e, aqui,
prevaleceu a força da UDR que, agindo à sua
maneira, impediu os avanços que a questão fun
diária de há muito está a merecer. A impossi
bilidade de desapropriação da terra produtiva é
causa preocupante para todos nós, haja vísta a
crescente onda de conflitos em áreas rurais onde,
como sempre acontece, os trabalhadores levam
a pior e muitos pagam com a própria vida a ousa
dia de querer e tentar trabalhar para conduzir os
alimentos que faltam nas mesas de milhões de
outros patrícios.

Por outro lado, ao referir-me a questão sindical,
polêmica que envolveu meses de intensos deba
tes, prevaleceu a proposta da unicidade, vedan
do-se a criação de mais de uma organização sindi
cal, em qualquer grau, representativa de categira
profissional ou econômica, na mesma base terri
torial.Em compensação, porém, vedou-se ao Po
der Público a interferência ou intervenção nos sin
dicatos, tomando realidade uma aspiração de vá
rias décadas.

Senhoras e Srs, Constituintes, eis aí alguns pon
tos que considero fundamentais em qualquer
análise, ainda que breve, do texto que vamos apro
var. Para chegarmos a ele foram necessários mui
tos meses de intensos e exaustivos trabalhos.
Idéias, paixões, interesses e, sobretudo, consciên
cia quanto à importância da missão a nós confia
da, foram os propulsores de uma ação estafante
ao longo do período mas, já agora, imensamente
gratificada pela certeza do dever cumprido e da
esperaça de termos dado a nossa contribuição
para a construção de um novo e próspero Brasil.

Todavia, esse não foi apenas o resultado do
cumprimento do dever de Constituintes eleitos
pelo povo. Nossa tarefa não teria sido possível
não fosse o conjunto de muitas outras ações si
multâneas àquelas quer nos são privativas.Refiro
me aos quadros do funcionalismo da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal. De todos
os setores, departamentos e seções, gente hu
milde e técnicos de graduação elevada, cada qual
a seu modo e nos limites das próprias atribuições,
deram-nos, sem especificar qualquer categoria,
para não incorrer em injustiça involuntária, a mi
nha sincera gratidão e o lamento de não poder
agradecer-lhes um a um, como merecem.

Não poderia esquecer a imprensa aqui tão bem
representada por uma mescla de antigos e jovens
jornalistas, mulheres e homens, comprometidos
com o ideal da informação correta e fundamental
a qualquer povo, tanto que ela, a imprensa, mere
cidamente, recebe, em todo o mundo, a defe
rência do chamado quarto Poder. A crítica séria,
oportuna, corajosa, idealista e, claro, voltada para
o interesse públíco, fez das pessoas de rádio, tele
visão e jornais, que aqui trabalharam, merece
dores do nosso respeito-e admiração, tão neces
sário o seu desempenho a ponto de redirecionar,

muitas vezes para um melhor rumo, os nossos
trabalhos.

Aos partidos políticos, quase todos envolvidos
em crises existenciais próprias de momentos de
transição como esse, o nosso reconhecimento
pela maneira democrática e patriótica como sou
beram defender seus postulados e, em nome da
harmonia nacional, cada um deles, nessa ou na
quela questão, dar a sua parcela de contribuição,
mesmo à custa de alguma renúncia.

Nesse aspecto, permito-me a liberdade de citar
o nome. Melhor diria: uma legenda na forma de
um homem. Retiro-me a alguém que nos mo
mentos mais importantes, desde o inicio dos tra
balhos, soube comportar-se com a grandeza ou
com a humildade, ambas dosadas e aplicadas
na hora certa, vírtude que Deus só atribui aos
predestinados ao exercício da liderança sobre os
seus semelhantes. Foi ele, inegavelmente, e tenho
convicção que a maioria deste Plenário concor
dará comigo, que abriu caminho para as negocia
ções sem as quais os temas polêmicos não pode
riam ter sido decididos como foram. Foi ele, pa
ciente, obstinado, atento, estudioso e, sobretudo,
consciente do seu papel, o condutor da maioria
do seu então partido, o PMDB, e, com certeza,
de muitos outros, Constituintes ou partidos, agre
gados às suas posições em razão da confiança
e respeitabilidade que a todos nós sempre soube
transmitir. Falo, Sras. e Srs. Constituintes, de um
homem cujo lugar na História do Brasil já está

assegurado embora, e disso não tenho dúvida,
sua trajetória ainda esteja a meio caminho rumo
ao posto so Supremo Magistrado da Nação em
futuro breve. A este Constituinte, a este colega,
a este amigo, a este líder, a minha - e se me
permitir o Plenário - a nossa homenagem: muito
obrigado, Senador Mário Covas.

Por último, a homenagem que, sei, extrapola
os limites da Praça dos Três Poderes. O reconhe
cimento da própria Nação àquele que, como pou
cos na História do Brasil, soube tão bem repre
sentar a ânsia de cada cidadão na sua luta diária
por um amanhã melhor. Nelevejo a determinação
de D. Pedro I sem a arrogância de quem não
relutou em dissolver a primeira Constituinte. Nele
percebo a paciência de D. Pedro TI, embora seu
compromisso jamais tenha sido ambíguo, uma
vez que foi sempre com o povo e com o futuro
do País. Nele encontro a argúcia e inteligência
de Rui Barbosa, sempre capaz de se impor pelo
brilhantismo de uma só frase, que só os dotados
de certa genealidade conseguem encontrar e for
mular na hora necessária Nele, finalmente, sinto
a seneridade e a coerência de Tancredo Neves,
sempre pronto ao diálogo, caminho provavelmen
te mais curto para o entendimento entre os con
trários.

Assim, e sei que aqui tenho a unanimidade
do Plenário, rendo o meu preito àquele homem
que revelou-se indispensável a todos nós e à esta
Assembléia. Nossos aplausos, por mais que se
jam, serão sempre poucos pelo que ele merece.
Mas tenho certeza, o Brasil de hoje e as gerações
futuras hão de fazer justiça ao seu desempenho
irrepreensível durante toda a sua via pública e,
particularmente, durante esta Assembléia. Daí,
minha gratidão pessoal, também o carinho de
que vê em V.Ex', Constituinte Ulysses Guimarães,
o melhor de todos nós.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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o SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PMDB
-AL. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr Presi
dente, Srs Constituintes, o País Vive hoje a emo
ção do fim dos trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte e a votação final do texto da nova
Constituição dos brasileiros. Há motivos de rego
zijo e de comemoração, por mais que proceda
a crítica de que o novo texto não atende a algumas
das grandes aspirações nacionais e a exigências
inadiáveis do nosso tempo, como, por exemplo,
a reforma agrária. Têm razão os críticos de que
esta não é a Constituição de nossos sonhos, em
bora sempre se possa dizer, em defesa do novo
texto, que ele apenas reflete o Brasil real, com
todas as suas contradições e distorções, com mui
tas das iniqüidades de uma ordem social e econô
mica frequentemente perversa. O Brasil real tam
bém não é o país de nossos sonhos.

Em meio a críticas fundadas, em meio a ques
tionamentos justificados, não há como negar, não
entanto, que nenhuma Constituição brasileira
avançou tão firme na garantia e na própria exten
são dos direitos individuais. Nenhuma ousou fin
car, com tanta profundidade e solidez, as bases
de construção de uma nova cidadama para os
brasileiros. Nenhuma Constituição brasileira
avançou tão longe nas prerrogativas do Poder
Legislativo, que não se confundem em nada com
as mordomias e os penduricalhos com que a
ditadura buscou compensar a cassação da única
prerrogativa que interessava de fato ao Congres
so: a de poder iníhnr na vida nacional como poder
autônomo e real. As prerrogativas definidas hoje
pela nova Constituição plantam, de fato, bases
seguras de uma verdadeira democracia represen
tativa e criam, ousadamente, instrumentos revolu
cionários de uma democracia direta como pou
cos esperavam há menos de uma ano. Nenhuma
Constituição brasileira e poucas dentre todas as
outras do mundo inteiro foram tão longe na defini
ção e na proclamação dos direitos sociais e nas
conquistas dos trabalhadores.

É verdade que a reforma agrária continua mais
que um sonho dos brasileiros sem terra, um Impe
rativo econômico do aumento de produção e uma
exigência inadiável de justiça social. E verdade
que a nova Constituição praticamente sancionou
e prolonga a tutela militar que os brasileiros de
todos os matizes gostariam de atirar no lixo da
história. Mas é verdade, também, que esta Consti
tuinte, metralada, sobretudo em seus primeiros
tempos, por campanhas sistemáticas de descré
dito como poucas vezes se fizeram contra o Legis
lativo, criou as bases de uma nova democracia,
fundada no direito individual do cidadão, mas sem
perder de vista que o individuo tem uma insepa
rável dimensão social e, como tal, tem aspirações
e direitos que o Estado tem a obrigação de prover.

Acusam esta Constituição de detalhista, como
se a nova Carta, com o que chamam de deta
lhismo excessivo, não fosse apenas o reflexo das
pressões legítimas e do anseio de participação
que mobilizaram todos os setores da sociedade
brasileira organizada, que queriam incluir no novo
texto suas aspirações e reívmdícações Acusam
na de ter demorado excessivamente, quando o
período de 18 meses nada mais foi do que o
resultado de um singularismo processo de elabo
ração, que permitiu partir da estaca zero, com
a abertura do texto a todas as propostas de todos
os setores da sociedade brasileira. Mas os rnes-

mos que a criticam pelo detalhismo são os que
hoje querem torpedear as conquistas garantidas
pelo plenário constituinte, pretendendo procras
tinar indefinidamente, através do recurso à Legis
lação Ordinária, o que já está explícito no texto
constitucional. O que sería dos brasileiros, o que
seria sobretudo dos trabalhadores deste País, se
a nova Constituição não houvesse tido o cuidado
intuitivo de aprovar dispositivos expressos de au
to- aplicação, independentemente de qualquer le
gislação ordinária? Os mesmos que ontem critica
ram a Constítumte são os que hoje pretendem
acrescer um terceiro turno inócuo e anti-regimen
tal às votações. Na verdade, não há fundamento
nas críticas nem quanto ao detalhismo do texto
nem quanto ao excesso do prazo. O que havia
ontem, como hoje, foram manobras para frustrar
a Constituinte, para torpedear conquistas sociais
e avanços políticos. O que houve foi uma tentativa
de retardar o futuro.

Os brasileiros que, por mais de vinte anos, sou
beram colorir de esperanças a noite sombria do
mais longo autoritarismo que já obscureceu a
vida republicana; os brasileiros que souberam
conquistar esta Constituinte nas ruas e nas praças,
nas tribunas legislativas, nas assembléias sindicais

ou estudantis, em todas as trincheiras, enfim,
que a ditadura lhes permitiu abrir, saberão agora,
também, defender suas conquistas e seus avan
ços. Não há ilusões. A Constituinte não é panacéia
de todos os males nacionais, até porque nem
uma geração Inteira curará todas as consequên
cias do câncer de tantas rnetástases que o autori
tarismo inoculou no organismo nacional. Mas
com realismo e com salutar esperança consta
tamos que a casa ainda não está pronta. Não
temos uma festa de inauguração, mas temos, sim,
e com muito orgulho, com muita alegria, uma
festa auspiciosa do lançamento de uma pedra
fundamental, que vai sustentar a esperança e o
amanhã. Que vai construir o bem-estar e a cidada
nia. Que vai sediar, enfim, mais que a democracia,
vai garantir e apressar o futuro do Brasil e dos
brasllerros,

IV - APRESENTAÇÃO DE
PROPOSIÇÕES

o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Os Srs. Constitumtes que tenham proposições
a apresenta queiram fazê-lo. (Pausa.)

Apresentam proposições os Srs.:

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Nos termos do Regimento, havendo número, de
vemos passar à razão que nos trouxe aqui hoje,
ou seja, a votação da redação final.

Passa-se, portanto, à

v - ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Inicialmente, como manda o Regimento, darei a
palavra aos líderes que queiram encaminhar a
votação e, em seguida, teremos a votação.

Assim, solicito aos Srs. Constituintes venham
ao plenário para efeito do cumprimento das deter-

mínaçôes reqimentaís. A primeira fase será dos
líderes. Passarei a dar a palavra aos líderes.

O Sr. ALDO ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses GUImarães) 
Tem a palavra o nobre constituinte.

O SR. ALDO ARANTES (PC DO B - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, os jornais anunciam as decisões
tomadas pela Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte em relação às festívidedes da pro
mulgação do texto constitucional

Quando da abertura dos trabalhos da Assem
bléia Nacional Constituinte, somente uma pessoa
falou: o Presidente do Supremo Tribunal Federal.

Sr. Presidente, somos de opinião que nesta fes
tividade que marca a promulgação da nova Cons
tituição, depois de um ano e oito meses de traba
lho, é necessário que a Nação participe, numa
solenidade expressiva. Entendemos que o ponto
culminante dessa solenidade é a palavra de V.
Ex' Sugerimos, contudo, a V. Ex' e à Mesa, em
nome do nosso Partido, o PC do B, que um dos
constituintes que aqui trabalharam durante esse
tempo - e sugerimos o nome do Constituinte
Afonso Arinos - fale em nome dos demais que
participaram das votações e dos trabalhos da As
sembléia Nacional Constituinte. Além de S. Ex',
também os Presidentes de Congressos de vários
países do Mundo que aqui virão deverão ter um
representante falando da tribuna.

Assim, Sr. Presidente, a nossa sugestão é para
que essa solenidade tenha quatro oradores: um,
representará os constituintes - Constituinte
Afonso Arinos -; outro, falará em nome dos Con
gressos aqui presentes; outro, representando os
Congressos de países de Iingua portuguesa; final
mente, falará V. Ex', encerrando os trabalhos da
Assembléia Nacional Constituinte e a promulga
ção da nova Constituição.

Esperamos uma solenidade mais festiva, pohtí
camente mais marcada e mais representativa de
um ano e oito meses de trabalho que aqui realiza
mos. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
A Mesa examinará as ponderações de V. Ex',
Constituinte Aldo Arantes (Pausa.)

A Mesa pede a colaboração do Plenário para
que não retardemos a votação.

O Sr. César Maia - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem a palavra o nobre Constituinte.

O SR. CÉSAR MAIA (PDT- RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Congressistas,
no dia da promulgação da nova Constítuíção, o
povo chileno estará participando de um plebiscito
de enorme sensibilidade política. Todos os Parla
mentares democráticos do Mundo estarão en
viando Comissão de Representação.

Peço a V. Ex' analise a necessidade profunda
de o Parlamento brasileiro, de a nossa Consti
tuinte, de a nossa Câmara dos Deputados enviar
uma Comissão de Representação, de observa
dores. O nosso Partido, através do nosso Secre
tário de Relações Exteriores, Deputado Bocayuva
Cunha, remeteu um telex a V. Ex', pedindo que
também tomemos esta iniciativa. Não há cons-
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O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem a palavra o Sr. Constituinte Rosário Congro
Neto.

O SR. ROSÁRIO CONGRO NETO (PMDB
-MS. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, o povo brasileiro den
tro em breve, no dia 5 de outubro, estará sob
a égIde de uma nova ordem constitucional. A
Constituição de 1988 fortalece os direitos e garan
tias individuais do cidadão, além de ampliá-los
e consolidar as conquistas do passado.

Modema, penso que retratará a vontade nacio
nal. Colocá-Ia em vigor, cumpri-la e aplicar em
favor das pessoas os seus preceitos, é a nossa
aspiração.

O intenso trabalho desenvolvido pela Assem
b!éia Nacional Constituinte espelha a fibra, a capa
Cidade, o preparo, o descortino, o amor ascen-

IIl-que a tarefa referida no inciso I deve ser
imediatamente iniciada, Resolve:

Art. 1° Fica instituída no Congresso Nacional
a Comissão de Legislação Complementar, com
as seguintes atribuições:

1-elaborar projetos de lei destinados a promo
ver o cumprimento da Constituição, sem prejuízo
da iniciativa dos Congressistas;

11-opinar preliminarmente sobre os projetos
de idêntico objetivo, oriundos dos Poderes Execu
tivo e .Judícárío,

IIl- regime'ntar o seu próprio procedimento
para efeito de imediata observância e posterior
inclusão no Regimento Comum do Congresso
Nacional;

IV- colaborar com os poderes dos estados,
do Distrito Federal e dos municípios no sentido
de compatibilizar as Constituições e leis respec
tivas com principios da Constituição da República
(art. 25 da Const.);

V- propor ao Congresso Nacional, ou a qual
quer de suas Casas, medidas tendentes a asse
gurar a eficácia de disposições e preceitos consti
tucionais.

Art. 2° Os projetos de lei originários da Co
missão de Legislação Complementar serão sub
metidos à Comissão de Constituição e Justiça
da Câmara dos Deputados e às comissões técni
cas competentes, as quais deverão apreciá-los
dentro de 15 (quinze) dias, a contar do recebi
mento.

Art. 3° A Comissão de Legislação Comple
mentar será integrada por deputados e senadores
na proporção do número de representantes de
cada partido e de blocos parlamentares.

§ 1c Os membros da comissão serão indica
dos pelas lideranças dos partidos e dos blocos
parlamentares ao presidente do Congresso Na
cional, segundo os critérios estabelecidos pelas
Mesas das duas Casas, conjuntamente.

§ 2° O presidente do Senado Federal mar
cará e presidirá a instalação da comissão que,
na sua primeira reunião, presente a maioria abso
luta de seus membros, elegerá o seu presidente
e dois co-presidentes, constituindo depois a pró
pria Mesa, conforme as normas regimentais que
adotar (art. 19, IV)

Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data
em que for publicada a Constituição da República
Federativa do Brasil.

trangimento na coincidência. Esta é uma decisão
da maior importância, da maior gravidade

Era apenas isto, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem a palavra o nobre Constituinte.

O Sr. José Genoíno (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, ontem, fízernos um
apelo na sessão da Câmara dos Deputados, e,
agora, o fazemos diretamente a V. Ex'

Fomos informados de que na comemoração,
nas festividades do dia 5, os Constituintes recebe
rão medalhas de prata. Haverá medalhas de ouro
e medalhas de bronze. Apelamos a V. Ex' para
que essa condecoração seja suspensa, porque
pode ter repercussão ruim, na opinião pública,
para a Constituinte, devido aos gastos. Críar-se-ão
privilégios e discriminações. Por isso, apelamos
a V.Ex' para que suspenda no dia 5 as condeco
rações com as medalhas. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem a palavra o nobre Constituinte Arnaldo Faria
de Sá, que falarâ pelo PJ.

O Sr. Aluízio Campos - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Nobre Constituinte, não posso mais atrasar. N6s
viemos, aqui, para votar a redação e vamos acabar
não o fazendo.

O SR. ALUíZIO CAMPOS (PMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas
para comunicar que algumas lideranças e consti
tuintes estão requerendo que V. Ex' convoque
a Assembléia para os dias 27 até 29, a fírn de
comentar a Constituição e apresentar certas pro
posições.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Encaminharemos a proposição de V.Ex'

O SR. ALUíZIO CAMPOS - O requerimen
to é perfeitamente possível, porque o nosso poder
constituinte só terminará com a promulgação da
nova Carta.

Exm- Sr. Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte:

Os flrmatáríos, líderes de partidos e Constituin
tes, requerem se digne V. Ex' de convocar reu
niões da Assembléia Nacional Constituinte para
os dias 26, 27, 28 e 29 do corrente, para discussão
e votação da anexa proposta de ato ou resolução
constitucional.

Nestes termos, - P. deferimento.
Brasília, 22 de setembro de 1988.

A Assembléia Nacional Constituinte, no exer
cício da sua soberania e considerando:

I- que a plena eficácia da Constituição de
1988 depende de legislação do Congresso Nacio
nal destinada a completar o sistema constitucio
nal;

11-que a Câmara dos Deputados e o Senado
Federal precisarão reformar os respectivos regi
mentos para ajustar o exercício imediato de suas
atribuições aos objetivos da ordem instituída;

Sala das Sessões, de outubro de 1988.

drado dos parlamentares brasileiros à Pâtria e ao
nosso povo.

A Assembléia Nacional Constituinte, refletindo
a inteligência brasileira, caminhou em direção ao
futuro breve, avançando no tempo e na história
ao concluir os seus trabalhos, consagrando princí
pios, fixando pontos, aclarando idéias, estabele
cendo condutas e fixando as atribuições dos po
deres constituídos da República. O Brasil renasce,
renasce para a grandeza, abre novos caminhos
cujas estradas cheias de esperanças, lutas, so
nhos, trabalha o nosso povo fraterno e generoso
no desejo de alcançar a prosperidade e a felici
dade.

O momento que vivemos é de renovação. A
nova Constituição brasileira é o halo que resplan
decerá sob o nosso povo, fazendo, inclusive, no
decorrer do tempo com seu cumprimento a gran
deza da Nação brasileira. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENl'E (Ulysses Guimarães) 
Tem a palavra o Líder Constituinte Arnaldo Faria
de Sá, para encaminhar a votação.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PJ - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, depois de mais de 18 meses de
trabalhos cansativos e extenuantes, chegamos à
conclusão dos nossos trabalhos. Poderá a Consti
tuinte receber críticas de vários setores, mas a
verdade é clara e cristalina. Esse trabalho teve
liberdade e permitiu que todos os grupos interes
sados pudessem apresentar sugestões, apresen
tar opíníôoes e trazer as preocupações de cada
categoria, de cada entidade, de cada associação
e, depois, decidiu-se no voto o que seria melhor
ou não para constar do texto definitivo da nova
Carta Constitucional brasileira.

Especificamente no segmento que diz respeito
aos interesses da Previdência Social, sobre qual
nos debruçamos, podemos afirmar que se o texto
não é o melhor, certamente é bastante avançado.
Nenhuma Carta Constitucional Brasileira teria um
capítulo integral dedicado à Previdência Social
e, nes,se capítulo, conseguimos obter alguns avan
ços. E verdade que foram conseguidos a duras
penas, pois o lobby do Ministério da Previdência
e Assistência Social funcionou de maneira muitas
vezes eficaz, para impedir que esses avanços fos
sem inseridos na nova Carta. Ainda assim, depois
de confirmados - e serão hoje ratificados 
, vem o Ministro da Previdência e Assistência S0
cial dizer que esses benefícios não serão aplica
dos, que esses benefícios serão postergados. Não
entendemos esta posição. Além dos mais, esse
mesmo ministro insiste em dizer que precisará
aumentar a contribuição para aplicar os novos
benefícios na tentativa de inviabiJizar, de invalidar,
de menosprezar, de diminuir tudo aquilo que foi
obtido.

Esquece-se S. Ex' que deverá o seu ministério
enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei
que tenha a abrangência total. E aqui, no Con
gresso Nacional, deverá ser votado o Projeto da
Lei Orgânica da Previdência Social. Portanto, será
esta casa, não separadamente, mas, sim, através
de deputados e senadores, o Congresso Nacional
reunido, que irá complementar, através da legisla
ção, quais serão as fórmulas de aplicação das
contribuições, bem como a implantação dos be
nefícios.
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Nas Disposições Transitórias está concretizado
o maior sonho dos já aposentados e pensionistas:
a garantia de revisão e atualização, no mesmo
número de sálarios mínimos da época do início
da concessão, para que os benefícios possam
ser restabelecidos às suas condições iniciais.

Sabemos que, neste ponto, pelo menos, de
uma forma contundente, a nova Carta Constitu
cional fazjustiça, pois permite que os aposentados
e pensionistas, sete meses após a promulgaçãp
da nova Carta, tenham o seu valor novamente
recomposto.
Só nos preocupa que, em razão do cronograma,
tenham sido marcados para 5 de outubro os tra
balhos finaisdesta Constituinte e, assim, mais um
mês estará sendo perdido na contagem regres
siva. Se comcluíssemos os nossos trabalhos ainda
este mês, - o que seria possível -, já começa
ríamos a contagem regressiva, e, então, a partir
de abril de 1989, os valores do benefício estariam
todos atualizados. No entanto, com a promulga
ção em 5 de outubro, por causa de cinco dias,
perde-se mais um mês. Portanto, só a partir de
maio de 1989 esses benefícios serão revisados
e atualizados.

Parece pouco tempo, um mês a rnars, um mês
a menos, mas, para aqueles que já têm a idade
avançada, um mês é fatal, um mês é crucral, um
mês poderá ser aquele no qual esse aposentado,
esse pensionista não venha a ser contemplado.

Lembramos que neste mês faleceu o Presiden
te da Associação dos Aposentados de Santo An
dré, o grande sindicalista MIguelGuillem, que lu
tou tanto para que esse avanço pudesse constar
da Carta. No entanto, faleceu antes de ver essa
reivindicaçãotornar-se um fato para todos os apo
sentados e pensionistas.

Não é só o Capítulo da Previdência Social que
garante alguns direitos para os que chamamos
da terceira idade. Está garantido o direito à sindi
calização, o direito de insenção do Imposto de
Renda, quando for a única fonte de renda, ainda
que agregada a mais uma fonte de trabalho; está
garantido o transporte coletivo urbano gratuito
como direito constitucional e não como dispo
sitivo que os prefeitos possam ou não conceder.
Está garantida a responsabilidade da sociedade,
da comunidade e da família com o bem-estar
do idoso, que muitas vezes foi o responsável pela
criação de muitos de nós que aqui estamos hoje,
e, lamentavelmente, vêem a comunidade, a socie
dade a virar-lhes as costas e deixá-los abando
nados à própria sorte. Muitos se esquecem que
certamente serão também, no amanhã, os mes
mos idosos que merecerão a atenção, o carinho
e a preocupação. Por isso que lutamos para que
a pensão possa ser integral, e não como o é
hoje, na base de 60% do benefício da aposen
tadoria; por isso, brigamos pela manutenção do
direito da aposentadoria hoje concedida aos pro
fessores; a manutenção da aposentadoria por ida
de aos 65 anos para o homem e aos 60 anos
para a mulher, com redução de 5 anos para aque
les que trabalham na área rural.

Lutamos para que a concessão dos benefícios
seja concedida com base nos 36 últimos meses,
corrigidos integralmente mês a mês, para que
possamos ter um sálario equânime na hora da
concessão do benefício, e ainda que a previdência
venha 11afírmar que esses benefícios não possam
ser aplicados de imediato, mandamos um recado

aos futuros aposentados: aposentem-se logo
após 5 de outubro. E ainda que a previdência
não conceda o cálculo na forma do que prescreve
esta Constituição, logo após a concessão do be
nefício há possibilidade de utilizaçãodo mandato
de injunção para que esse benefício possa, assim,
ser concedido dessa forma.

A Carta merecerá muitas críticas daqueles que
entendem que deve ser mudada, alterada. Esses
terão tempo de fazê-lo na próxima revisão consti
tucional Pelo menos no que dizrespeito aos avan
ços da previdência social, podemos dizer que o
objetivo,que a caminhada foi alcançada. Mas ou
tros avanços terão que ser conquistados na lei
ordinária, na lei complementar, e aqui estaremos
lutando para que isso possa ser concedido, pois
esse avanço tardou, esse avanço demorou demais
e muitas pessoas não podem continuar aguar
dando

Parabéns, Sr Presidente, parabéns, Srs. Consti
tuintes, pelo trabalho da Previdência Social.

o Sr. Nyder Barbosa - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem a palavra o nobre Constituinte.

O SR. NYDER BARBOSA (PMDB - ES.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, fui um dos Constituintes que desde
as subcomissões, as comissões temáticas, no pri
meiro e segundo turnos, batalhou pela aprovação
de um tema que diz respeito à gratuidade dos
atos necessários ao exercício da cidadania. No
plenário da Assembléia Nacional Constituinte, em
primeiro turno, ganhamos fragorosamente; no se
gundo turno também obtivemos uma maioria ex
traordinária, mantendo os atos necessários ao
exercício da cidadania somente para as pessoas
reconhecidamente pobres, na forma da lei. Essa
matéria consta do Projeto de Constituição "C"
redação final,no inciso 76 do art. 4°

Senhor Presidente, agora, para total surpresa
nossa, a Comissão de Redação, de forma inacei
tável e arbitrária, mudou profundamente o mérito
da questão, alterando-o profundamente e, em
nosso entendimento, a Comissão de Redação não
tem competência para isso, e sim o Regimento.

Senhor Presidente, no Projeto de Constituição
"D" redação final, a matéria aprovada em primeiro
turno e referendada em segundo turno foicopleta
mente desvirtuada; o seu sentido foi totalmente
alterado para um texto que absolutamente não
foi votado em plenário,

Queria convocar a atenção de V. Ex" que prima
pela legalidade das coisas, que, durante todos
os trabalhos da Constituinte, mereceu nosso inte
grai apoio, pelas atitudes corajosas e meritórias
que tomou até aqui, para que mandasse rever
esse texto e, ao final, como erros de transcrição,
fosse restabelecido aquilo que o soberano plená
rioaprovou, e não o que a Comissão de Rendação,
de forma arbitrária inconstitucional e inaceitável,
mudou, ao arrepio do Regimento e ao arrepio,
também, da vontade da maioria desta Casa.

É o apelo que faço, Sr. Presidente, na questão
de ordem que coloco à soberana decisão de V.
Ex"

O Sr. Nelson Carneiro - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra o nobre Constituinte.

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, mais do que a letra, o que deve
ser observado é o espírito de quem votou o texto
que ora se discute.

O que se disse, Sr. Presidente, é que os atos
necessários ao exercício da cidadania seriam gra
tuitos para as pessoas pobres.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do
Rio de Janeiro, Desembargador Fonseca Passos,
numa entrevista, chamou a atenção para a seguin
te circunstância: de agora por diante, só os com
provadamente pobres terão títulos gratuitos, só
os comprovadamente pobres poderão ter certi
dões de nascimento para obter registro eleitoral.
E o ato maior da cidadania, Sr. Presidente, que
é o ato de votar, até esse ato vai ser pago pelos
que não sejam essencialmente pobres,

Qual é o ato maior da cidadania? E o ato de
comparecer às umas para votar. A intenção da
Constituinte não foi a de que só os reconheci
damente pobres tivessem que votar gratuitamente
nos pleitos eleitorais.

Por isso, a Comissão de Redação, em boa hora,
distinguiu que, na forma da lei, serão gratuitos
os atos necessários à cidadarua - diz logo, a
seguir - "e na forma da lei os atos necessários
de cidadania".

Senhor Presidente, o que preocupa o nobre
Constituinte é pensar que gratuita vai ser a habili
tação de casamento. Mas isso não é cidadania.
O cidadão nasce e morre sem casar, nem por
isso deixa de ser cidadão

E ainda mais, a Constituição, em seu art. 226,
diz:

"O casamento é civil e gratuita a sua cele
bração."

Portanto, os atos que se quer fazer são aqueles
indispensáveis: o ato de obter o título eleitoral,
o ato de poder obter uma certidão para efeitos
eleitorais gratuita, e principalmente o ato de com
parecer às umas sem que o juiz diga: O senhor
não é necessariamente pobre e tem que pagar
o-ato de votar. O ato soberano do País, o ato
de cidadania é o ato de votar. Não tem razão
o nobre Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
À Mesa, inclusive ouvindo o relator, examinará
oportunamente a questão.

Peço aos Srs. Constituintes desenvolvam os tra
balhos, do contrário não chegaremos à votação.

O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem a palavra o nobre Constituinte

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, enca
minho a V. Ex", nos termos do Regimento Interno,
para apreciação da Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte, indicação que sugere moção de de
sagravo à memória do ex-Vice-Presidente da Re
pública Pedro A1eixo.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
AMesa examinará o assunto, principalmente pelo
respeito do endosso que V.Ex" dá à proposição:
(Pausa)
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Peço aos Srs. Constituintes não se ausentem
da Casa, não se ausentem do plenário. Não vamos
interromper a sessão para efeito de votação. Va
mos cumprir a determinação regimental e pedi
mos aos oradores se atenham ao tempo estrita
mente regimental, para que possamos chegar à
votação. (Pausa.)

Tem a palavra o Sr Constituinte Paulo Ramos

O SR. PAULO RAMOS (PMN - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Constituintes, hoje, sem qualquer sombra de dúvi
da, é um dia que significa um marco histórico
para o povo brasileiro Depois de muito esforço,
depois de muita luta, o povo brasileiro conquistou
a Assembléia Nacional Constituinte.

Aqui, nesta Casa, tivemos a oportunidade de
conhecer e discutir o Brasil, aprofundamos os
nossos conhecimentos a respeito da realidade
brasileira.Já sabíamos e confirmamos que a reali
dade brasílesa exclui a maioria esmagadora do
seu povo dos benefícios por ele próprio gerados.
Confirmamos, também, que o Brasil, embora te
nha a sua independência declarada, é um País
submetido ao jugo internacional. O Brasil não
é um País soberano. Está aí a negociação da
dívidaexterna, infelizmenteconduzida pelo Gover
no José Sarney. Está aía remessa anual de brlhões
de dólares - somente no ano de 1988, 18 bi
lhões. Está aí o processo espúrio de conversão
da dívida,que somente em 1988 converteu mais
de 6 bilhões de dólares, e, por incrívelque pareça
não obstante tantas remessas, não obstante tantas
conversões, o País tem hoje uma dívida superior
à que possuía no mícío de 88. Está aí a fome;
está aí a ignorância; está aí a doença; está aí a
miséria do povo; está aí o desemprego e o baixo
salário; está aí o testemunho do povo a demons
trar que são necessárias grandes transformações
para que tenhamos a almejada democracia, não
simplesmente a democracia fundada nas liberda
des públicas individuais, não SImplesmente a de
mocracia que permite a manifestação da opinião,
mas a democracia que, além disso, transforme
os brasileiros em pessoas humanas, que possi
bilitea melhor distribuição de renda, uma perfeita
distribuição da renda, a fim de que possamos
olhar para o povo brasileiro e perceber que este
povo espira felicidade. Sabemos que o Brasil não
tem um plano nacional e a inexistência deste pro
jeto nacional faz com que cada um exerça a sua
atividade voltado para o individualismo.

Portanto, Sr. Presidente, a Assembléia Nacional
Constituinte foi um projeto do povo brasileiro. O
povo brasileíro lutou nas ruas contra a ditadura;
o povo brasileiro conquistou a Assembléia Nacio
nal Constttuinte. É preciso, então que o novo texto
constitucional seja a base para a construção da
democracia.

Houveno texto constitucional grandes avanços.
Hojeestou convencido de que o texto cria espaços
para que o povo brasileiro, organizado, para que
a classe trabalhadora, que é o grande instrumento
da História,organizada, possa conquistar a demo
cracia como conquistou a Constituinte.

Encerro meu pronunciamento, honrado por ter
participado da elaboração do novo texto constitu
cional, conclamando os constituintes para uma
luta maior de respeito ao texto constitucional, por
que ele dará ao povo brasileiro, à classe trabalha
dora, o instrumental necessano para fazer preva
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que seja fundamentada na liberdade, mas que
tenha como sentido a justiça social. Liberdade
com Justiça social. Sem liberdade e justiça social
não teremos democracia.

Assim, Sr. Presidente, felicito todos os consti
tuintes e partidos políticos, na esperança de que
tenhamos dado uma grande contribuição para
a construção da democracia no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem a palavra o Sr. Constituinte Messias Soares.

O SR. MESSIAS SOARES (PTR- RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Constituintes, ocupo a tribuna neste derradeiro
dia de votação para, em nome de meu Partido,
o Partido Trabalhista Renovador, tecer rápidas
considerações acerca do texto constitucional que,
certamente, ultimaremos com a votação no dia
de hoje.

Sr. Presidente, nós do PTR, acreditamos que
se trata de um texto não tão longo quanto não
gostaríamos que fosse e não tão sucinto quanto
gostaríamos que fosse. Entendemos que alguns
avanços sociais foram atingidos nesta Carta e que
ela, em razão desses avanços, satisfaz, de certa
forma, o povo trabalhador brasileiro, sobretudo
no que diz respeito à licença-maternidade, à licen
ça-paternidade, ao turno de 6 horas, ao direito
irrestrito de greve e à aposentadoria dos profes
sores aos 25 anos para a mulher e aos 30 anos
para o homem.

Sr Presidente, neste particular, acreditamos
que obtivemos um grande avanço, sobretudo por
que essa aposentadoria conseguida pelos profes
sores nesta Carta certamente será o primeiro pas
so para que possamos, a curto ou médio prazo,
estender às demais categorias profissionais brasi
leiras os benefícios alcançados pelos professores
em todos os nívers,

Sr. Presidente, sinto-me profundamente hon
rado por ter participado, ao lado de V. Ex', do
Relator Bernardo Cabral, de toda a Mesa desta
douta Assembléia Nacional Constituinte e de to
dos os meus 558 companheiros, da elaboração
desta nova Carta Constitucional que, com certeza
plena e absoluta, vai alterar, em alguns setores,
a vida do povo brasileiro, e vai modificá-la para
melhor. Espero, contudo, possamo-nos, depois
de promulgada esta Carta, tornar fiscais da sua
plena aplicação, de forma tal que o povo traba
lhador brasileiro, que toda a Nação brasileira pos
sa viver realmente um Estado de direito, possa
Viver realmente a democracia.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem a palavra o Sr. Constituinte Ney Maranhão.

O SR. NEY MARANHÃO (PMB- PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, ao encaminhar a redação final
da nova Constituição, assomam ànossa mem6ria
os esforços que envidamos em defesa dos nossos
pontos de vista, as canseiras de algumas noites
indormidas, que nos prostraram, muitas vezes,
no decorrer desses 19 meses, quer ao nos debru
çarmos sobre o texto, tentando aprimorá-lo, quer
participando das votações em plenário.

Justifica-se o sacrifício pessoal de cada um dos
constituintes, em face do objetivo maior: oferecer
à Nação um novo ordenamento jurídico.

Desde a fase inicial dos trabalhos, nas subco
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de Sistematização, houve intensa participação da
SOCIedade, quer diretamente, quer através de enti
dades de classe. E este é um fato novo: nenhuma
outra Constituição brasileira despertou, como es
ta, a atenção dos brasileiros ou recebeu colabo
ração popular.

Além disso, ela foi redigida por constituintes
eleitos com esta precisa incumbência e escolhi
dos livremente pelo povo entre candidatos das
mais diversas correntes partidárias e ideológicas.

É natural, pois, que nos sintamos orgulhosos
por ter contribuído para a construção desse tra
balho.

Éverdade que ele tem recebido acerbas críticas
pela extensão e detalhismo de seus artigos, pará
grafos e incisos, assim como pelas incorreções
e contradições que não nos foi possível suprimir
ou que passaram despercebidas.

No entanto, é inconteste o nosso empenho em
corrigiras imperfeições - ninguém pode negá-lo.
Até hoje buscamos fazê-lo.

Se a Constituição é extensa e detalhista, é por
que tivemos a preocupação de fixardiretrizespre
cisas para a organização nacional, de modo a
promover não apenas o progresso, mas também
o bem-estar da coletividade. Se as normas não
podem gerar o desenvolvimento, seguramente
elas podem facilltar a ação do homem no seu
ancalço.

Quanto às contradições, elas atestam a multipli
cidade de mãos que ajudaram a redigi-Ia, e de
ideologias que nela influíram, ou seja, a sua pró
pria legitimidade.

Ademais, não temos dúvida de que, se ainda
restam incorreções e contradições-edeve haver
- elas são insignificantes em face da maioria
absoluta dos acertos. A propósito, o texto será
revisto dentro de cinco anos, quando será feita
uma avahação isenta de sua aplicação e serão
realizadas as modificações que se fízerem neces
sárias.

Quanto aos acertos, muitas conquistas são as
sinaladas no Capítulo dos Direitos Individuais e
Coletivos,que coloca o Estado a serviço do cida
dão. Insere-se na Constituição um capítulo reser
vado aos Direitos sociais, no qual se registram
expressivas conquistas dos trabalhadores, das
quais a mais relevante, a nosso ver, é a extensão
aos trabalhadores rurais dos mesmos direitos as
segurados aos trabalhadores urbanos Também
aos empregados domésticos assegura-se a maio
ria desses direitos.

Muitas inovações foram introduzidas na área
de saúde e educação, as quais, se devidamente
regulamentadas e postas em prática, contribuirão
decisivamente para o resgate da nossa dívida so
cial e abrirão novos caminhos de progresso para
o Pais.

Se, por um lado, perdemos a oportunidade de
Implantar, agora, o parlamentarismo no Brasil,
por outro, reduzimos os superpoderes do Execu
tivo, retomamos as prerrogativas que nos foram
arrebatadas em 1964 e assumimos novas respon
sabilidades.

A reforma tributária vai fortalecer os estados
e municípios, facultando-lhes empreender o pró
prio desenvolvimento com recursos legítimos,
que não lhes podem ser subtraídos.

Não vamos estender-nos sobre as vitórias que
__conseauimos asseaurar na nova Carta. ou sobre ,



Setembro de 1988 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE Sexta-feira 23 14307
I

as frustrações que acaso sentimos por não terem
sido aceitas todas as nossas sugestões.

AConstituição está pronta - é moderna e pro
gressista.

Aprovemo-Ia.
Finalmente, Sr. Presidente e Srs. Constituintes,

desejo, neste instante, como membro do Partido
Municipalista Brasileiro,prestar minhas homena
gens póstumas àqueles companheiros que pelo
destino e pela vontade de Deus não estão, hoje,
aqui presentes conosco: Constituintes AltairFer
reira, Norberto Schwantes, Virgílio Távora, Fábio
Lucena e Antonio Farias

AConstítuiçâo está pronta, moderna e progres
sista. Vamos votá-Ia.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito
bem! Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem a palavra o Sr. Constituinte Roberto Freire.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB- PE Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
SI""' e Srs. Constituintes, nesta última etapa dos
trabalhos constituintes, antecedendo o ato maior
da promulgação da nova Carta,teríamos que obri
gatoriamente vira esta tribuna para explicitaruma
alegria que é nossa e de todas as forças demo
cráticas e progressistas deste País: a luta para
derrotar a ditadura e conquistar a democracia foi
vencida, e aqui tem seu marco. Esta luta da resis
tência democrática foi vencida com imensos sa
crifícios, até mesmo com a vida de vários dos
melhores filhos do nosso povo e a eles o nosso
preito de reconhecimento.

Porém, a satisfação maior com esta importante
conquista talvezseja de quantos fazem a gloriosa
legenda do Partido Comunista Brasileiro.Não pe
lo simples fato de termos sido a principal vitima
do regime autoritário, mas, como é de público
conhecimento, fomos a primeira organização no
País, ainda nos idos de 1967, durante o nosso
VI Congresso, realizadona mais rigorosa clandes
tinidade, a erguer a bandeira da Assembléia Na
cional Constituinte, como o estuário natural onde
se poria fim ao arbítrio e se resgatariam para a
sociedade as regras da sadia convivência demo
crática. Essa tese ganhou consistência na frente
democrátrica de então, o MDB, quando junta
mente com figuras de combativos democratas
que aqui homenageamos como o PrefeitoJarbas
Vasconcelos, o Deputado Fernando Lyrae o sau
doso ex-Senador Marcos Freire, lançamos, em
1970, a Carta do Recife, cuja bandeira central
era a Constituinte.

É notório também que foi o PCB, ainda em
março de 1986, o primeiro Partido a formalizar
um conjunto de propostas para a Constituição
cujo texto finalestamos hoje aprovando, oferecen
do-as à apreciação e ao debate de todas as forças
e movimentos da sociedade brasileira.

Ao relembrar esses fatos de domínio público
não desejamos demonstrar nenhuma superiori
dade sobre nenhuma corrente políticaou partido
existente no País, com assento ou não nesta Casa.
Queremos enfatizarpura e simplesmente que tu
do isso está integrado à nossa concepção estraté
gica de centralidade da questão no caminho da
revolução brasileira em direção ao socialismo.

Temos confiança de que o Brasil, com a nova
. Constituição, amplia e aprofundá suas possibi-

lidades de tomar-se uma Nação democrática e
socialmente justa. Não cometeríamos a infanti
lidade de reivindicar a nova Carta como patri
mônio dos comunistas, mas temos a noção hístó
rica exata de que em seus artigos, capítulos e
títulos estão parte de nosso ideário no caminho
das liberdades democráticas, de uma vidamelhor
e de uma sociedade mais justa.

O Estado de Direitodemocrático, que substitui
o Estado autoritário, centralizador e fechado à
participação popular, é um campo privilegiado
para que a classe operária e os trabalhadores em
geral possam, no seu processo de lutas na defesa
de seus interesses e dos do conjunto da socie
dade, tomar-se agentes de sua própria história
e ir forjando a sua hegemonia.

Apoiados em nossa já provada convicção de
mocrática, nossa bancada encaminha voto favo
rável ao texto que ora se submete à aprovação
para posterior assinatura. Trata-se de um texto
constitucional democrático, moderno e avança
do, que renova o otimismo de quantos, como
nós, concebe a revolução e o socialismo como
um processo de alargamento e ampliação da de
mocracia.

Expressando a vontade majoritária da Nação,
que aspira por maiores liberdades e por reformas
econômico-sociais, a nova Carta cria instrumen
tos para o exercício da soberania e da cidania,
no contexto de um Estado permeável às interven
ções das massas e à participação popular. Ressal
te-se, neste sentido, a inexistência dos conceitos
espúrios da Doutrina de Segurança Nacional,
com sua concepção absurda de que todo cidadão
que contesta é um virtualinimigo.

Mesmo contando com imperfeições até mes
mo conceituais, ambiguidades, excessos corpora
tivistase regionalistas e certos artigos ainda carac
terísticos de uma visão social retrógrada e estag
nada no tempo da nossa história, a nova Consti
tuição tem fôlego suficiente para abrir espaços
à participação no jogo políticode todas as corren
tes e segmentos sociais, incluindo os próprios
comunistas e o conjunto da classe trabalhadora,
sem os quais não conseguiremos construir um
país moderno.

Não temos, os comunistas, ilusões jurisdicistas:
sabemos que não basta um texto constitucional
que consagre os direitos e liberdades para que
as garantias cívicas se realizem; que ele resgate
uma dividasocial de dezenas de anos e logo me
lhorem as condições de vida das massas Consti
tuição não tem o dom miraculoso de transformar
a realidade de uma sociedade e de um Estado
em que vigem, há séculos, dispositivosexcluden
tes, ideologias elitistas e práticas antidemocráti
cas, ao lado de um sistema de exploração selva
gem. Mas nós a entendemos como um suporte
necessário e indispensável para que as forças e
movimentos político-sociais,empenhados na de
mocracia e no progresso social, possam travar
o seu combate em condições favoráveis.

Sendo uma das expressões da luta de classes,
a nova Carta nasceu de um claro pacto entre
projetos políticose sociais diferenciados cujo des
dobramento natural é o respeito pelo que forapro
vado e o engajamento ativo nas batalhas futuras
em tomo da elaboração das leis complementares
e ordinárias.

Impõe-se assim que todos setores organizados
redobrem seus esforços para tomar conhecida

a Lei Maior nos seus aspectos fundamentais,
conscientizar os brasileiros de que ela tem muito
a ver com a vida,com a liberdade, com os direitos
de cada um de nós, para que as massas possam
defender sua aplicação, velar pelo respeito aos
postulados e por novas conquistas.

Sr. Presidente e Srs Constituintes,sobre as con
quistas obtidas teríamos muito que destacar. Po
rém, como o tempo é curto, teríamos que registrar
as mais relevantes do nosso ponto de vista. Pela
primeira vez, na história constitucional brasileira,
estabelecem-se princípios de soberania popular,
instituem-se mecanismos de democracia direta
ou participativacomo a iniciativa de leis por parte
de cidadãos ou entidades cívicas, ações popu
lares, plebiscitos e referendos.

Com um texto avançado nas liberdades públi
cas, a nova Carta contém dispositivos inéditos
nessa área procurando defender os direitospolíti
cos e sociais de cada cidadão e de suas entidades
representativas contra o abuso do poder. Trata-se
do mandado de injunção, do habeas-data e o
Mandado de Segurança Coletivo. Inovações a
considerar são a proibição de tratamento desu
mano ou degradante, da tortura e constituindo-se
crimes inafiançáveise imprescritiveisa sua práti
ca, bem como do racismo.

Está definido o fim da censura medieval de
natureza política, ideológica e' artística no nosso
País, sendo livre a expressão da atividade intelec
tual, artística, científicae de comunicação. Ponto
de suma ímportàncra na existênciae consolidação
da democracia encontra-se nos partidos políticos,
aos quais são oferecidastodas as facilidades,além
de assegurada autonomia para definirsua estru
tura interna, libertando-os da discriminação ideo
lógica institucionalizada e garantindo-os contra
eventuais arbitrariedades. Além da livre organi
zação partidária,dois outros direitos políticospos
sibilitarão uma maior ampliação da democracia
no país: ampla liberdade de manifestação pública
e o direito de voto para jovens entre 16 e 18
anos e para os analfabetos.

Apesar da derrota do sistema parlamentarista
de governo, a nosso ver a grande derrota política
desde que com o presidencialismo ganhou o Bra
silatrasado, houve significativas conquistas na re
lação entre os poderes, a começar pela recupe
ração e mesmo ampliação das prerrogativas e
direitos do Legislativo, simultaneamente à expres
siva redução dos poderes imperiais do Executivo,
além de importantes mudanças no Judiciário.

Ao examinar os direitos sociais, ressalte-se que
no projeto de Constituição que o PCBapresentou
à sociedade, fomos também os primeiros a levan
tar a questão dos direitos do cidadão trabalhador
e a colocação desses direitoscomo tema constitu
cional. Isso ocorreu de forma democrática e pro
gressista. Pode-se dizer que o País vai começar
uma nova era, com a conquista da liberdade e
autonomia sindical,sem que o Estado possa mais
intervir nas entidades e cassar mandatos sindicais.
Além do mais, com a unicidade sindical evitou-se
o fracionamento orgânico do movimento. Outra
conquista decisivana democratização da vidabra
sileira está na criação de um representante dos
trabalhadores nas empresas de mais de 200 fun
cionános.

Os trabalhadores brasileiros jamais conquista
ram tanto em garantias e segurança social,quanto
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com a nova Carta, o que lhes possibilitará uma
melhoria de vida. Foi encolhida de 48 para 44
horas semanais a jomada de trabalho, o adicional
sobre trabalho extra cresceu 50%, o salário do
mês de férias ganhou um reforço de 30%, turnos
ininterruptos revezamento foram estabelecidos
em apenas 6 horas, a licença gestante foi amplia
da de três para quatro meses, o direito amplo
de greve, o direito de sindicalização e de greve
para os servidores públicos, a igualdade de direi
tos trabalhistas e previdenciários entre trabalha
dores urbanos e rurais, inclusivecom claras reper
cussões na questão agrária.

Houve um salto qualitativo na Constituição no
que diz respeito ao ordenamento econômico do
Pais, sob vários e essenciais aspectos. Ela busca
resguardar nosso potencial e recursos naturais
e humanos, ao tempo em que prionza a capaci
dade nacional de desenvolvimento, disciplina as
inversões de capital estrangeiro, incentiva seus
reinvestimentos e regula a remessa de lucros. As
jazidas, minas e demais recursos minerais e os
potenciais de energia hidráulica pertencem à
União e constituem propriedade distinta da do
solo, para efeito de exploração e aproveitamento.
Petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos
fluídos constituem monopólio estatal.

No que se refere à reforma agrária ficou eviden
ciado, mais uma vez,o peso que o latifúndioatra
sado e agressivo detém no país, e como esta
questão se mantém como um tabu em expressiva
faixa da SOCiedade. Um tratamento democrático
para a questão fundiária foi derrotado na Consti
tuinte, sendo postergado para a legislação ordiná
ria. Quer dizer, o encaminhamento da reforma
agrária se complicou, sem no entanto inviabili
zé-la, dependendo de como se trate a questão
na lei complementar, que poderá definir adequa
damente o que é uma propriedade produtiva, e
regulamentar o rito sumário para o processo judi
cial de desapropriação. Contudo, por ser uma
questão politica, o decisivo, em última instância,
permanece sendo a ação unitária dos trabalha
dores na agricultura, apoiando-se em amplos se
tores sociais, e na articulação política ao nível
institucional.

Com a nova Constituição foi criado um novo
sistema tributário, que abre as possibilidades para
se realizar uma ampla reforma tributária, permi
tindo a desconcentração da competência tribu
tária,hoje hipertrofiadana União;descentralização
da receita, para que haja melhor distribuição e
repartindo-a com estados e municípios; atenua
ção dos desníveis regionais de renda e maior
transparência no procedimento por parte da auto
ridade fiscal.

As conquistas constitucionais colocaram a no
va Carta entre as mais avançadas nas lutas por
um mundo sem guerras, a afirmação de princí
pios basilares como a prevalência dos direitos
humanos, a igualdade entre os estados, a solução
pacífica dos conflitos e a defesa da paz, propug
nando pela cooperação entre os povos para o
progresso da humanidade.

Os municípios brasileiros voltaram a ser reco
nhecidos como entidades políticas, ganhando
maior poder e se tomando mais fortes. Impor
tantes nesse sentido a exigência de Plano Diretor
nos municípios com mais de 20 mil habitantes,
a iniciativa de leis pela população e a participação
da sociedade organizada na formulação dos pla-

nos municipais. Inovadores foram os instrumen
tos criados para combater a especulação imobi
liária e a inviolabilidade dos vereadores no exer
cício do mandato.

A mulher conseguiu muitos avanços com os
mesmos direitos que o homem (salário igual para
trabalho igual, pátrio poder sobre os filhos), ao
tempo em que conquistou a proteção do seu mer
cado de trabalho mediante incentivos específicos,
assistência gratuita aos filhos e dependentes até
seis anos, em creches e pré-escolas. Mas que
isso: o Estado protege e reconhece agora como
entidade familiar a união estável entre o homem
e a mulher, mesmo sem casamento, e não inter
ferirá mais no planejamento familiar.

A Previdência Social abre um leque de novos
benefícios e melhora a remuneração de outros
já existentes. Os aposentados ganharam a repo
sição das perdas ocorridas no valor dos proventos,
nos últimos anos; terão suas pensões equiparadas
aos vencimentos do primerro mês de inatividade
e reajuste de acordo com os índices de inflação.
Quem se aposentar de agora em diante, o cálculo
de seus vencimentos será feito em base na média
dos 36 últimos salários de contribuição, corrigidos
monetariamente. Benefícios como o auxílio-na
talidade e o auxílio-funeral, quase sempre motivo
de pilhéria entre os trabalhadores, terão agora
como píso o salário mínímo.

Notocante à saúde, asseguram-se os princípios
de gratuidade, universalidade, descentralização e
integralidade do cuidado e das ações de saúde,
e a implementação do sistema único, o SUDS.
Os grupos multinacionais foram excluídos da área
de comercialização do setor. Além do mais, está
proibido todo tipo de comercialização de sangue.

A Constituição garante o princípio da gratui
dade do ensino público em todos os níveis,ensino
este que deverá se reger por outros três princípios
que são decisivos para sua efetiva democratiza
ção: a igualdade de condiçõe de acesso à escola,
a gestão democrática do ensino e a liberdade
de aprender a ensinar. As verbas públicas foram
substancialmente elevadas - a União vai aplicar
no rnírumo 18% do seu orçamento em educação,
porcentagem que sobe para 25% no caso dos
Estados e municípios.

É muito avançada a nova Constituição em ter
mos de proteção ao meio ambiente. Toda obra
ou indústria potencialmente perigosa para o ecos
sistema só será instalada depois de um estudo
sobre o seu impacto ambiental. A criação do Con
selho Nacionalde Comunicação é um fato político
novo e está vinculado estreitamente com a neces
sidade de democratizarmos os meios de comuni
cação de massa.

Sobre os índios, a Constituição, além de elimi
nar a distinção entre aculturados e não-acultu
rados, define que as terras tradicionalmente ocu
pados por eles serão de sua posse permanente,
devendo a União demarcá-Ias o mais rápido pos
sível,podendo os índios agir judicialmente.

No importante plano da cultura, assegura-se
que o Estado garantirá a todos o pleno exercício
dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura
nacional, apoiará e incentivará a valorização e a
difusão das manifestações culturais, protegendo
sobretudo as das culturas populares, índigenas
e afro-brastlerras, e preservando e ampliando a
função predominantemerl1:e cultural dos meios

de comunicação social, assim como a democra
tização do seu uso.

Muitacoisa mais poderia ser dita, nesse balanço
sumário dos trabalhos constituintes. Porém, gos
taria de deter-me por alguns instantes sobre a
oportunidade que foia Constituinte para o apren
dizado democrático de todos nós, parlamentares
e nossos partidos, e para o conjunto da sociedade.
Nessa disputa aberta e transparente, no entrecho
que de opiniões e propostas, muitas vezes antagô
nicas, conquistamos um texto produto natural da
luta e da negociação, das mobilizações de massas
e de capacidade dos politicos de encontrar solu
ções negociadas. As tentativas de imposição e
de confronto, de excludências e preconceitos de
marcar posição ou jogar para as galerias, em sua
excessiva maioria foram derrotadas e desmora
lizadas,amadurecendo nossa conduta e de quan
tos fazem política neste País.

As pressões, as intimidações e as ameaças fei
tas pelo Executivo, pelos grupos monopolistas
transnacionais e brasileiros e pelo latifúndioe seus
representantes foram fortes e sistemáticas. Po
rém, apesar de tudo, o povo venceu no essencial.
Por isso é que, em nome da Bancada do PCB,
composta por mim e pelos incansáveis compa
nheiros Femando Sant'Anna e Augusto Carvalho,
quero dar o meu testemunho do empenho da
maioria desta Casa pela aprovação do texto que
nos guiará de agora em diante.

Sem dúvida que fatores puramente conjuntu
rais também exerceram influência nos trabalhos
da Constituinte, e muitas das deformações da cul
tura política oligárquica empanaram, de certa for
ma, as atividades parlamentares, facilitando o tra
balho sistemático dos grandes meios de comuní
cação de massa em desmoralizar e tentar desesta
bilizaresta Casa. Defesa de posições e privilégios
imediatos, ambições no tocante à sucessão presi
dencial, pretensões personalistas, arranjos regio
nais e particularidades de forças e grupos partidá
rios, não contribuíram para os trabalhos. Da mes
ma forma, ministros militares e civis, ministros
dos tribunais superiores e governadores jogaram
o peso de sua autoridade em alguns casos na
defesa de causas conservadoras e reacionárias.

Apesar de aquém do desejado e necessário,
e até com certas deformações corporativas, a par
ticipação dos movimentos populares e sindicais
talvez tenha sido o elemento mais rico do apren
dizado democrático, durante o processo consti
tuinte. Antes de tudo porque, apesar das expe
riências e conquistas acumuladas no período da
resistência democrática, havia em certos setores
populares um visível preconceito contra políticos
e instituições que, em parte, se foi dissipando.
Assim é que, ao lado das conquistas nas leis,
houve avanços simultaneamente na consciência
e na prática de cidadãos que aprenderam a não
mais subestimar a luta politica e os instrumentos
legais, a se unir e se organizar para influir no
processo de estruturação do poder na sociedade.

O PCB tem perfeita compreensão da impor
tãncia da mobilização popular não só para manter
as conquistas da Constituição de 1988, mas tam
bém para ampliá-Ias. E o palco destes embates
já está sendo montado: ele passa pela votação
das leis complementares e específicas aqui nesta
Casa, na elaboração das constituições estaduais
e nas leisorgânicas dos municípios; pelas eleições
dos vereadores e prefeitos agora em novembro,
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de deputados e senadores em 1990 e em 1993,
quando teremos a oportunidade de fazermos a
constitucional revisão.

Dentro destas lutas destacamos ainda o plebis
cito que no mesmo ano da revisão dará ao povo
brasileiro a opção pelo parlamentarismo, um regi
me hoje assumido pelas correntes progressistas
de todo o mundo.

O Partido Comunista Brasileiro, com 66 anos
de vida orgânica ininterrupta, nunca escondeu da
sociedade os seus propósitos políticos e ideoló
gicos. O socialismo, coma abolição da luta de
classe, é o sistema político mais viávelpara supe
rar as graves desigualdades sociais criadas histori
camente em nosso País pelo capitalismo; desde
a sua fase mercantil. O socialismo também é o
sitema político que vê no desmantelamento dos
aparatos repressivos e de guerra o caminho mais
seguro para garantir o desenvolvimento soberano
dos povos e para se conquistar a paz. O socia
lismo, em síntese, é o sistema que pode, em dire
ção ao comunismo, servir de amálgama, de har
monia para toda a Humanidade.

Quando o PCB aposta efetivamente na demo
cracia, como necessária e fundamental para se
chegar ao socialismo, é porque acredita na possi
bilidade de se desenvolver um processo revolucio
nário privilegiando a via pacífica. Ao mesmo tem
po, o PCB aposta em um regime socialista, onde
o pluripartidarismo e o primado da liberdade
transformem-se em instituições reais e não em
um meio jogo de palavras.

Neste sentido, o novo texto constitucional está
muito aquém da Carta que almejamos para o
nosso País. Uma Carta que defina o primado do
trabalho sobre o capital, onde os monopólios dei
xam de ser contemplados e onde o latifúndio
transforme-se em apenas uma lembrança triste
e equivocada do passado. Porém, para nós, co
munistas, o texto a ser hoje aprovado, democrá
tico, modemo e avançado, abre espaços reais pa
ra no jogo democrático, sem golpes e sem esper
tezas, lutarmos por uma sociedade onde a explo
ração do homem pelo homem desapareça defini
tivamente.

Vivaa nova Constituição!
Vivaa democracia!
Viva o socialismo!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito

bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses GUimarães) 
Tem a palavra o Sr. Constituinte Haroldo Uma,
que falará pelo PC do B.

o SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S" e Srs. Constituintes, a promulgação da nova
Constituição encerra, de certa forma, a etapa da
vida política brasileira iniciada com o golpe militar
de 1964, que rompeu com a ordem constitucional
vigente e instalou no País um regime arbitrário
e ditatorial.

O nosso Partido, em junho de 1966, em sua
VI Conferência, ao examinar a situação do Brasil,
após o golpe de 1964 e traçar a linha de seu
comportamento, levantou, pela primeira vez no
Brasil, a necessidade de se lutar pela "convocação
de uma Assembléia Constituinte livremente elei
ta". O PC do B sempre apresentou a luta pela
convocação de uma Assembléia Constituinte, livre

e soberana, como intimamente ligada à batalha
pelo fim do regime rmlítar, pelo fim das leis de
exceção e pela liberdade. Essa sempre foi a com
preensão dos comunistas. Aliquidação do regime
militar só viria com a convocação de uma Consti
tuinte livre e soberana, ou seja, livremente eleita
e com poderes para "constituir" uma nova ordem
mais democrática e progressista no Brasil.

Contudo, os comunistas não tinham ilusões
com a Constituinte que viria

Sabedores da correlação de forças existentes
no País e das limitações que seriam impostas
ao processo eleitoral, os comunistas tinham clare
za das limitações da Constituinte Nunca pensa
mos que o texto oriundo dessa Assembléia teria
o poder de instituir uma ordem fundada em bases
econômicas e políticas totalmente inovadoras.

A Constituição não iria acabar com a proprie
dade privada dos meios de produção e, portanto,
não iriaacabar com a exploração do homem pelo
homem ou liquidar com o capitalismo. Afinal,isso
não se faz com uma Constituição. Tínhamos
consciência de que essa seria uma Constituição
burguesa, cuja grande virtude estaria no fato de
ser uma Carta mais democrática e progressista
e de avançar na liquidação do regime militar. Tí
nhamos, também, consciência de que isso ocor
reria em relação direta com o grau de mobilização
e organização dos setores populares.

Se isso não ocorresse, se o povo não partícl
passe ativamente desse processo de liquidação
do regime militar, teríamos em palavras que certa
feita usou o Senador Afonso Arinos, uma "Consti
tuição contendora".

O processo de liqüidação do regime militar foi
precedido de grandes mobilizações de massa, no
tadamente da gloriosa e histórica campanha das
"Diretas Já". Mas, mesmo assim, a organização
popular não se desenvolveu no nível necessário,
não houve uma ruptura profunda com a ordem
ditatorial anterior e a prática da chamada transição
terminou sendo uma nova acomodação de forças
políticas, que alijou setores que se dedicaram à
luta contra o regime militar, favorecendo a recicla
gem de forças comprometidas com o antigo regi
me que, numa manobra hábil, transformaram-se
em condutoras da "transição".

Todos esses antecedentes fizeram com que a
escolha dos Constituintes fosse feita através de
um processo eleitoral viciado.

A coincidência com as elerções majoritárias pa
ra os govemadores estaduais, as distorções na
distribuição do horário gratuito nos meios de co
municação, a redução da representação propor
cionaI dos Estados mais populosos e a mfluência
do poder econômico, entre outros, foram alguns
dos fatores que deformaram a vontade do povo
nas eleições de 1986.

O resultado diSSO se expressou na composição
da Assembléia Constituinte que, segundo dados
da imprensa nacional, tinha 22,5% de esquerda,
49,9% de centro e 27,6 de direita, com uma larga
margem assim, dos setores conservadores e de
direita, do centro e do centro-direita.

O processo de elaboração constituinte foi feito
em meio a um constante choque de interesses
de forças díspares e conflitantes. bléia
Constituinte se transformou n . .-IlSO-

nância de pressões, contrapre . de
todos os tipos, desde os latifundiários organizados
na UDR que influíram decididamente nas nego-

ciações sobre o capítulo da Reforma Agrária até
os setores militares que estiveram presentes dire
tamente o tempo todo, defendendo seus pontos
de vista. O GovernoFederal exerceu uma pressão
exacerbada sobre os Constituintes, ameaçando
a soberania da Assembléia em diversas oportu
nidades e, em certos momentos, formando-a
num verdadeiro "balcão de negócio", principal
mente para defender seus interesses básicos: o
sistema presidencialista de governo e o mandato
de cinco anos para o presidente Sarney. Na faixa
popular também houve um certo processo de
mobilização em tomo de bandeiras progressistas,
com destaque para as emendas populares, que
reuniram milhões de assinaturas, e da mobiliza
ção de camponeses, jovens e diversas entidades
democráticas, inclusive algumas de cunho nacio
nalista.

Resultou de todo esse processo o texto consti
tucional que ora é posto em votação.

Neste momento, fixando a posição do PC do
B face a essa votação e ao texto em apreciação,
passo a ler a seguinte Declaração de voto:

DECLARAÇÃO DE VOTO DA BANCADA
DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Para que seja definitivamente banida da vida
política nacional a Constituição de 67/69, escrita
e outorgada ao Pais pelos militares, a bancada
do Partido Comunista do Brasil aprovará, em vota
ção final, o Projeto de Constituição que será apre
sentado ao plenário da Assembléia Nacional
Consntuínte. Todos os Parlamentares do PC do
B assinarão a nova Carta cuja elaboração partici
param ativamente. Isso não significa, no entanto,
que o PC do B apoíe sem restrições o conteúdo
essencial desse projeto.

Toda Constituição, ainda que apresente dispo
sitivos aparentemente contraditórios, tem uma es
trutura básica que determina o seu caráter. Não
pode ser considerada metade boa e metade má.
Os princípios que a norteiam são indivisos.

Inegavelmente nesta Constituição há relativos
avanços em face às cartas anteriores que nosso
País já teve. O movimento democrático, nossa
bancada e parlamentares progressistas de outros
partidos, empenharam-se firmemente em defesa
desses avanços, entre os quais o Mandado de
Injunção, o Mandado de Segurança Coletiva, o
habeas-data, a condenação de tortura como um
crime imprescritível e inafiançável, a duração do
trabalho de 44 horas semanais, a jomada de 6
horas para tumos ininterruptos, a licença-gestante
de 120 dias, a liberdade e a unicidade sindical,
o direito de greve, o voto aos 16 anos, a manu
tenção do sufrágio proporcional para o Legisla
tivo, a garantia da liberdade de organização parti
dária, certo fortalecimento dos poderes do Con
gresso.

Para aqueles que pensam que os direitos so
ciais são os pontos mais importantes de uma
Constituição, a de 1988 pode ser considerada
relativamente boa. Mas não são essas conquistas
que conformam a feição essencial da Carta Mag
na. Esta se expressa fundamentalmente pelo sis
tema de organização do Poder pelos mecanismos
de defesa dos privilégios de classe, pelo impedi
mento real de acesso. das grandes massas da
população às esferas QO Poder, pelas funções re
servadas às Forças Armadas, pelas franquias que
concede ao capital estrangeiro.
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A Consntuíçâo de 1988 consagra um de poder
retrógrado, estruturalmente concentrado em
mãos dos grandes capitalistas e latifundiários.
Nlanl.ém uma forma autocrática de governo, o
presidencialismo. Conserva o anacronismo de um
Poder Judiciário totalmente alheio à soberania po
pular. Preserva o bicameralísmo do Legislativo
e o elltísmo da sua composição. As Forças Arma
das continuam a ser Instrumento de repressão
.ontt a o povo e contra o regime democrático.
C! lexto constitucional toma praticamente intocá
vel a grande propriedade latifundiária, inviabili
zando uma verdadeira reforma agrária. E atribui
a estranqeiras a denominação de "empresas bra
sileiras" comprometendo interesses nacionais.

Essas são as questões que configuram a fisio
nomia da nova Carta, que assim é essencralrnente
conservadora, retrógrada, aquém das expectan
vas populares e das necessidades do País.

O próprio exercício dos direitos conquistados
está subordinado a esse sistema de dominação.
A maior parte deles depende ou de leis ordinárias
ou complementares, em geral restritivas. Depen
de também de mterpretação do Poder Judiciário,

, de estrutura retrógrada, ou do assentimento de
· governantes desprovidos de sentimentos popu

lares. Não por acaso a Constituição, além do esta
'do de sítio, criou o denominado estado de defesa,

· na verdade contra a luta popular, estado esse ine
xistente nos textos de todas as constituições brasí

, leiras, introduzindo entre nós somente em 1978
, através da Emenda n° 11 do regime militar. Com

mecanismos como esse, gerados no período do
· arbítrio, a Constituição não avança sequer para

conceber um governo democrático burguês mo
derno.

A Bancada do Partido Comunista do Brasil, PC
, do 13, 'formulando esta Declaração de Voto que

traduz os prmcípios democráticos e SOCIalistas
; que propuqna desde 1922, quando o PC do Brasil

foi fundado, reafirma seu compromisso de pros
seguir no combate pela modermzação e transfor-

· mação democrática profunda do Estado brasi
leiro, ao mesmo tempo em que se empenhará,

· ao lado do povo, pelo rigoroso cumprimento das
· conquistas registradas na Constituição de 1988.

Todos perceberam a exigência da democracia, e o imperialismo internacional, que está levando
e uma nova Constituição significaria a sua censo- ao caos, à desgraça e ao sofrimento o povo bra-
lidação. sileiro.

Aclasse dominante participou ativamente deste Perdemos em alguns pontos, é verdade. Perde-
jogo político, investiu pesado nesta Assembléia mos no sistema de governo, porque desejávamos
Nacional Constituinte, jogou duro nas eleições o sistema de governo parlamentarista. Nós perde-
de 1986 e conseguiu, utilizando-se do poder eco- mos no mandato do Presidente José Sarney, que
nômico que detém em suas mãos, eleger a maio- tanto prejuízo tem trazido à Nação brasileira, e
ria, para defender os seus interesses. que infelizmente vai perdurar por mais um ano.

Não temos nenhuma dúvida de que a formação Nós perdemos na questão da reforma agrária.
ideológica da maioria dos Constituintes que com- Mas, quero dizer que ganhamos ao construir
põem esta Casa é conservadora, mais de direita. um texto que consolida o processo democrático,
Entretanto, a forma originária como esta Consti- ao construir um texto que nos permite avançar
tuinte foi feita, a maneira de se partir do zero, através do processo político, através da conscien-
a maneira de se criar as Subcomissões, depois tização popular, para crescermos politicamente
as Comissões Temáticas, depois a Comissão de e para caminharmos para o rumo correto, para
Sistematização e a imensa participação popular o rumo de um governo popular, para fazermos
que houve no processo da sua elaboração, tudo entender à sociedade, à classe operária brasileira,
isso permitiu, tudo isso caminhou para a Consti- aos camponeses do Brasil, que temos que camí-
tuição resultante de todo esse trabalho, que é nhar para o socialismo, que representa de fato
esta que hoje votamos em redação final. Foi um a liberdade.
trabalho árduo e dificil, que exigiu de grande parte A Constituição explicitou também o direito da
dos Srs. Constituintes muito sacrifício e muita de- propriedade e da livre iniciativa, muitas vezes, ací-
dicação. Em função do trabalho, da persistência ma do bem-estar social e do interesse coletivo.
e principalmente do interesse daqueles que estão Apesar de tudo, repetimos, avançamos, conso-
aqui lutando, porque defendem um ideal, daque- lidamos o processo democrático, com apenas um
les que aqui estão lutando porque defendem a quinto de parlamentares entre socialistas e pro-
igualdade e a justiça social, a soberania e os ínte- gressistas. É a primeira vez, na nossa história,
resses nacionais, que,' embora sendo minoria na que a esquerda compõe um quinto do Congresso
Assembléia Nacional Constituinte, conquistaram Nacional. Nós continuaremos avançando.
uma Constituição progressista. Registramos, com Daqui a cinco anos, em 1993, o povo brasileiro
satisfação, a preguiça, o desinteresse, o desleixo irá às umas para dizer que sistema de governo
de alguns constituintes que vieram para cá, embo- deseja para o País. Daqui até lá faremos uma
ra colocados pelo voto do povo, mas com o di- campanha em favor do sistema parlamentarista
nheiro da classe dominante, homens esses que de governo. E, também daqui a cinco anos, já
aqui compareceram apenas nas horas em que cbm outro Congresso, já com outros deputados
eram pressionados por aqueles que pagavam pe- e Senadores eleitos, e, na certeza de que cresce
las suas eleições. Em virtude da sua falta, da sua a consciência política do povo brasileiro, de que
ausência, conseguimos construir um texto consti- avança esta consciência política, dia a dia, tere-
tucional bastante avançado para os dias de hoje. mos mais representantes da esquerda nesta Casa,

Quero dizer que o Partido Socialista Brasileiro teremos mais deputados e senadores que defen-
entende que grande parte desta Constituição se dem a igualdade social, que defendem a justiça
deve ao nosso trabalho, ao trabalho do PCB, do social, que são contra esse capitalismo selvagem,
PC do B, do PT, do PDT, do PSDB e dos progres- essa política atrasada de governo que viveo Brasil,
sistas do PMDB. Assim, não poderíamos deixar de um capitalismo submetido às determinações
de votar a favor desta redação final, deixar de do imperialismo internacional. Com esses novos
assinar esta Constituição que é fruto do nosso constituintes, que haveremos de ver eleitos em

: O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - esforço e do esforço de todo o povo brasileiro, 1990, teremos uma reforma constitucional, que,
Renovo aos Srs, Constituintes o apelo no sentido que aqui veio, que aqui lutou, que aqui nos deu à semelhança do que aconteceu hoje, será feita
'de que não abandonem o plenário; de qualquer força, que aqui convenceu aqueles que não que- pelo voto da metade mais um de seus compo-
-sorte, não deixem a Casa. Logo que terminem riam votar a favor do avanço, a favor da divisão nentes, Com essa reforma constitucional avança-
os encaminhamentos dos Srs. Líderes, passare- da riqueza nacional, que conseguiu convencer remos cada vez mais para colocar o Brasil, não
mos à votação. Não deixem a Casa, não deixem muitos daqueles que, embora comprometidos no nível de oitava potência industrial do mundo,
o plenário com o capitalismo selvagem em que vive o Brasil, mas num dos últimos em nível de desigualdade

Tem a palavra o Sr. Líder Constituinte Ademir voltarem atrás e a contribuir para o texto que e de injustiça social. Queremos que o Brasil seja
;\ndlrade. hoje temos a oitava potência industrial do mundo, mas quere-
I iQJ §~" ADEMIR ANDRADE (PSB - PA) - Ganhamos em muita coisa Jamais uma Cons- mos, também, que ele esteja entre os primeiros
ISr. Presidente, Srs Constituintes, venho, em nome tituição do Brasil teve tamanhas garantias de direi- do mundo em nível de justiça social, de igualdade
do Partido Socialista Brasileíro, encaminhar o voto to e liberdades individuais. Conseguimos uma re- social, de direito à riqueza deste País para todo
favorável à redação final da nova Constituição do forma tributária. Acabamos com o decreto-lei. o povo trabalhador.
Brasíl. Ampliamos os poderes do Poder Legislativo. Ta- Registramos aqui nossas homenagens ao Pre-
I A convocação desta Assembléia Nacional belamos os juros, demos a anistia aos micro e sidente Ulysses Guimarães; com o qual tivemos
-Consiítuínte fOi fruto de uma grande mobilização pequenos empresários, que é importante, não muitas discordâncias, mas temos que reconhecer
popular, de uma grande luta do povo brasileiro porque foi dada anistia, mas porque isso fere, seus méritos. Nesta época ainda dura e de tanta
contra a ditadura militar. Ela não foi, na verdade, frontalmente, a política econômica do atual Go- resistência aos avanços, ele foi de fato um grande
-corrvccada como desejávamos que tivesse Sido. vemo, que é voltada para atender aos setores ex- defensor desta Constituinte, e da consolidação
/\ sua representação não foi proporcional à popu- portadores brasileiros e aos setores imperialistas da democracia.
laçâo de cada Estado, não foi uma Constituinte internacionais. Agora, através desta Constituição, Esta, portanto, Sr. Presidente, é a manifestação
exclusiva, mas de qualquer forma a sociedade conseguimos construir os meios, as formas para do Partido Socialista Brasileiro.
.braslleira compreendeu a sua importância e parti- romper essa aliança traiçoeira, essa aliança cevar- Saibamos aproveitar o que a Constituição tem

_~ cipg!J ati~l'!W:lte_C!?~lJfl ~t@-9@ção. ~~__.~~~C!~!1eexiste entre a classe domirrante_brasileira__de.bornem.favordo novo.Lutemos.oara.rnudar _
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o que há de ruim, naquilo em que fomos derro
tados.

Vamos levar ao conhecimento do povo o seu
conteúdo, que, com sua sabedoria, com sua força,
organização e luta, haverá de transformar este
País numa Nação que possa ter orgulho da sua
gente. (Muito bernl)

o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem a palavra o Sr. Constituinte Afif Domingos,
Líderdo PL.

O SR. AFlF DOMINGOS (pL - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes, em nome do Partido Liberal, neste dia
histórico em que aqui estamos para a última vota
ção que homologará o texto nascido depois de
quase um ano e seis meses de trabalho, devemos
dizer que a Constituição que agora nasce é fruto,
sim, de um processo democrático. Porém, deve
mos aqui reconhecer que, apesar de votarmos
pela aprovação do texto em respeito à maioria
daqueles que, democraticamente, fizeram preva
lecer a posição de maioria, discordamos de mui
tas partes deste texto. A nossa posição pela apro
vação é porque em democracia devemos respei
tar o direito das maiorias.

Sr. Presidente, Srs, Constituintes, esta Consti
tuição é por muitos considerada progressista em
termos de uma prevalência das esquerdas no seu
processo de confecção. Não concordamos com
esta posição, pois acreditamos que direita e es
querda se uniram no passado, dentro de uma
visão corporativista, como doutrina e conceito do
início do século e que foi a matriz do pensamento
político do Brasil no momento que antecedeu
à Revolução de 1930. A Revolução de 1930 foi
marcada pelo conceito do social-nacionalismo
corporativista, que tinha no fascismo a sua forma
de melhor expressão. Em 1930, o modelo corpo
rativista era o modelo do futuro, era modernidade,
pois aqui tínhamos Getúlio Vargas no comando
da renovação do ambiente político brasileiro, co
mo tínhamos Salazar em Portugal, como tínha
mos Franco na Espanha, Hitler na Alemanha,
Mussolini na Itália e Stalin na União Soviética.
Porém, esta visão corporativista é o arcabouço
do Estado brasileiro que instruiu o pensamento
da esquerda e da direita brasileira nestes últimos
sessenta anos.

Tanto isto é verdade que, com a deposição
de Getúlio Vargas, em 1945, a Constituição de
1946, ao contrário do que muitos afirmam, não
foi liberal. Ela manteve a visão do corporativismo
fascista, principalmente na organização da socie
dade através dos sindicatos.

Logo após esse momento, tivemos a volta de
Getúlio Vargas ao poder com o apoio popular
maciço, e o conceito do social-nacionalismo se
fez implantar no seu restante, nesse período da
década de 50.

Somente com Juscelino Kubitschek, 'em 1956,
tivemos o início de revisão desse modelo, pois,
na verdade, o nacionalismo da visão corporativa
foi substituído por outro tipo de nacionalismo,
ou seja, o de fins e não de meios, que fez o Brasil
se abrir para as outras nações.

A renúncia do presidente eleito em 1961 nos
traz o golpe militar e nele temos um retomo do
conceito do corporativismo fascista, que nos le
vou a este brutal endividamento. DOis nratícamen-

te a opção do desenvolvimento foi por capital
de empréstimo e não por capital de risco.

Trago aqui, para registro histórico, um discurso
que criticava Juscelino Kubitschek, em 1958, di
zendo:

"A ajuda estrangeira é útil e pode acelerar
nosso desenvolvimento, mas para ser verda
deira a ajuda precisa ser recebida através de
financiamentos, isto é, de capital de emprés
timos, e não de inversões diretas, que invaria
velmente se fixam como formas de transfe
rência de parcelas crescentes da renda nacio
nal para o exterior ...

Os financiamentos externos úteis ao País
são aqueles que se destinam às empresas
nacionais e principalmente aqueles que são
feitos de governo a governo para aplicação
sob a forma de capitalismo de Estado nos
setores básicos da economia."

Sr. Presidente, este, que foi o modelo adotado
pela revolução militar, foi um conselho dado, nes
te discurso criticando Juscelino, por Luís Carlos
Prestes, em 1958, mostrando que a matriz do
corporativismo foi uma matriz nascida do Tenen
tismo de 1922, que representou, sim, a moder
nidade de seu tempo nas décadas de 30, 40 e
50. Porém, para o mundo moderno de hoje, onde
o mundo inteiro experimenta uma renovação de
conceitos e vemos Cavaco e Silva revendo Sala
zar, em Portugal, vemos Felipe González revendo
Franco, na Espanha, vemos o Projeto Europa
1992 fazendo uma profunda revisão do corpora
tivismo fascista, vemos Gorbachev revendo Stalin,
na União Soviética, aqui coloco, com muita clare
za, a nossa crítica ao texto constitucional. De nada
adianta uma ordem social avançada, como aquela
que foi escrita, em termos de direitos, se temos
uma ordem econômica defasada no tempo e no
espaço, um capitalismo sem capital, onde o siste
ma brasileiro hoje necessita de ingresso de recur
sos externos para poder gerar os empregos ne
cessários. Teremos um choque evidente entre a
ordem econômica e a social. Daí por que, SI""
e Srs. Constituintes, aqui faço este registro, pois
tenho certeza de que na reforma constitucional
que deveremos fazer no ano de 1993 esta reali
dade vai aparecer.

Hoje, o jogo não é mais de esquerda ou de
direita, porque elas se encontraram no texto cons
titucional. A luta política, no Brasil, será entre o
novo e o velho, o moderno e o antigo. O ambiente
político brasileiro precisa de um processo de reno
vação que nos alinhe entre as nações do Primeiro
Mundo, e nãc desta visão de nos alinhar entre
as nações do Terceiro Mundo. O Brasil, como
fezJuscelino Kubitschek, em 1956, não pode per
manecer uma nação fechada ao capital e à tecno
logia externos. Esse excesso de protecionismo
cartorial, herdado do social-nacionalismo fascis
ta-corporativista, é o modelo da crise brasileira.
Se não reformularmos esta situação, correremos
o risco de manter a tirania do Status quo, a
qual, hoje, fere de morte a Nação com uma infla
ção desenfreada, gerada por aquilo que foi a exa
cerbação do modelo do Estado forte. Se na déca
da de 20 o corporativismo veio para combater
o liberalismo, considerado o capitalismo selva
gem, hoje posso dizer, sem medo de errar, que
a Nação não é vítima de capitalismo selvagem;
hoje a Nação é vítima de um estadismo selvaaem.

Daí, Srs. Constituintes, no encontro com a Nação,
no ano que vem, esta verdade vai aparecer e,
muito sabiamente, todos inserimos no texto cons
titucional uma junta de dilatação para evitar a
ruptura do processo. A reforma constitucional de
1993 deverá consagrar um modelo que nos tire
dessa visão corporativista que é a causa da crise
brasileira.

Srs, Constituintes, em nome do meu partido,
votaremos favoravelmente ao texto, comojá disse,
com respeito à posição das maiorias, mas fare
mos chegar à Mesa uma justificação de voto, para
que, desta forma, este nosso conceito fique nos
Anais desta Casa para que possamos recuperar
o fio da meada histórica na reforma constitucional
de 1993, que passa pela eleição presidencial de
1989 e pela eleição constituinte de 1990. (Muito
bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra o Sr. Constituinte Siqueira Campos.

O SR. SIQUEIRA CAMPOS (PDC - GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
SI"" e Srs, Constituintes, inicialmente, congratu
lo-me com os eminentes Constituintes Mauro
Borges Teixeira e José Maria Eymael, também
líderes do meu partido, o PDC, pela extraordinária
atuação em todos os estágios dos trabalhos cons
tituintes e pela brilhante participação nos debates
neste plenário, onde conseguiram, com a Ban
cada do PDC, magníficas conquistas para o povo
brasileiro.

A nossa certeza de que fizemos, nesta Assem
bléia Nacional Constituinte, o melhor possível pa
ra dotar o Brasil de uma Constituição moderna,
inspirada nos superiores príncípios da eqüidade,
para a construção de uma sociedade livre, justa
e solidária, será ratificada pela adesão nacional,
quando continuarmos na tarefa de aprovar as leis
complementares e ordinárias que garantirão vi
gência à integralidade do texto.

Nunca se viu, num Congresso Nacional Consti
tuinte, o conflito de tantas opiniões discordantes.

A mais discutida das nossas Cartas anteriores
foi, decerto, a de 1946, quando, chamado o povo

- precipuamente a eleger os seus mandatários para
essa suprema tarefa jurídica, social, econômica
e cultural, tínhamos no plenário pouco mais de
meia dúzia de partidos, dois apenas com uma
mensagem singular: o Partido Democrata Cristão,
sob o comando do Padre Arruda Câmara, propug
nando pela Doutrina Social da Igreja, de Leão
XIII a Pio XII; e o Partido Ubertador, de Raul Pilla,
lutando pelo parlamentarismo.

Os Partidos restantes, chamados liberais-de
mocráticos, como o PSD, a UDN, o PR, tinham
os mesmos fundamentos doutrinários quanto ao
sistema representativo, uns mais outros menos
presidencialistas; finalmente, o Partido Comunista
do Brasil, hoje PCB, e o Partido Trabalhista Brasi
leiro, pregavam o socialismo e o corporativismo,
com maiores dissenções do que pontos de en
contro.

Por isso mesmo, o debate, nos vôos condo
reiros de luminares da política e da ciência jurídi
ca, com Agamenon Magalhães, Nereu Ramos,
Otávio Mangabeira, Prado KelIy, Gustavo Capa
nema, Arruda Câmara, Raul PilIa,Acúrcio Torres,
Luís Carlos Prestes e outros líderes, se dirigiam,
antes de tudo. aos problemas chamados institu-
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cionais, principalmente das relações entre os po
deres, embora praticamente conservado o capí
tulo da Ordem Econômica e Social das duas
Constituições anteriores.

Tínhamos saído de uma guerra totalitária e es
távamos mais preocupados com as instituições
políticas e jurídicas do que com as instituições
sociais, num comportamento mais programático
do que objetivo e prático.

Agora, porém, mais de uma dezena de partidos,
de forma direta e, outro tanto, por via indireta,
aqui revelaram as mais diferentes preocupações
econômicas, políticas e humanísticas, ampliando
os direitos sociais e individuais, criando o habeas
data e o mandado de injunção; com especial
atenção.ao problema da mulher trabalhadora, dos
menores e dos idosos; com a concessão da cida
dania aos maiores de dezesseis anos, de uso facul
tativo até os dezoito anos; com a melhoria do
instituto da aposentadoria e a uniformidade do
regime laboral do serviço público.

Na verdade, muitas questões ficaram para ser
plenamente definidas pela legislação ordinária ou
complementar, com a delimitação e a comple
mentação de alguns dispositivos laboristas; mas
entram imediatamente em vigor a limitação dos
juros, voltando-se a uma tradição de 1932 a 1948;
a quase totalidade dos direitos e deveres indivi
duais e coletivos; a maior parte dos direitos sociais
e políticos; a reorqaruzação tributária, em bene
!cio dos estados e municípios, descentralizando
o poder econômico da União.

Houve especial cuidado em ampliar a ação da
Justiça, previstos os juizados de pequenas causas,
institucionalizada a assistência judiciária aos po
brese desvalidos; garantida a exploração dos re
cursos naturais do Estado, sem xenofobia, mas
sempre segundo os interesses nacionais, princi
palmente aqueles de ordem estratégica.

A administração pública aparece racionalizada,
com tendência à mais ampla unificação de princí
pios gerais, punidos os atos de improbidade admi
nistrativa com maior vigor, mantido o presiden
cialismo, entretanto com maiores contrapesos à
hipertrofia do Executivo, plenamente mdependen
tes e autônomos os Poderes Legislativo e Judi
ciário.

Nunca as atribuições do Congresso Nacional
foram tão explicitadas, principalmente no que tan
ge às questões interna corporls , ou seja, aquelas
do seu interesse e responsabilidade exclusivos.

Vistos esses traços gerais, da maior transcen
dência, devemos assinalar que a nova experiência
constitucional não sofrerá solução de continui
dade durante um qüinqüênio, previsto um ple
biscito.

Entretanto, o que nos parece mais importante
é o desenvolvimento dado ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, que, num largo le
que, abrange, praticamente, toda a vida nacional,
eliminando algumas leis e tomando mais ampla
a aplicação de outras, disciplinando o problema
da elaboração de certas leis complementares e
ordinárias, representando um dos mais debatidos
temas da nova Constituição.

É justamente no Ato das Disposições Constitu
cionais e Transitórias que encontramos atendida
uma reivindicação do Partido Democrata Cristão
e da sua liderança, consubstanciada no art. 13,
que cria o Estado do Tocantins, tese que defendi,
exaustivamente. durante 25_anos. contando com

a Assessoria Jurídica do Professor José de Quei·
rós Campos, que, antes, prestara seus serviços
Técnicos ao Ministério do Interior, ao 2° Tribunal
Regional do Trabalho e, agora, à Assessoria .Jurí
dica do Senado Federal, e que foi, no Governo
Costa e Silva, Presidente da Comissão destinada
a estudar os problemas da criação dos Estados
e Territórios.

Ele acompanhara, compulsando os fatos da
nossa história, uma luta de cento e setenta e nove
anos, iniciada por .Joaquírn.Teotõnío Segurado,
prosseguida em gerações, que chegaram a con
quistar a autonomia da região e nunca ensari
lharam armas nessa luta homérica.

Nesse particular, no que tange ao art. 13, tam
bém foi vitoriosa a participação do PDC, decerto
encampada em dezenas de artigos da Nova Carta,
como os votos aos dezesseis anos, a jornada de
seis horas de trabalho, a ampliação do descanso
da mulher gestante, a aposentadoria justa, em
tempo e provento, a proteção dos índios, a defesa
da ecologia e tantas outras, que reunimos no volu
me conhecido como "Projeto Apolo", que elabo
rei e, oficialmente, apresentei a esta Assembléia
Nacioanl Constituinte, através de emendas, em
duas fases distintas dos nossos trabalhos.

Os constituintes, em sua quase unanimidade,
acreditaram em que o Estado do Tocantins 
nova estrela em nossa bandeira e novo e valioso
instrumento no concerto federativo - tem condi
ções de auto-sustentação, todos os elementos ca
pazes de servir de sustentáculo da sua autonomia.

Foram atendidos os aspectos políticos, eleito
rais e processuais dessa criação e não poupamos
esforços, nós, do Partido Democrata Cristão, para
aliciar os votos das demais bancadas, facilitada
a aquíescêncía porque os goíanos de norte a sul,
encamparam a idéia, por mim sustentada em inú
meros e sucessivos projetos.

Umfato mais recente veio demonstrar o quanto
se confia no desenvolvimento econômico do Es
tado do Tocantins: o início da construção da Fer
rovia Norte-Sul, cujos trilhos vão cortar, ao longo
de setecentos quilômetros, o seu território.

O povo tocantinense jamais se esquecerá desta
Assembléia Nacional Constituinte, que lhe propi
ciou a carta de alforria política e administrativa,
que pôs todas as suas complacências no seu de
senvolvimento e acreditou ne seu futuro.

Todos os que assinarão esta Carta estão convi
dados a presenciar a instalação do Novo Estado,
o primeiro a demonstrar, depois de uma intensa
batalha, que o Legislativo, sozinho, com força do
seu patriotismo e o vigor da sua representativi
dade, pode prosseguir tomando efetiva uma tese
que, atravessando séculos, sempre teve os maio
res e melhores defensores, mas não enfrentou
vantajosamente as forças do obscurantismo.

Tocantins, Srs. Constituintes, é o primeiro pas
so nessa tarefa de redimensionar o mapa adminis
trativo e geopolítico do Brasil, atendidas as reivin
dicações históricas e as conveniências organiza
cionais, que não podem ser mais proteladas por
nenhum tempo.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, quero neste
ensejo, simbolizar toda a gratidão do povo brasi
leiro pelo coroamento desta obra ciclópica, na
pessoa do Presidente Ulysses Guimarães, excelsa
figura de estadista que todos aprendemos a admi
rar, a prezar e estimar, um verdadeiro pináculo

em nossa orografia política, parlamentar insupe
rável, jurista dos mais eminentes, político ínexce
dível,líder e condutor da maior plêiade de homens
públicos que jamais se reuniu numa assembléia,
vencendo, com a sua palavra avisada, todas as
divergências, e com sua assiduidade exemplar
e o seu saber, a batalha contra o tempo, publican
do-se o resultado do nosso trabalho no dia do
seu aniversário, por uma felizcoincidência deter
minada por Deus, certamente.

Estou emocionado, Sr. Presidente, pelo final
felizdos nossos trabalhos.

Esta uma das maiores e merecidas homena
gens que lhe podemos tributar com os votos sin
ceros, para o bem do País, de que a nova Carta
Magna abra novos horizontes na nossa caminha
da para a democracia representativa, para a justi
ça, modernidade, a prosperidade e para a paz.

Imperativo louvar e aplaudir, também, o tra
balho persistente e minucioso do notável homem
público, o Relator Bernardo Cabral, que já era
uma revelação de jurista e comandara a Ordem
dos Advogados do Brasil e, nesta Casa, com a
confiança de todos os seus pares, realizou um
trabalho tão grandioso como minudente, para que
tivéssemos a melhor Carta constitucional possivel.

Aos componentes da Mesa, presidida por
Ulysses Guimarães, 19 Vice-Presidente, Mauro Be
nevides; 2° Vice-Presidente, Jorge Arbage; }9 Se
cretário, Marcelo Cordeiro; 2° Secretário, Mário
Maia;3° Secretário, Amaldo Faria de Sá e Suplen
tes Benedita da Silva, LuizSoyer e Sotero Cunha,
e aos lideres dos diversos partidos políticos repre
sentados nesta Constituinte as homenagens e a
gratidão do Partido Democrata Cristão e do povo
tocantinense.

Os co-presidentes da Comissão de Redação,
Senadores Afonso Arinos e Jarbas Passarinho,
não foram apenas dignos representantes do seu
partido durante todo o desenrolar dos trabalhos,
mas deram-lhe colaboração eficaze insubstituível,
à altura das suas tradições política e parlamentar,
lideres de notável saber e de inexcedível conceito.

Decerto foi facilitada a tarefa pelos Relatores
Adjuntos:Adolfo Oliveira,que voltou à vida pública
com a mesma criatividade e o mesmo talento
que demonstrou durante as vezes em que repre
sentou o Estado do Rio de Janeiro no Parlamento;
Antônio Carlos Konder Reis, com a sua expe
riência de Relator da Constituição de 1967; e José
Fogaça, um dos nossos mais jovens constituintes,
desde 1979 na vida pública, autor de "Aprendizes
da Esperança" e de "Uma geração Amordaçada",
hoje decerto confiante em que as esperanças in
seridas na nova Carta não permitirão mais nenhu
ma mordaça ou injustiça em nossas fronteiras.

Jamais esquecerei o trabalho dos treze denoda
dos companheiros da bancada do PDC; dos fun
cionários das duas Casas do Congresso Nacional
do mais humilde aos mais graduado, que home
nageio na pessoa de Paulo Affonso Martins de
Oliveira; do corpo técnico e legislativo do Proda
sen; da consultoria sempre pronta do lpeac; do
apoio das assessorias jurídicas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, tudo e todos
produzindo uma verdadeira sinergia de esforços
que nos possibilitou corporificar a Carta Magna
em que, pela primeira vez, o povo colaborou dire
tamente, em sugestões e emendas, algumas
aprovadas.
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AtJsjornalistas credenciados na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal, integrantes dos
comitês de imprensa dessas Casas do Congresso
Nacional, e a imprensa nacional, jornais, revistas
e emissoras de rádio e televisão, a todos os jorna
listas, radialistas e homens de televisão do Brasil,
estendo a saudação e as homenagens do Partido
Democrata Cristão, e a gratidão do PDC e' do
povo tocantinense a todos quanto contribuíram
pará a grande e histórica conquista do povo brasi
leiro, em que se constitui a nova Constituição
do Brasil.

Finalmente, quero declarar que o Estado do
Tocantins não esquecerá, nunca, o art. 13 das
Disposições Constitucionais Transitórias, e, por
isso mesmo, deverá colocar em cada rua, em
cada escola, em cada praça pública, o nome de
todos os constituintes de 1987/88, porque soube
ram compreender os seus sonhos e as suas verda
deiras aspirações de integração nacional.

Juntos, constituintes brasileiros, homens e mu
lheres que mudamos o País, vamos percorrer os
novos e iluminados caminhos abertos pela nova
Constituição do Brasil, que elaboramos nestes
históricos vinte meses de trabalho tão árduo quan
to profícuo.

Nós, Sr. Presidente, juntos, haveremos de cons
truir uma grande Nação sob esta nova Carta.

Sr. Presidente, o Partido Democrata Cristão vota
"sim" favoravelmente à aprovação do Projeto de
Constituição.

Pelo Tocantins!
Pelo Brasil! (Muito bem! Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem a palavra o nobre Líder Constituinte Luiz
Inácio Lula da Silva.

O SR. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PT
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
SI"'" e Srs. Constituintes:

Em fevereiro de 1987, quando o Partido dos
Trabalhadores chegou ao Congresso Constituin
te, não trazia nenhuma ilusão de que poderia,
através da Constituição, resolver todos os proble
mas da sociedade brasileira. Entendíamos, já no
dia 16 de novembro de 1986, que a composição
da Constituinte não seria uma composição favorá
vel aos projetos políticos da classe trabalhadora
brasileira, tampouco seria favorável àqueles que
sonharam ter uma Constituição a mais progres
sista possível.

O Partido dos Trabalhadores apresentou, em
março de 1987, um Projeto de Constituição que
não era, de forma alguma, um projeto socialista.
Era o Projeto de Constituição nos parâmetros per
mitidos pelo capitalismo, mas entendíamos que,
com o nosso projeto, poderíamos, mesmo dentro
do sistema capitalista, minorar o sofrimento da
classe trabalhadora brasileira. Passados 18 me
ses, é importante reconhecer que não apenas o
Partido dos Trabalhadores como outras forças
progressistas aqui, nesta Casa, se empenharam
24 horas por dia, de segunda a domingo, para
que pudéssemos hoje estar votando esta Cons
tituição

O Partido dos Trabalhadores, com apenas 16
Deputados Constituintes, trabalhou de forma in
cansável, na perspectiva de que pudéssemos até,
num prazo anterior a este, apresentar à opinião
pública um Projeto de Constituição.

É preciso ressalvar que, se isso não foi possível,
não se deveu aos setores de esquerda, não se
deveu aos setores progressistas que aqui compa
receram em todos os chamamentos do Presi
dente Ulysses Guimarães. Comparecemos, na ex
pectativa de que pudéssemos, ainda possivelmen
te no ano passado, entregar esta Constituição.

Setores conservadores ligados ao Palácio do
Planalto, setores conservadores - e até reacio
nários - ligados ao poder econômico criaram
os mais diferentes tipos de embaraços, para que
não pudéssemos votar esta Constituição. Mentiras
e mais mentiras foram veiculadas através dos
meios de comunicação. Tentava-se passar a idéia
de que, a partir da promulgação da Constituição,
este País iria explodir, este Pais não iria ter jeito,
tal a quantidade de conquistas que a classe traba
lhadora havia alcançado.

O Partido dos Trabalhadores fez um estudo
minucioso, através da sua Bancada e da sua dire
ção, e chegou à conclusão de que houve alguns
avanços na Constituição; de que houve avanços
na ordem social, de que houve avanços na ques
tão do direito dos trabalhadores, mas foram avan
ços aquém daquilo que a classe trabalhadora es
perava acontecesse aqui, na Constituinte.

Entramos aqui querendo quarenta horas sema
nais e ficamos com quarenta e quatro horas; en
tramos aqui querendo férias em dobro e ficamos
apenas com 1/3 a mais nas férias; entramos aqui
querendo o fim da hora extra ou, depois, a hora
extra em dobro, e ficamos apenas com 50% , rece
bendo menos do que aquilo que o Tribunal já
dava. Algumas conquistas consideradas impor
tantes não passaram, nem sequer de perto, para
que a classe trabalhadora pudesse ter o sabor
e o prazer de festejar essas conquistas.

Sobre a questão da reforma agrária, esta As
sembléia Nacional Constituinte teve o prazer ae
dar aos camponeses brasileiros um texto mais
retrógrado do que aquele que era o Estatuto da
Terra, elaborado na época do Marechal CastelJo
Branco.

Os militares continuam intocáveis, como se fos
sem cidadãos de primeira classe, para, em nome
da ordem e da lei, poderem repetir o que fizeram
em 1964, ou o que foi feito agora no Haiti.

O latifundiário brasileiro deve estar festejando,
juntamente com o Sr. Ronaldo Caiado, a grande
vitória dos proprietários de terra que, em cinco
séculos, não avançaram um milímetro para enten
der que a solução para os problemas graves deste
País está no dia em que tivermos capacidade para
elaborar uma reforma agrária que possa distribuir
a terra e, ao mesmo tempo, o Estado garantir
os meios.

Poderíamos mencionar, ainda, o anúncio feito
pelo Líder do PMDB, de que mais ou menos 200
artigos serão regulamentados por legislação ordi
nána ou lei complementar. A própria CNI- Con
federação Nacional da Indústria, elaborou um do
cumento, possivelmente mais volumoso do que
a própria Constituição, mostrando os artigos que,
do seu ponto de vista, precisam ser regulamen
tados por lei ordinária e por lei complementar.

Todos nós, Constituintes, sabemos perfeita
mente bem que na elaboração das legislações
complementar e ordinária teremos um trabalho
insano tanto quanto o foi o desta Constituição.

Todos sabemos que teremos eleições em 89,
que teremos eleições em 90 e que possivelmente

até lá não tenhamos quorum para regulamentar
um ónico artigo de lei previsto na Constituição.

Ressalto dois pontos importantes: a questão
da estabilidade no emprego, que todos sonhá
vamos ou pelo menos uma parte sonhava con
quistar. Esta vai ter que ser regulamentada por
lei complementar.

Sabemos que apenas os Princípios Gerais não
garantem a efetivação da democracia, que apenas
a efetivação de alguns princípios gerais não garan
tem à classe trabalhadora viver em regime efetiva
mente democrático. É possível que, dependendo
dessa correlação de forças existentes na Consti
tuinte e permanecendo no Congresso, pouca coi
sa será regulamentada e algumas, possivelmente,
serão regulamentadas em prejuízo da classe tra
balhadora.

Sabemos que é necessário um trabalho insano
de arregimentação do movimento popular. Sabe
mos que é necessário um trabalho insano de arre
gimentação do movimento sindical, dos partidos
políticos progressistas, para que possamos man
ter a sociedade permanentemente pressionando
o Congresso, para que ele possa regulamentar
a legislação em benefício da classe trabalhadora
brasileira.

Poderia citar a questão do direito de greve, pos
sivelmente, a maior conquista ol:Ítida nesta Consti.
tuinte. Mesmo assim vai depender da regulamen
tação do que são categorias essenciais, vai depen
der de definirmos o que é abuso, porque, depen
dendo da cabeça política do empresanado brasi
leiro, a própria decretação de uma greve já pode
ser caracterizada como abuso e todos sabem que
a lei ainda existe neste País para punir os fracos,
e não os poderosos.

Poderia citar aqui a questão do aviso-prévio,
que é uma coisa simples, que poderia ter sido
definido na Constituinte, entretanto, ainda vai ser
definido pela lei e não sabemos quando é que
essa lei vai definir o que é a proporcionalidade.

Engraçado que alguns constituintes aleguem
que a votação de hoje é apenas uma votação
de vírgula, uma votação de passagem, porque
o texto já foi votado. Nós, do Partido dos Trabalha
dores, entendemos que essa votação é mais im
portante do que a votação de mérito. Exatamente
por entendermos isso que para nós não é apenas
uma votação de vírgula ou uma votação de coisas
pequenas.

E importante lembrar que determinados consti
tuintes tentam acusar o Partido dos Trabalhadores
da mesma forma que na época da Nova RepóbliCII
o acusavam, da mesma forma que na época do
Plano Cruzado colocaram a Maria da Conceição
Tavares para chorar na televisão, depois da fala
do Governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola,
da mesma forma que acusaram o PT por ocasião
do Plano Cruzado.

Importante na política é que tenl]amos espaço
de liberdade para ser contra ou a favor. E'o Partido
dos Trabalhadores, por entender que a demo
cracia é algo importante - ela foi conquistada
na rua, ela foi conquistada nas lutas travadas pela
sociedade brasileira -, vem aqui dizer que vai
votar contra esse texto, exatamente porque enten
de que, mesmo havendo avanços na Constituinte,
a essência do poder, a essência da propriedade
privada, a essência do poder dos militares conti
nua intacta nesta Constituinte.



14314 Sexta-feira 23 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE Setembro de 1988

Ainda não foi desta vez que a classe trabalha
dora pôde ter uma Constínnçâo efetivamente vol
tada para os seus interesses. Ainda não foi desta
vez que a sociedade brasileira, a maioria dos mar
ginalizados, vai ter uma Constituição em seu be
neficio.

Sei que a Constituição não vai resolver o proble
ma de mais de 50 milhões de brasileiros que
estão fora do mercado de trabalho. Sei que a
Constituição não vai resolver o problema da mor
talidade infantil, mas imaginava que os consti
tuintes, na sua grande maioria, tivessem, pelo me
nos, a sensibilidade de entender que não basta,
efetivamente, democratizar um povo nas questões
sociais, mas é preciso democratizar nas questões
econômicas. Era preciso democratizar na questão
do capital. E a questão do capital continua intacta.
Patrão, neste Paffi, vai continuar ganhando tanto
dinheiro quanto ganhava antes, e vai continuar
distribuindo tão pouco quanto distribui hoje.

É por isto que o Partido dos Trabalhadores
vota contra o texto e, amanhã, por decisão do
nosso diretório - decisão majoritária - o Partido
dos Trabalhadores assinará a Constituição, por
que entende que é o cumprimento formal da sua
participação nesta Constituinte.

Muito obrigado, companheiros. (Muito bem!
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem a palavra o nobre Líder do PDT, Constituinte
Brandão Monteiro.

O SR. BRANDÃO MONTEIRO (PDT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI"'"
e Srs. Constituintes, no momento em que se insta
la a sessão em que a Constituinte votará a redação
final, não poderia deixar de fazer alguns registros.
O primeiro deles, o da incansável luta de todos
nós, constituintes, que cumpriram o papel histó
rico de elaborar uma Constituição e que tiveram
um trabalho diuturno, respondendo à confiança
que o povo nos depositou ao nos enviar à Assem
bléia Nacional Constituinte. Segundo, um registro
especial ao Presidente da Casa, Ulysses Guima
rães, ao Relator Bernardo Cabral, aos Relatores
Adjuntos, especialmente, a todos os líderes que
tiveram um trabalho incansável para chegarmos
ao final desta grande tarefa.

Sr. Presidente Ulysses Guimarães, antes do en
caminhamento, devo dizer a esta Casa que a As
sembléia Nacional Constituinte tem uma grande
responsabilidade ainda hoje, quando, pela força
da maioria dos Srs. Constituintes, fez prevalecer
um artigo fundamental para o futuro deste País
que estabelece, estatuí, enfim, a obrigatoriedade
de os acordos internacionais passarem pelo Con
gresso Nacional.

Nesta manhã e neste dia, lamento que o Gover
no Federal, às vésperas da promulgação da Cons
tituição, envie os seus representantes a Nova Ior
que em busca de um acordo que a Nação não
conhece, de que o Congresso Nacional não tem
notícia e que os jornais internacionais estão a
informar que representa uma vergonha para o
povo brasileiro: acordo intemacional com juros
acima dos juros internacionais, com uma taxa
de spread bastante elevada e com condições que
não se definem para que e para onde. Se a Assem
bléia Nacional Constituinte não tomar uma posi
ção ainda hoje, toma-se conivente com esse posí-

cionamento do Governo Sarney e do Ministro
Maílson da Nóbrega.

Sr. Presidente, na Comissão de Sistematização
o Deputado Paulo Ramos apresentou um projeto
que Impedia que quaisquer acordos sobre a dívida
fossem feitos sem a audiência da Assembléia Na
cional Constituinte.

Sr. Presidente, feito esse registro e este apelo
a todos os Constituintes que votarão a redação
final, apresento à Casa, ainda hoje, um projeto
de decisão que susta essa negociação que não
é transparente nem conhecida do povo brasileiro.

Sr. Presidente, da Constituição que votaremos
dentro em breve, em sua redação final, destaco
cinco pontos fundamentais: o seu conteúdo libe
rai no plano político; o seu caráter descentralí
zador no plano administrativo; na questão econô
mica, a consagração da defesa do nacionalismo
e, sobretudo, das riquezas do nosso País, do so
cial, setor moderadamente reformista, e seu forte
espírito corporativista.

É evidente que a promulgação de uma nova
Constituição deveria ter sido antecipada, em fun
ção da luta do povo brasileiro contra a ditadura
e o autoritarismo. Entretanto, ela foi fruto de con
ciliação das elites, que permitiram que o poder
econômico nas eleições que nos trouxeram para
esta Casa fosse o ponto fundamental na consti
tuição da nova Assembléia Nacional Constituinte.

Passamos por momentos difíceis, com o posi
cionamento menor do Executivo, objetivando
adiar a transição e, sobretudo, resguardar aquilo
que chamava direito adquirido, que inexistia, por
que não existia a legitimidade para manter esse
direito adquirido.

Superadas essas dificuldades, iniciamos o tra
balho, onde a luta maior, nos primeiros momen
tos, foi pela defesa da soberania da Assembléia
Nacional Constituinte, refletida nos embates desta
Casa ainda na elaboração do Regimento Interno.

O processo de votação e discussão constitu
cional é ímpar na História do Brasil, porque foi
o mais democrático. Jamais houve na História
do Brasil qualquer Constituição que não viesse
precedida de um anteprojeto feito por iluminados,
desde a primeira Constituição brasileira. Traba
lhamos com a participação de todos os consti
tuintes, desde as Subcomissões às Comissões.
Críticas foram feitas em relação à vagarosidade
dos trabalhos, mas na verdade foi uma discussão
profícua, onde as forças democráticas, apesar de
minoritárias nesta Casa, tiveram o sabor de come
morar, sobretudo, a perseverança, a competência
e o trabalho diuturno.

Direi que esta nova Constituição representa,
neste momento, a correlação de forças políticas
democráticas que existem na Assembléia Nacio
nal Constituinte, com muitos avanços, basica
mente naqueles pontos que dizem respeito ao
plano político.

A bancada do meu partido, com 28 consti
tuintes, pode orgulhar-se de ter contribuído decisi
vamente para a nova Constituição brasileira, com
muitas vitórias, várias derrotas, mas com muita
luta, e, sobretudo, voltada para os interesses da
Nação.

Avançamos no plano institucional, nos direitos
e garantias coletivas e nos direitos fundamentais,
com a introdução de institutos novos no Direito
Constitucional brasíleírq e, quiçá, no do mundo,
qual seja, o mandado de injunção.

No capítulo referente ao Direito dos Trabalha
dores, tivemos grandes vitórias e algumas derro
tas históricas, como aquela que dizia respeito à
diminuição da jornada de trabalho, para a sua
fixação em quarenta horas; emenda da lavra da
nossa bancada.

Avançamos no direito de greve; na igualdade
do direito dos trabalhadores urbanos e rurais; dos
trabalhadores autônomos e dos trabalhadores
com relação de emprego; avançamos no que se
refere ao tão discutido tuÍno de revezamento.

Srs. Constituintes, diria que fixamos na Consti
tuição o Capítulo referente à Seguridade Social,
estabelecendo novos rumos na relação entre os
trabalhadores, a saúde, a educação, a previdência
social e, sobretudo, em relação aos deficientes
físícos.

No plano econômico tivemos consideráveis
avanços que permitiram definir, pela primeira vez
na História Constitucional do Brasil, uma realida
de: a existência da empresa brasileira de capital
nacional e a empresa brasileira de capital estran
geiro, fruto da realidade econômica do País, e
o seu tom nacionalista se definiu na defesa do
subsolo e de nossas riquezas minerais.

Diria mais: grandes conquistas obtivemos sob
vários aspectos. Lamento, entretanto, que três
pontos tenham sido nesta Casa, extremamente
conservadores: se descentralizamos administrati
vamente o Pais com a reforma tributária; se des
centralizamos o poder político do País dando
maiores atribuições ao Legislativo, o fizemos tam
bém em relação ao Judiciário, dando-lhe, inclu
sive, autonomia administrativa e financeira, peca
mos quando não conseguimos estabelecer o con
trole extemo do Judiciário, que seria fundamental
para a celeridade do processo judicial no País.

Por isso, anoto um ponto extremamente atra
sado e conservador, como anotarei também com
tristeza o ponto conservador no que diz respeito
ao papel das Forças Armadas. Entendo que as
Forças Armadas deste Pais são, indubitavelmente,
como em qualquer democracia, a coluna verte
bral do Estado, mas não podem continuar a tute
lar a sociedade, pois têm que se subordinar à
sociedade, porque esta, como um todo, é mais
importante do que qualquer setor que faz a vida
pública deste País.

Lamento, na Ordem Econômica, a posição não
conservadora, mas de retrocesso, no que diz res
peito à mudança da fisionomia fundiária do País.

Sr. Presidente, SI"'" e Srs. Constituintes, o meu
tempo se esgota. O nosso partido, que tem a
consciência de ter dado uma contribuição perene,
diária e decisiva nesta Carta, votará em bloco pela
redação final. Dissemos muitas vezes que, se as
forças que se arvoravam de donas da Constituinte
quisessem impedir o avanço democrático que
conquistamos, não assinaríamos a Carta. Mas de
vo dizer que no balanço que fazemos, com defi
ciências, com fragilidades, com erros e com der
rotas, temos um saldo positivo, porque esta Cons
tituição é a Constituição do Brasil real, da corre
lação de forças, a Constituição que vai permitir,
sobretudo, o avanço do processo democrático
brasileiro. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Peço aos Srs. Constituintes que estiverem na Casa
não se ausentem, porque temos poucos, alguns
oradores inscritos, e, logo em seguida, iremos
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votar. Não haverá interrupção da sessão. Vamos
votar assim que os oradores terminem seus pro
nunciamentos. o que vai acontecer em breve. São
poucos os oradores. (Pausa.)

Tem a palavra o Sr. Constituinte Gastone Righi.
que falará pelo PTB.

O SR. GASTONE RIGHI (PTB - SP) -
Sr. Presidente. Srs. Constituintes; Preferi o impro
viso para me dirigir a esta Egrégia Assembléia
na última oração que devo proferir como Líder
do Pll3 nesta Constituinte.

Preferi o improviso para que. mais do que a
racionalidade. pudesse deixar aqui registrada mi
nha emoção e meu sentimento. Foram 20 meses.
ao longo dos quais o conjunto de Srs. Consti
tuintes percorreu um caminho sinuoso. por vezes
árido. sempre tortuoso. Foram momentos bons.
momentos ruins. obtivemos resultados auspicio
sos e alguns deles maus para todos nós.

Prefiro começar falando das coisas más que
nos aconteceram. A pior delas, esse famigerado
Regimento Intemo. Contra ele me coloquei desde
os primeiros instantes. votei por sua rejeição. Era
um Regimento artificial. falacioso. enganoso. fa
lho e que só poderia conduzir os trabalhos a um
desastre futuro. Era um Regimento que tinha a
presunção de ser divina esta Assembléia Consti
tuinte. a tal ponto que do nada se faria tudo. Partía
mos das trevas e com um toque de vara mágica
transformaríamos as trevas em luz.

Apesar dos meus protestos. foi aprovado esse
Regimento Interno. Em 24 Subcomissões, através
de dezenas de milhares de propostas. tentou-se
um texto para a futura Constituição. É claro que
nesse atropelar permanente de vontades. neste
império das minorias mais persistentes. acabou
se diluindo a vontade da maioria. Perderam-se
o norteamento, a orientação e até os critérios.
Alguma coisa hibrida e informe começou a nascer
e chegou ao final da Comissão de Sistematização.
afrontando a vontade soberana do povo brasileiro
que para cá conduziu uma maioria que não dese
java aquele sistema que se pretendia implantar.
Agredia-se a vocação natural de nosso povo. Ape
sar de querermos um Estado democrático. livre,
uma economia liberal. proteção à propriedade pri
vada. o que se estava erigindo era um Estado
semi-socialista. onde se afrontava a propriedade,
onde se impedia e embaraçava a livre empresa
e onde as liberdades. garantias individuais esta
vam subjugadas ao império do Estado.

Aconteceu. então. o Centrao, maldito por gran
de parte da imprensa. que chegou a conduzir
até a opinião pública nesse sentido. No entanto.
benfazejo. foi ele que mudou e fixou o destino
desta Constituinte. estabeleceu a verdade onipo
tente da vontade do povo brasileiro. a soberania
da maioria e aí passou ela a prevalecer. Modifi
cou-se o Regimento, formulamos um novo pro
jeto ainda cheio de vícios. de falhas.

Mas. daí para a frente. o cerne. o âmago. o
espírito já era visível. era transparente de uma
sociedade livre.democrática. onde se respeitasse
o homem. A partir de então. em trabalho inces
sante. neste plenário. horas e horas. dias e dias,
noites e noites. fins de semana. enfim. sem qual
quer pausa. sem qualquer descanso. esta Assem
bléia chegou à Comissão de Redação. ao seu
final. E concluímos o trabalho que aí está.

Não tenho notícias de que no mundo alguma
Assembléia Constituinte tenha sido mais transpa
rente do que esta. mais democrática do que esta.
com maior acesso e maior participação popular
do que esta. Aqui estiveram os jornalistas de todos
os órgãos, de toda a imprensa. desde a televisão.
O rádio, as revistas, os jornais, até os pasquins
ou boletins. Aceitamos. inclusive. todos os lob
bles, e todos os lobbles foram feitos transparen
temente. nada foi escondido. Tudo se discutiu.
e a opinião pública foi informada de tudo quanto
aqui aconteceu.

Jamais. em todo o mundo, puderam as comu
nidades. os cidadãos, mandar suas sugestões co
mo aqui. e todas foram objeto de cogitação. de
discussão e de votação. Votações legítimas, lisas,
corretas, dignas. sem falhas. Everdade que rece
bemos mais críticas. censuras e apupos do que
aplausos. Atravessamos momentos de incom
preensão e os lobbies coorporativos nos agre
diram até fisicamente.

Mas, ao concluir esse trabalho, desejo procla
mar daqui que temos a Constituição mais mo
derna e mais avançada do mundo. acasalando
toda a vocação do povo brasileiro. toda a sua
ansiedade e o seu desejo. todo o pensamento
popular através dos tempos. Em matéria de direito
social e trabalhista. nenhuma outra foi tão ampla.
tão cuidadosa. atendeu tanto à classe trabalha
dora quanto esta. Aí se insere a minha bancada
do PTB. Orgulhosamente. assumimos a paterni
dade de capítulos e dispositivos inteiros desta
Constituição e vamos assiná-la com orgulho. por
que o Capítulo da Ordem Social. dos Direitos
Trabalhistas. da Previdência, da Saúde. da Educa
ção têm a cara do P113. Nenhum partido vai assu
mi-lo acima do nosso. Somos os responsáveis
pela indenização por tempo de serviço na despe
dida írnotlvada, somos os responsáveis pela pro
posta da redução da jornada de trabalho semanal
de 48 para 44 horas. somos nós do PTB que
elevamos a hora extra para o mínimo de 50%
acima da normal, fomos nós do PTB que conquis
tamos 1/3 a mais do que a remuneração comum
para as férias. fomos nós que conquistamos a
igualdade entre o trabalhador avulso e o de víncu
lo permanente, fomos nós que aqui plantamos
a vigência imediata de todas as normas regula
mentadoras de direitos e garantias fundamentais.
Mais ainda, para os aposentados foi de nossa ban
cada que partiram as sugestões como a equipa
ração das aposentadorias e pensões aos proven
tos e ganhos dos trabalhadores da ativa e a sua
correção automática a cada correção dos salários
efetivos.

Tudo isto que aí está plantado. o PTB quer
orgulhosamente assumir e por isso assinará a
Ca.rta.assinará corroborando o voto que aqui pro
feriu, corroborando as propostas que aqui apre
sentou.

Por fim. Sr. Presidente, não poderia deixar de
dizer uma palavra sobre a ecologia e o meio am
biente. Quando esta Assembléia criava um texto
como este de proteção efetiva à vida. à fauna
e à flora. a proteção total do meio ambiente, ela
mostrava o seu elevado grau de civilização, o seu
elevado nívelde intelectualidade. de compreensão
e de aperfeiçoamento.

Sr. Presidente. no Capítulo "Da Saúde". como
no "Da Educação", deixamos escrito o dever do

Estado em dar gratuitamente a túdos '."li(j.'
educação. sem sacrificarmos, no entanto. d ItVI'

iniciativa que poderá coexistir ao lado do btadc
ajudando a Nação a desenvolver-se. c P;()Uredl'
a se fixar entre as mais progressistas do i'\unuo

Concluindo. Sr. Presidente. nem tudo sao Ik)I("

lamentavelmente. Agora, aofinal, algumas II uven.
toldam os nossos horizontes, obnubila-se o pane
rama desta Assembléia. e é pena, Sr. Presidente
é pena que alguns fatos maus ocorram, por exerr:
pio: que a última palavra dos lideres, que falar,
por seus partidos, pelo eleitorado e pelo pov,
brasileiro. tenha de ser aquela proferida antes J.
uma votação. sem as galerias estarem uLupaddc
sem o povo estar com a atenção voltada par.
cá.

A sessão solene não será dedicada aos consu
tuintes e às lideranças que falam pelos cornpc.
nentes de suas bancadas. Os oradores serão ape
nas dois e serão escolhidos pela Mesa. Conu .
isso nos insurgimos e deixamos aqui () noss.
protesto. Queria ver os meus filhos, arruqos e co,
religionários aqui presentes. como haveráo de es
tar na sessão da promulgação. Ai, sim, Sena IIL

portante a minha palavra e a dos 'demais I:deleS
Por fim. outra crítica. Sr. Presidente, LOI,I rela

ção às medalhas anunciadas. Não sou Lonlid "'ao
pelo contrário, quero levar para casa. Ui (jUd I·.• ,,,

mente, um diploma que diga que fui (vil ,tilu" .te
e uma medalha comemorativa do fato, PUb cc,.,

Constituição deverá ser a redenção brasileue
Todavia. por que fazê-Ias, Sr. Presidente. ,Je' v.

ro, de prata e de bronze? Hoje há melaiS 'lU

não escurecem. Por que não utilizá-los edl ["dd

as medalhas. que seriam, assim. dist: iI,,,ida
igualmente para todos? Ouro, prata, bror-.. '.d ••

Douradas para todos! Por que haverão de, "'_LI.
uns de prata. outros de bronze e uns p,,,,. 0" . I.
ouro? Que esse princípio seja abolido' VeJlI IUS iJI<

miar a todos indistintamente com u medaih" e,

memorativa! Que tenhamos gaudlo c nU:lI d ,J,

ostentá-las.
Enfim. Sr. Presidente, a V. Ex' sao as minha.

últimas palavras. Eu que fui crítico cáustico tanta.
vezes de V. Ex' - eu que me insurgi. ~l*t ile.,ti
tribuna. seja do plenário -, quero deiXdI ~,;'li

com profunda humildade. o meu preito ,L I ~c

peito a V. Ex' A maior das homenagens que lO. ,,,,,.

prestar é este sincero momento em que efidlttV
não só suas virtudes, como a sua firmeza. d oUc

coragemll,0 seu poder de condução que [F,S IE""" ,

ao porto seguro e final.Afirmo-lhe, Sr. PresidE-r,k
sem V. Ex' não teríamos uma nova Consutuiça.
neste País! Nós a escrevemos. mas foi V. Ex" qUE
nos fez escrevê-Ia. (Muito bem' Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimaraes) __o"

Antes de passar a palavra ao próximo orado,
agradeço as palavras que todos ouviram. que o ltl:

buo à circunstãncia de que vieram de um an ligc
de um conterrâneo. de um companheiro lie tanto
anos. De qualquer maneira, nobre Lidei (,dstOllf
Righi. profundamente grato às expressoes de V
Ex' (Pausa) .

Reitero o apelo, pois estamos pelos úlunic., OIu

dores inscritos. Podem vir ao plenário. \"".,lldll
ao plenário, porque logo depois de o uluu i, ula'

dor inscrito terminar de falar, passaremo., d vota
ção. Não saiam do plenário, venham dO 'iklldliv
os que se encontram fora do mesmo.

Tem a palavra o eminente Constituinte" Plesi
dente do PDS, Senador Jarbas Passarinho.
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o SR. JARBAS PASSARINHO (pDS - PA)
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, hoje, mais
leitores do que ouvintes.

Falo em nome do meu partido por delegação
do meu líder.

Vintemeses sãopassados, desde que iniciamos
nossos trabalhos. Arduos para a maioria, que veio
aqui e que a eles se devotou. Compensadores
do esforço despendido, sob a direção singular
mente competente do Deputado Ulysses Guima
rães, severo quando necessário, paciente sempre,
fraternal freqüentemente. (Palrnas.) Justo é reco
nhecer-se que S. Ex" é o marco referencial desta
Constituinte. (Palrnas.)

Estamos a concluir um texto polêmico, resul
tante do entrechoque da inércia da tradição com
a força motora das mudanças. Estas impelidas
pelos ventos de renovação; aquelas, tendentes à
resistência às modificações.

Meupartido, reduzido em número, teve, porém,
presença marcante, quer pela assiduidade, em
que proporcionalmente nos destacamos, quer na
defesa dos postulados de nosso programa refor
mista, eqüídístante do imobilismo conservador,
como da utopia revolucionária.Os irnponderávels
da vidaatingiram-nos, também. Aolado da alegria
pelo nosso desempenho, tivemos a tristeza de
uma perda dolorosa. Em pleno trabalho profícuo,
reconhecido por todos como um dos artifices
mais valorosos da Constituição, abateu-se um de
nossos quadros mais expressivos, um trabalhador
infatigável, talentoso e competente: o Senador Vir
gilio Távora. (Palrnas.) A sua assinatura faltará
nos autógrafos da Carta, mas ele estará presente,
nítido, no seu conteúdo, no que tiver de melhor.
Honra seja feita à sua memória!

Sem renegar nosso passado, convivemos cMli
zadamente com aqueles que conosco se antago
nizam ideologicamente, inclusive com os que
combateram, de armas nas mãos, o regime de
que fomos o braço político,mas o braço político
responsável, em grande parte, pelo que, hoje, es
tamos aqui a concluir, pois que foio nosso partido,
quando maioria no Congresso, responsável pela
anistia, responsável pela eliminação do bipartida
rismo que deu oportunidade a que líderes, que
tinham resistido à erosão do exílio, estejam, hoje,
em posições relevantes na política nacional. (Pal
mas.) Responsável, ainda, pelas eleições diretas,
restauradas em 1982, graças as quais alguns des
ses líderes, que foram anistiados, chegaram a go
vemar os seus Estados. E, finalmente, respon
sável, por uma proposta de emenda à Consti
tuição, de iniciativa do Presidente João Figuei
redo, que restaurava as eleições diretas para Presi
dente da República exatamente neste ano de 1988
e que, infelizmente, foi retirada graças à radicali
zação das oposições na ocasião. Um dos detra
tores da futura Carta Magna, ressentido, certa
mente, viu nessa convivência entre nós, que nos
opusemos ideologicamente, uma acomodação
censurável, segundo S. Ex' chamou. Ao revés,
nela, enxergo um dos vetores mais responsáveis
pela obtenção de um texto equilibrado, que na
sua maioria traduz a identidade com os anseios
e as conquistas do Brasil real, que palpita nas
ruas e em todos os caminhos, permeia o campo
e a cidade, as fábricas e as lavouras, sacode as
assembléias, fertiliza as idéias e acabou por desa
guar irresistível neste plenário. Nesta Casa não
olhamos nossos adversários de ontem como aoí-

tadores incendiários, nem eles a nós como menos
patriotas.

A convivência há de nos ter feito repensar con
ceitos, que tínhamos por definitivos, e a aban
donar estereótipos, que a propaganda criou. Eles
foram úteis, sim, na obtenção de avanços sociais
indiscutíveis. Nós não o fomos menos, inclusive
na contenção dos excessos, ainda que alguns es
tejam consagrados em dispositivos de indisfar
çável e dispensável reserva quanto ao capital es
trangeiro, e vocação estatízante, em alguns dispo
sitivos que Iqllge de ser progressista retroage a
equivocadas idéias sepultadas nos anos 50.

Com a próxima promulgação da Carta Magna
de 88, eu não diria encerrada, mas perto disso,
a delicada transição que vimos fazendo, desde
1979, do autoritarismo, para a democracia plena.
Como solução de compromisso entre a segu
rança do Estado e a garantia das liberdades funda
mentais da pessoa humana, comprova-se a lição
histórica - e é interessante salientar esse ponto
- enquanto o autoritarismo tende para liberali
zação, esta é esmagada como veleidade insupor
tável pelo totalitarismo. Compare-se, para um só
exemplo, a evolução do caso brasileiro, de 1979
para agora, autoritário, com o esmagamento bru
tal da "Primavera de Praga".

Da "democracia govemada", em que o povo
abandona a sua soberania em favor de seus repre
sentantes, estamos tentando passar para a "de
mocracia governante", em que é ampla a partici
pação popular. Haveráos que a criticam por acha
rem-na tímida; ao revés, haverá os que a tomem
por excessiva. Força é atentar para o fato de que
a democracia, como qualquer conceito social,
submete-se a permanente processo de mutação.
Deve ser reexaminada constantemente, de modo
a adaptar-se aos tempos de mudança e incorporar
suas forças dinâmicas à vida da sociedade. Vai,
pois, a Constituição ser submetida à dura prova
da eficácia, na prática. O futuro dirá se ela, que
não é fruto de um só homem, de um só grupo,
nem mesmo de um só partido, resistiráaos emba
tes do tempo. lngovemável, ela certamente não
toma o País. Requererá, isso sim, talento para
o exercício do governo. (Palmas.) Preza aos céus
que as dificuldades que ela gerar não sirvam de
pretexto para armar o braço dos que pensam
colocar, acima da vontade nacional, as suas con
vicções pessoais contrariadas ou seus interesses
não satisfeitos. Dentro em dias selaremos nossa
opção histórica, jurando cumprir a Constituição
de 1988. Afinal, se ela não é a Constituição de
nossos sonhos - como certamente não o será
de todos - representa a vontade soberanamente
expressada pela Assembléia Nacional Constituin
te neste plenário. Ninguém poderá arrogar-se o
direito de insurgir-se contra ela, seja qual for o
seu poder ou a sua importância. (Palmas.)

O PDS vota "sim". (Muitobem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Reitero a manifestação, vinda de quem veio, de
um dos homens de maior talento politico deste
País. As expressões que dizem respeito ao Presi
dente desta Casa, evidentemente as registrarei co
mo uma grande recompensa de motivação.

Muito obrigado, Presidente Jarbas Passarinho.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem a palavra o Sr. Constituinte e Uder Fernando
HpnrilJUe Cardoso.

Reitero o apelo para que os Srs. Constituintes
que se encontrem fora venham ao plenário, pois
avizinha-se o momento da votação.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO (PSDB - SP. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, Srs, Membros da Assembléia Na
cional Constituinte, ao dirigir a palavra a V. Ex"',
nesta tarde, representando o meu Partido, o
PSDB, quero, em primeiro lugar, transmitir aos
nossos Companheiros de Constituinte o senti
mento do PSDB de gratidão, de enorme gratidão
pelo esforço feito portodos, e esse todos abarcam
não apenas os Constituintes aqui presentes e os
que mais estiveram presentes, mas abarca, tam
bém, a imensa legião de funcionários desta Casa
que, desde o momento em que faziamos o Regi
mento Interno, tornaram viáveluma Constituição
que, além da contribuição de todos nós, contou
também com a imensa colaboração do povo bra
sileiro.

Pela primeira vez na História- não sei se ape
nas na História do Brasil - se faz uma Consti
tuição com a colaboração direta da cidadania.
Recebemos aqui nesta Casa milhões de assina
turas encaminhando as chamadas emendas po
pulares, e todo o receio que havia sido despertado
no início, pelo fato de que decidíramos abrir o
debate constitucional à sociedade civil e permitir
que aqueles que não foram eleitos constituintes
pudessem participar desta grande revisão da vida
brasileira, todo temor que essa atitude despertou
rapidamente se dissipou, porque verificamos que,
na verdade, pela primeira vezna Históriado Brasil.
teremos uma Constituição que espelha os anseios
de boa parte do País, e que se não foi possível
aprovar todas as emendas populares, boa parte
daquilo que estava contido nelas influenciou as
decisões desta Casa. E se antes já havíamos inicia
do um debate constitucional que alcançava seto
res SIgnificativos da população brasileira, e a Co
missão Afonso Arinos é exemplo disso, foi a partir
de uma decisão desta Constitumte que foipossível
generalizar a preocupação com a nova Consti
tuição para todo o povo brasileiro.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, tão importan
te quanto as normas que estamos aprovando é
o fato de que, talvez pela primeira vez na História
do Brasil, o nosso povo tenha sentido de perto
o que é a consciência de seus direitos. Para nós,
no Brasil, o mesmo processo que na Europa se
desenrolou lentamente, através da ampliação da
cidadania, pela organização da sociedade e pela
pressão dessa sociedade, aqui, num curto espaço
de tempo, o País inteiroentendeu que sem direitos
assegurados não há líberdade e sem liberdade
não há avanço social. (Palmas.)

Esse processo é tão importante quanto as nor
mas escritas que o Constituinte Bemardo Cabral,
com tanta competência, soube redigir.

Srs. Constituintes, a nossa transição democrá
tica poderá até mesmo ter sido considerada, sem
injustiça, como uma transição preguiçosa. Ela es
praiou-se no tempo, e esta Assembléia é exemplo
disso. Durante quase dois anos debruçamo-nos
sobre as grandes questões e as pequenas ques
tões, com o maior empenho, empenho das lide
ranças, empenho de milhares de pessoas que
para cá vieram e transformaram este Congresso
num arande conto de encontro do Brasil Vimoc;
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aqui, representantes dos sindicatos Vimos, aqui,
os maiores empresários do Brasil. Vimos, aqui,
representantes das igrejas. VImos, aqui, represen
tantes das nações indígenas. VImos, aqui, estu
dantes e professores. VImos, aqui, uma espécie
de amostra de todo este Brasil que, tocado pela
consciência do direito, tocado pela sensação de
que é agora o momento de se implantar regras
que venham a ser definitivas, a correr os corre
dores.

Pressionamos sim, discutimos infinitas vezes
com eles, mas também vimos que aqui, nesta
transição que foi lenta e neste espaço tão grande
de tempo e de convívio, aprendemos que não
há democracia sem transigência recíproca e que
todos aqueles que tentaram - e alguns tentaram
- impor o ponto de vista, às vezes por golpes
regimentais, às vezes pela organização de plená
rio, acabaram por ter que se curvar ao fato de
que na democracia não vale apenas a vontade
da minoria, mas vale, principalmente, o respeito
à vontade da maioria. E a Constituição há que
ser feita para assegurar ambas, assegurar que
haja vontade da maioria expressa regularmente,
mas que maioria alguma possa esmagar aquilo
que as minorias desejam e pregam Por isso, asse
gura-se a liberdade ao exercício do direito das
minorias.

Esta Constituição, Srs. Constítumtes, terá defei
tos. Não há dúvida alguma de que ela assegura,
como nenhuma outra, liberdade; assegura, como
nenhuma outra, direitos do CIdadão, e amplia
mesmo o conceito de titular do direito. Pela pri
meira vez se introdui na Constituição brasileira
um instrumento chamado mandado de seguran
ça coletivo, que rompe a tradição secular de que
o titular do direito é o indivíduo e que só o indiví
duo é que tem direito de representação. Isto está
junto com a filosofia indivídualistado século XVII.
Nós, aqui, rompemos com isso e mostramos que
a sociedade se organiza e que a organização so
cial, o SIndicatoou o partido também podem re
presentar o indivíduo, e que são titulares de um
direito que alcança o indivíduo. Só este avanço
no plano da fílosoflapolítica já seria notável para
chamar a atenção para esta Constitumte

Introduzimos mecanismos novos, como todos
sabemos, como o habeas data e o mandado
de injunção; asseguramos a privacidade; garan
timos uma série de efetivos mecanismos para
permitir que a democracia não conste apenas
da letra da Constituição. Porém, mais do que isso,
fizemos aqui uma reforma que significará a des
centralização do poder no Brasil.Não foi por aca
so que as forças autoritárias - e infelizmente
o atual Governo se inscreve entre elas; escolheu
manter-se no autoritarismo (palmas), em vez de
romper e vir de pleno para a democracia - não
foi por acaso que as forças autoritárias preten
deram impedir houvesse aqui uma reforma tnbu
tária que dará força, amanhã, aos prefeitos e aos
governadores, para que nunca mais possamos
ver ao que assistimos aqun a pressão dos gover
nos deturpando a vontade, até mesmo dos consti
tuintes.

Daqui para a frente, num Brasildescentralizado,
a democracia passa a ser algo mais do que sim
plesmente o direito do cidadão; é a forma do
exercicio do governo.

Mais ainda. Embora tivéssemos perdido aqui,
nós, parlamentaristas, o parlamentarismo - e o
meu partido é parlamentarista - a Constituição
assegura que este Congresso terá capacidade efe
tiva de fiscalizar e de decidir. Daqui para a frente
a responsabilidade também será nossa, também
será daqueles deputados e senadores que terão
de estar à altura dos direitos que lhes foram asse
gurados pela nova Constituição, numa vigilância
constante e num trabalho árduo. E não será ape
nas como na tradição até agora, no trabalho de
plenário, mas será também no trabalho das co
missões, pois terão elas próprias a capacidade
de aprovar ou de recusar leis. Esta modificação
no funcionamento das instituições marcará uma
nova fase da vida brasileira.

Sei que alguns reclamam - e me junto à voz
dos que protestam contra o espírito corporativista
- do excesso de medidas introduzidas na Consti
tuição, que VIsam a salvaguardar interesses parti
culares. Não sou dos que subscrevem esse tipo
de atitude, mas há de se entender que, num país
quase sem lei respeitada, todos aqueles que se
organizaram quiseram ver na Constituição um pe
daço de si, para imaginar que, pelo menos atráves
da Constituição, teriam os seus direitos respei
tados Não defendo o corporativismo, mas defen
do, isto sim e com veemência, em nome do meu
partido, os chamados avanços sociais que conse
gUImos inscrever na Constituição.

Não haverá força política alguma, Sr. Presiden
te, e quero dizeraqui que aquele que foiguardião
da Constituinte, o Deputado Ulysses Guimarães,
há de ser desde já também o homem que protes
tará contra as tentativas que estão esboçando para
atirar na calada da noite aquilo que votamos aqui
em benefício dos trabalhadores e do povo bra
sileiro.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, não quero
alongar-me, porque a hora é de votação. Em no
me do meu partido, devo dizer que se mais não
fizemos foi porque mais não pudemos. Temos
confiança de que esta Constituição que será vota
da aqui há de ser, sim, um marco que despertará,
como despertou a consciência do Direito,desper
tará o País. para que se organize a fim de lutar
não apenas pelos direitos e deveres aí inscritos,
mas para que possamos avançar ainda mais.

Não caberia a esta Constituição preencher aqui
lo que não foi preenchido ainda pela vida. Caberá
agora à sociedade, com muito empenho, na luta
e no conflito,produzirnovas transformações, para
que amanhã possamos acolher um novo texto
da Constítuíçãp, através de emendas. Mas a Cons
tituição, como diz o Senador Jarbas Passarinho,
é intocada, senão pelos próprios Constituintes,
intocável, e há de valer como regra para todos,
tenhamos estado de acordo ou contra os pontos
que votamos. Enquanto estiverem em vigência,
terão a nossa obediência, porque terão a vontade
do povo brasileiro expressa pelo voto que dare
mos em poucos instantes.

Muitoobrigado, Sr. Presidente. (Muitobem! Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Apelamos novamente aos Srs. Constituintes para
que não saiam do plenário. Após os dois últimos
oradores, daremos início à votação. Não saiam
do plenário. Venham ao plenário os Srs. Consti
tuintes que se encontram na Casa.

Tem a palavra o Constituinte José Lourenço.
que falará pela Liderança do PFL.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL- BA. Pro
nuncia o seguinte díscurso.) - Sr. Presidente,
51'S. Constituintes, passados dezenove meses e
alguns dias, o Congresso Constituinte cumpre sua
tarefa, votando no dia de hoje o texto final da
nova Constituição que regerá os destinos da Na
ção a partir de sua promulgação, dia 5 de outubro.

Chega ao fim, com a votação do texto final,
o longo e por vezes penoso exercício que fizemos
todos, representantes legítimos do povo brasileiro,
de repensar o País, adequando a ordem jurídico
institucíonal aos anseios de uma sociedade com
plexa,marcada por desigualdades extremas e em
constante evolução, como é a sociedade brasi
leira

Não foi um trabalho fácil e em que pese as
tentativas simplificadoras que hoje são feitas de
apontar vencedores e vencidos, bem como atri
buir paternidades, a verdade é que a nova Consti
tuição é antes de tudo - seja nos seus incons
testáveis avanços e acertos, seja nos seus enganos
e detalhes menores - um retrato fiel do esforço
e do embate democrático das múltiplas forças
e interesses representados nesta Casa. Cada arti
go, cada parágrafo, testemunha a cota de realiza
ção e de renúncia de cada um de nós.

Nossa posição é por demais conhecida. Não
ignoramos, ao contrário, aplaudimos, o quanto
avançamos em termos de assegurar um Estado
democrático, com o equilíbrio de forças entre o'>
três poderes e capaz de garantir direitos e líberda
des individuais as mais amplas e generosas. E
imperioso, porém, reconhecer que muitos dos
dispositivos inscritos nos capítulos da ordem so
cial e econômica, nossa sensibilidade política
identifica como de difícil aplicação e até mesmo
prejudiciais ao desenvolvimento do País - e o
amplo e democrático debate nacional que a Cons
tituição já suscita está-se encarregando de mos
trar um pouco de tudo isso.

Na área social estamos aprovando uma Consti
tuição de direitos, quase nunca de deveres, in
fluenciados por uma lógica corporativista que

- pretendeu transformar em preceito constitucional
interesses específicos e particularizados,em detri
mento dos interesses maiores da Nação. Reco
nhecer tal coisa não significaassumir urna atitude
conservadora ou fazer ouvido de mercador aos
compreensíveis reclamos que apontam para a ne
cessidade de ampliar os direitos sociais. No mo
mento, porém, a questão que se coloca é outra:
em que medida o País terá condições de arcar
com esses direitos em face da realidade social
atualmente existente.É preciso compreender que
se, por um lado essas medidas vão ao encontro
de uma parcela expressiva de nosso povo, por
outro, devem gerar um custo adicional, ainda não
dimensionado, mas previsível, para o conjunto
da sociedade.

Podemos dizer o mesmo, no tocante à ordem
econômica, da definição de empresa nacional;
da limitação de acesso às encomendas do setor
público; da proibição de contratos de risco; da
virtual eliminação do investimento estrangeiro na
mineração; da limitação da taxa de juros reaís
para os bancos, etc. Estas são todas medidas
que representam um sério obstáculo à reestrutu
ração da economia brasileira no sentido de tor-
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ná-la mais eficiente e competitiva. Será preciso
recordar que em diversas economias européias
(cujo melhor exemplo, porque mais próximo de
nós, é Portugal), a retomada do desenvolvimento
econômico se processou a partir de um conjunto
de reformas liberalizantes centradas na redução
da presença direta e indireta do estado na econo
mia, na integração comercial e numa maior aber
tura ao capital estrangeiro?!

De qualquer maneira, Sr. Presidente, Srs. Cons
tituintes, não é nosso propósito, neste momento
em que se aprova o texto final da nova Consti
tuição, colocarmo-nos na posição de contesta
dores, mas ao lado daqueles que patrioticamente
construíram a Constmnção do País. Democrati
camente aceitamos a decisão da maioria, mesmo
quando contrariada nossa visão do mteresse polí
tico nacional. Se as divergências perdem os ho
mens, a fé inabalável no processo democrático
como única maneira de administrar conflitos re
concilia a todos. O mesmo processo democrático
que, estamos certo, haverá de ser capaz, por obra
do tempo, de corrigir excessos e sanar omissões
na busca permanente de aproximação da lei à
vida quotidiana dos homens.

De nossa parte, e da parte do Partido da Frente
Liberal,fica a firme disposição ao diálogo constru
tivo como único e largo caminho através do qual
temos de permanentemente buscar a conciliação
do País. Aos companheiros de partido, a todos
sem distinção, o meu mais profundo agradeci
mento pela patriótica colaboração que empres
taram no curso da elaboração da Lei Magna. Aos
demais líderes partidários e respectivas bancadas
a nossa saudação. Àimprensa e aos funcionários
da Casa, nossa gratidão. Por fim, mas não menos
importante, nosso profundo respeito e admiração
pelo trabalho da Mesa Constituinte na pessoa de
seu obstinado Presidente, a quem saúdo e cum
primento, Dr. Ulysses Guimarães.

Em nome do Parndo da Frente Liberal, indico
a minha bancada que vote "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Ouviremos o último líder e, depois, o relator. Em
seguida iremos votar. Peço, novamente, venham
ao plenário os constituintes que estão fora do
recinto. (Pausa.)

Tem a palavra o Sr. Constituinte Nelson Jobím,
que vai manifestar-se pelo PMDB.

O SR. NELSON JOBIM (PMDB-RS. Sem
Revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Consti
tulntes- não é propriamente o mstante que ora
vivemos o momento do encerramento; é, isto sim,
o momento do Infeto de um grande compromisso
que sperpassou esta Casa desde 10 de fevereiro
de 1986, um compromisso em que algo de im
portante aqui se produziu. Tivemos nesta Consti
tuição e nestes debates algo absolutamente im
portante para o processo democrático. Fomos,
todos nós, individualmente, vencedores e venci
dos, porque a característica fundamental do pro
cesso democrático é que a formação da vonntade
da marorra importa necessariamente na derrota
e na vitória individual de cada um. É exatamente
no nascer desse conflito entre o vitorioso e o der
rotado que pudemos produzir um texto que vem
determmar, aqui e agora, uma grande ansiedade
de todos para vê-lo vigente. E a vigência do texto
é, isto sim, o nosso grande desafio. Se fazê-lo

foi difícil, realizar a víqência do texto é um desafio
a esta Casa do Congresso. A Câmara dos Depu
tados e o Senado Federal estão sendo chamados
pelo texto que aprovamos a responder no futuro
por funções novas, por poderes novos. A compe
tência desta Casa e a competência do Senado
e da Câmara, num futuro próximo, que começará
á partir de 5 de outubro, é o grande desafro indivi
dualmente imposto a cada um de nós.

Se a democracia, por um lado, foi difícil de
construir no texto, se o processo democrático de
formação da vontade nacional é algo que o texto
possibilita, por outro lado, Joga nos nossos om
bros o viver democrático. E o viver democrático
não é a simplicidade do autoritarismo nas deci
sões ou do autontarismo do comando. O viver
democrático importa fundamentalmente a com
petência no viverdo Parlamento. E a competência
no viver do Parlamento depende exclusivamente
de nós. A partir da vigência desta Carta, poderes
novos nos foram outorgados, de poderes novos
o Parlamento emerge, e precisará o Parlamento
demonstrar à Nação brasileira que tem compe
tência e lucidez para o exercício desses novos
poderes.

Serão os novos poderes o desafio real, a que
poderemos responder positívaou negativamente,
se somos ou não realmente democratas, e se
temos ou não competência para exercer os pode
res que a democracia exige das Casas parlamen
tares. É este o desafio que colocamos a nós mes
mos.

Não é o lugar, não é o momento talvez de
lembrar isto, seria o momento de lembrar o encer
ramento.

As palavras dos meus colegas que aqui falaram
lembraram tudo o que esta Carta tem, mas preci
samos lembrar, isto sim, aquilo que esta Carta
impõe a nós como renúncia, a nós como compe
tência, a nós comohu lucidez no comando da
vida pública. Se a vontade do Estado, se a vontade
nacional politicamente produzida é algo que no
autontansmo se produz nos gabinetes, se produz
nos subterrâneos ou na vontade única de de al
guém, a vontade democrática é um grande per
passar de negociações, é um grande perpassar
de diálogo, é algo extremamente difícil de ser
mantido, é algo extremamente difícilde ser cons
truído. Por quê? Porque a vontade da maioria é
a caracterização do processo democrático; e a
vontade da maioria é a característica do processo
democrático; e a vontade da maioria não se con
quista nem se constrói com a reunião de peque
nas e endurecidas minorias É aqui, é ali neste
processo democrático que poderemos produzir
a grande vontade deste País, a grande vontade
nacional, em que cada um de nós seja ao mesmo
tempo o vencedor e o vencido.

Meus amigos constituintes, Sr. Presidente, este
registro se impunha, porque a responsabilidade
que nos atribuímos neste texto é de extrema im
portância. Entraremos, logo a seguir, num pro
cesso de elaboração legislativa, entraremos num
processo de concretização de normas de inferior
grau que possibilitarão, no prosseguir do tempo
e no desenrolar do tempo, a VIgênciareal e efetiva
deste texto constitucional.

S!"" e Srs. Constituintes, não mais Constituintes
amanhã, e sim Srs. Deputados e Srs. Senadores,
se este texto falhar, se aquilo tudo que aqur discu
timos e criamos falhar, a responsabilidade será

também nossa ou talvez exclusivamente nossa,
porque nós é que temos a responsabilidade real
e política de introduzir a vigência efetiva, a trans
formação deste texto na realidade concreta das
relações individuais e sociais.

Sr. Presidente e Sr. Relator, certeza tenho disto,
e faremos, e a História há de dizer que a geração,
aqueles que viveram os anos 80 neste País, ou,
mais especificamente, aqueles que estiveram reu
nidos em Assembléia Nacional Constituinte nos
anos 87 e 88 não eram exclusivamente sonha
dores - embora o sejam-, não eram só aqueles
que tinham qualidades e desejos, eram, sim, ho
mens comprometidos coma sua História, com
a sua terra, comprometidos com um futuro real
e comprometidos com a realização da consagra
ção plural da democracia neste País. Este é o
anseio que temos; é o que a História irá contar
de nós, porque sei, e nós sabemos, que a nossa
competência irá reproduzir-se no Senado e na
Câmara, para fazercom que a Nação compreenda
que o único local possível de se produzir a vontade
nacional, com lucidez, com autonomia, com cu
riosidade e certeza, é exatamente o parlamento,
o ambiente do diálogo e do convívio pluraL

Sr. Presidente, V.Ex' soube conduzir esta Casa,
soube reproduzir nesta Casa todo um !?Tocesso
democrático de concretização de texto. E o cum
primento do nosso Partido a V.Ex' que se estende
ao Sr Relator, que se estende, também, a todos
os líderes dos partidos e a todos os membros
desta Casa, certos de que construimos, a partir
da vigência desta Constituição, os instrumentos
necessános para que o Brasil seja um País forte
e irmanado num futuro democrático.

MUito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Agradeço, em nome da Mesa e do Relator, ao
eminente Líder Nelson Jobim.

Dou a palavra ao Sr. Relator. Logo a seguir,
passaremos à votação.

O SR. BERNARDO CABRAL (Relator)

"O homem é um Deus quando sonha...
e um mendingo quando pensa."

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a caminhada,
ao longo destes 19 meses - árdua, em certas
horas; tormentosa, às vezes, dramática, em cir
cunstâncias inesquecíveis, - é forçoso declarar,
sempre palmilhada com a independência que ca
racterizou esta Assembléia Nacional Constituinte,
chega, hoje, aos seus derradeiros instantes.

Por esta razão, não posso, não quero nem devo
silenciar. A minha função de Relator - quando
dela me desincumbo, em definitivo- impõe que
faça um especial agradecimento a todos os emi
nentes colegas constituintes, sem exceção - líde
res e liderados - pela compreensão, colabora
ção, estímulo e incentivo que a mim sempre de
ram.

Não fora isso, não me teria sido possível chegar
ao final do honroso cometimento que, um dia,
Deus me colocou sobre os ombros

Insultado, ofendido, injuriado, difamado, calu
niado, não me omiti, não desertei, já que, de forma
obstinada, sabia que o objetivo maior era dar a
minha contribuição para que o País possa sair
da excepcionalidade institucional - que o mar
cou no passado - para o reordenamento consti
tucional, que o espera no presente.
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Do suprimento de ontem - lazer perdido, cica
trizes na alma - posso registrar o profundo con
tentamento de hoje, a comprovar que os homens
não valem pelo privilégio de fortuna de que desfru
tam ou do poder que eventualmente conseguem
empalmar, mas pelo que produzem em prol da
coletividade. (Palmas.)

Assim, permitam-me os colegas constituintes
que aos agradecimentos que lhes endereço possa
eu ajuntar os mais sensibilizados aos colegas as
sessores, ao Secretário-Geral da Mesa, Paulo Af
fonso Martins, aos meus queridos Relatores- Ad
juntos - Senador José Fogaça, Deputado Anto
mo Carlos Konder Reis e Deputado Adolfo Olivei
ra, quais cireneus redivivos tanta ajuda me deram
e sem a qual não seria possível a conclusão da
minha tarefa.

Por igual, a todos os integrantes da Mesa Dire
tora da Assembléia Nacional Constituinte e, em
particular, a V. Ex', Sr. Presidente Ulysses Guima
rães, estadista que merece a divisa de Bayard
- sans peur et sans reproche - e que conse
guiu fincar no mais alto do topo da cidadania
a bandeira da independência parlamentar. (Pal
mas.)

Um dia, Presidente Ulysses GUimarães, quando
a história desta Constituinte for escnta sem as
ardências circunstanciais, o nome de V.Ex' haverá
de emergir como o homem que soube reunir
altivez sem arrogância, independência com digni
dade, lealdade com afeto e bravura sem bravata

Concluo, pois, e o faço, eminentes colegas
constituintes, valendo-me do Poeta Fernando
Pessoa:

"... Da obra é minha a parte feita. O por
fazer é só com Deus."

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Agradeço, mais uma vez, a V.Ex' as palavras foca
lizando a minha pessoa. Peço que se dirijam estas
palmas, às quais me associo, ao trabalho notável
e à dedicação, que chegou às raias até de compro
meter a sua saúde, do grande Relator. A História
política e constitucional deste País fará justiça a
Bernardo Cabral. (Palmas.)

Passemos à votação da matéria, que é a reda
ção final do texto da Constituição.

O Sr. Brandão Monteiro -Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Antes de dar a palavra a V. Ex', desejaria expor
rapidamente o seguinte:

Na tramitação da matéria - e ISSO é natural
numa matéria dessa complexidade - neste ple
nário e por certas vozes de fora da Casa, surgiram
interpretações no que diz respeito à votação em
segundo turno.

A matéria resultou, no segundo turno, de emen
das apresentadas, de emendas destacadas,
emendas que foram objeto de coordenação pelos
Srs. líderes e por forças representativas deste ple
náno; além disso, dos interessados, no sentido
de que esta reunião, ou se quiserem o nome anti
go, esta fusão se fizesse, a fim de que a matéria
pudesse ser apresentada de forma composta, en
volvendo até o consenso. Vindo a plenário, a maté
ria foi de tal sorte coordenada, que sob a denomi
nação de acordo geral, os líderes, como regra,

não se manifestaram. O eminente Relator Bernar
do Cabral manifestou-se favoravelmente.

Portanto, verifiquem-se os vários crivos, os vá
rios estágios pelos quais a matéria passou, no
sentido de aproveitar emendas existentes e tudo
aquilo que surgisse sobre o assunto. Mas o que
é importante é que tais emendas de reunião, co
mo todas as outras aliás, constaram do texto final,
foram aprovadas soberanamente pelo plenário da
Assembléia Nacional Constituinte. Portanto, não
foi matéria criada, mas o aproveitamento de maté
ria existente.

O plenário ouviu as arguições, as ponderações,
mas entendeu, na sua soberania, que deveria
aprovar a matéria, e a aprovou dentro do quorum
qualificado, que a Emenda n° 26 exige

Ao lado disso, há a circunstência de que há
o turno final, o turno úmco. Este turno poderia
até, por uma interpretação regimental, ter uma
votação SImbólica, ou uma votação que não en
volvesse o quorum constitucional Mas, a matéria
vai ser submetida, também, ao quorum constitu
cional de 280 votos. Portanto, não há dúvida ne
nhuma que, depois, na sucessividade de todas
essas etapas, se procurou captar a intenção, real
mente, de servir à Nação, através do texto apro
vado. E, esta votação que, hoje, vai se fazer, tam
bém, terá o caráter homologatório, ratificador, o
caráter confirmatório daquilo que, se eventual
mente alguma dúvida suscitasse. Através da
maioria soberana, qualificada, do plenário se es-
panca qualquer dúvida. .

Além disso, e para terminar, o Regimento é
meio e não fim. O fim, em qualquer texto legal,
a Constituição, prmcipalmente, é a verdade, é o
~em, é justiça. E assim que os juízes interpretam
As vezes, não se cinge a uma interpretação servir
literal, gramatical, vocabular, mas procura a inter
pretação de servir e fazer com que o preceito
legal procure, repito, servir ao bem, obter uma
solução em nome do bem, da verdade ou da
justiça. De maneira que senti que deveria, como
Presidente, de forma que figure nos Anais da Casa,
dar esta exegese, esta interpretação que, a mens
legis e a mens legislatoris, sobre um texto desta
importância, desta responsabilidade, que será a
futura Constituição do Estado, futura Consntuíçáo'
do Brasil. Não houve qualquer desrespeito ao pre
ceituado na Emenda Constitucional rr 26 nem
em Regimento, pela sucessivldade das votações,
com o quorum qualificado, inclusive a que hora
se vai efetuar.

Peço que ocupem os lugares.

O Sr. Brandão Monteiro - Peço a palavra
pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimaráes) ..:
Atenção, vamos ouvir o companheiro - andare
mos mais depressa, pois o nobre Líder deseja
levantar uma questão de ordem.

Ouço V.Ex',Sr. Constituinte Brandão Monteiro.

O SR. BRANDÃO MONTEIRO (PDT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, enten
do que todos os Srs. Constituintes que aqui estão,
muito interessados em votar a redação final, e
não recolho esses apupos a mim, mas, por mquíe
tação de chegarmos ao fim da Constituição, e
até os agradeço, porque, também, estou nesta
mesma perspectiva.

A minha questão de ordem é rápida.

Sr. Presidente, nós, com o apoio de 207 Srs.
Constituintes, apresentamos um projeto de deci
são em face do problema grave e urgente, excep
cional, da questão da dívida externa brasileira Le
vanto uma questão de ordem para saber se V.
Ex' colocará este projeto de decisêo em votação
nesta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Nobre Constituinte, lamento dizer a V. Ex' que
um expediente como este comporta parecer e
exame, se for o caso, para a Mesa, e que, nos
termos do Reqimento, se previna sempre com
antecipação, para não haver elemento surpresa
de quem, eventualmente, não esteja para exami
nar a matéria Eu vou diligenciar, em face do
Regimento.

O SR. BRANDÃO MONTEIRO - Sr. Presi
dente, é como qualquer remédio constitucional,
onde se pede uma liminar, depois do fato aconte
cido, perde a liminar ou a medida cautelar qual
quer possibilidade de ter efeito.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Eu terei que examinar a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Vamos à votação.

Ocupem os lugares.
Os Srs. Constituintes que queiram a aprovação

dirão "sim".
Códigos

O Sr. Vivaldo Barbosa- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem a palavra o nobre Constituinte.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há uma
dificuldade no texto em relação às Disposições
Transrtórías que têm incidência sobre as eleições
para governador de estado em 1990. Creio que
há uma lacuna no texto, que talvez possa ser eluci
dada por V. Ex'

O art. 4" das Disposições Transitórias prevê que
o mandato dos atuais governadores encerrar-se-á
em 15 de março de 1991, e o art. 28 do texto
permanente determina que as eleições se reali
zem 90 dias antes do término do mandato respec
tivo, o que prevê uma eleição para dezembro de
1990. Creio que esta não foi a intenção da Consti
tumte de eleição em 1990.

Por ISSO, Sr. Presidente, creio que talvez o Rela
tor, ou V.Ex", possa esclarecer que, não obstante
estes dispositivos, a eleição de 1990 farse-se-á
no dia 15 de novembro.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Direi a V. Ex" que vamos examinar as pondera
ções. Desde que haja erro ou manifesto, como
em qualquer publicação, far-se-á a correção devi
da. V.Ex"conversará com o relator.

Vamos à votação. Ocupem os seus lugares.
Códigos
Os Srs. Constituintes que são pela aprovação

queiram votar "sim".
Acionem, simultaneamente, o botão preto no

painel e a chave sob a bancada, mantendo-os
pressionados, até que as luzes se apaguem. (Pau
sa.)

(Procede-se à votação)
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o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Embora não devamos ficar eufóncos antecipada
mente, pois não temos o resultado final, eu me
eventuraria a dizer - enquanto estão todos aqui,
sintetizando o que está no meu coração e no
meu espírito - chegamos! Nós chegamos Gra
ças a Deus, podemos dizer à sociedade, aos cons
tituintes e ao povo brasileiro: Chegamos! (Aplau
sos prolongados.)

O Sr. Aluízio Campos - O Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem a palavra o nobre constituinte.

O SR. ALUiZIO CAMPOS (PMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, existe sobre a mesa um requeri
mento subscrito por várias lideranças e consti
tuintes, propondo a V. Ex" a convocação de ses
sões nos dias 27, 28 e 29, para o motivo que
menciona Peço a V.Ex' que a Mesa se manifeste
sobre o problema, depois de encerrada a votação
que todos desejamos concluir.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
A Mesa vai examinar o trabalho de V.Ex'

O Sr. Vicente Bogo - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra o nobre constituinte.

O SR. VICENTE BOGO (PSDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes, quero fazer uma declaração de voto, para
dizer que estou votando "sim", embora o inciso
11 do art. 185 não tenha obtido, nem no primeiro
nem no segundo turno, 280 votos favoráveis, arti
go que se refere à reforma agrária, em que toma
a chamada propriedade produtiva insuscetivel de
desapropriação.

Sou desconforme àquele inciso, mas, ainda as
sim, reconhecendo os avanços da Constituinte,
dei meu voto favorável ao texto.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Muito obrigado a V.Ex"

O Sr. José Carlos Coutinho - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra o nobre constituinte.

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, a alteração realizada no art.
197, inciso I, que veda aos bancos comercializar
seguro em suas agências, que conseguimos no
primeiro e segundo turnos e na Comissão de Re
dação, essa alteração não muda o espíritoda vota
ção. Segundo o nosso Relator, a vedação conti
nua, apesar da alteração. Está certo, Sr. Relator?

Para ficar consignado nos Anais da Assembléia
Nacional Constituinte, Sr. Presidente.

O Sr. Arnaldo Moraes - Sr. Presidente, peço
a palavra para declaração de voto.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra o nobre Constituinte.

O SR. ARNALDO MORAES (PMDB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, voto favoravelmente ao Projeto de

Constituição apresentado pela Comissão de Re
dação Final, com ressalva da redação dada ao
art. 16 do Capitulo IVdo Titulo 11.

Esse dispositivo corresponde a uma sugestão
que apresentei perante a Subcomissão do Siste
ma Eleitoral e Partidos Políticos, com o objetivo'
de impedir a edição, à ultima hora, como em
passado recente, de leis casuísticas contendo nor
mas alterando o processo eleitoral. A redação que
então apresentei tinha o seguinte texto:

"A norma que altere o processo eleitoral
só será aplicada em eleições que se realizem
após um ano de vigência da lei que a insti
tuiu."

Muitas emendas foram apresentadas ao dispo
sitivo, umas suprimindo o texto, outras diminuin
do o prazo para 6 e 9 meses e, finalmente, uma
que alterou a redação, ficando assim depois de
aprovada pelo plenário:

"A lei que alterar o processo eleitoral sõ
entrará em vigor um ano após a sua promul
gação."

Esta nova redação piorou o texto. Por isso, na
votação do segundo turno, apresentei uma emen
da corretiva fazendo retomar a redação anterior,
que mereceu do eminente Relator Constituinte
Bernardo Cabral parecer favorável à sua aprova
ção "à vista de se tratar de melhor técnica legis
lativa e correção de linguagem". Com este pare
cer, foi a emenda encaminhada à Comissão de
Redação Final.

Para surpresa dos que acompanhavam o as
sunto, a redação errônea, falha e tecnicamente
incorreta, foi mantida, confundindo promulgação
com sanção, admitindo que normas que nada
tenham a ver com o processo eleitoral aguardam
um ano para entrarem em vigor, dando, assim,
uma péssima impressão da atenção e compe
tência dos integrantes da Comissão de Redação
Final e, o que é pior, constituindo uma vergonha,
senão um vexame para a Constituição e para to
dos os constituintes. Além disso, o texto aprovado
pela Comissão vai dar azo a interpretações mali
ciosas e de má-fé, entendendo que só as leis
que forem promulgadas é que não terão suas
disposições aplicadas antes de um ano; já as que
forem sancionadas estarão fora da proibição
constitucional.

Por todos estes motivos, Sr. Presidente, meu
voto é favorável ao Projeto de Constituição, com
ressalva da redação dada ao art. 16 do Capítulo
IVdo Titulo 11.

O Sr. João Menezes - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem a palavra o nobre Constituinte.

O SR. JOÃO MENEZES (PFL - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "abs
tenção", de acordo com a sustentação que fiz
durante toda a votação da Constituinte e durante
este período final da redação.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Haverá o registro da declaração de V.Ex"

O Sr. Antonio Salim Curiati - Sr. Presi
dente, peço a palavra para declaração de voto.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) _
Tem a palavra o nobre ~onstituinte.

O SR. ANTONIO SALIM CURIATI (POS
SP) - Sr. Presidente e Srs. Constituintes; votei
pela aprovação da redação final do novo texto
constitucional pelo desejo, que não é somente
meu, de ver concluídos os trabalhos da Assem
bléia Nacional Constituinte.

Entretanto, Sr. Presidente e demais constituin
tes, apesar de elogiar algumas das conquistas
sociais alcançadas, preocupados que somos com
o bem-estar da família e da sociedade como um
todo, não poderia deixar de registrar também al
gumas restrições que faço às novas normas de
nossa Carta Magna, as quais registro a seguir:

- existência de progressistas e demagógicos
dispositivos de cunho nacionalista, afugentando
o empresariado nacional e estrangeiro;

- contém o novo texto enorme quantidade
de dispositivos que são típicos da legislação ordi
nária ou complementar, significando sua presen
ça na Constituição um obstáculo difícil de ser
removido, em face das mutações que são neces
sárias e frequentes;

- trata-se de um texto excessivamente prolixo,
mmucioso e até de difícilcompreensão de certos
dispositivos.

O Sr. Nelson Carneiro -Sr. Presidente, peço
a palavra para declaração de voto.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem a palavra o nobre Constituinte.

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ)
- Sr. Presidente, havendo participado de todas
as votações dos textos constitucionais, não s6
na Comissão de Sistematização, como no primei
ro e segundo turnos da Assembléia Nacional
Constituinte, só excepcionalmente tive que retifi
car meus votos, frutos de naturais equívocos em
que, em meio aos debates, tantos de nós incidi
ram, sempre que verifiquei no placar o fato, fosse
por omissão, fosse por erro, logo deixei expressa
minha verdadeira posição. Somente agora, po
rém, fui alertado que figura meu voto, entre os
cinco contrários à fusão (cuja elaboração como
10 Vice-Líder do PMDB acompanhei), relativa ao
reconhecimento devido pela Nação aos bravos
expedicionários da última Guerra Mundial, votada
em meio à natural agitação do último dia, e que
contrasta com todos os meus pronunciamentos,
seja na diutumidade dos trabalhos parlamentares,
na Câmara dos Deputados e depois no Senado
Federal, seja na Emenda rr 649, apresentada em
10 de junho de 1987 ao parecer do Relator da
Comissão da Ordem Social (Emenda fase E,
Com.rr. Sub-O) ora no voto consignado na Co
missão de Sistematização, ora no expresso no
pnmeíro turno. Tal a gratidão que todos os cida
dãos amantes da liberdade devem a esses devota
dos brasileiros, que julgo indispensável incluir es
Assembléia Nacional Constituinte, para que não
paire qualquer dúvida, aos que os compulsarem
agora ou no futuro, sobre minha solidariedade
a quantos lutaram, sofreram e venceram as tropas
da opressão, e que constituíram forças poderosas
da restauração democrática em nosso Pais, em
1945.

O Sr. Carlos Vinagre - Sr. Presidente, peço
a palavra para declaração de voto.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) _
Tem a palavra o nobre Constituinte.
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o SR. CARLOS VINAGRE (PMDB - PA)
- Sr. Presidente, como representante do povo
da Amazônia, especificamente do Pará, voto sim
à redação final do texto constitucional, por me
sentir honrado em participar de tão importante
fato histórico para nosso País.

Depois de um longo período de arbítrio, um
evento como este significa a libertação e redenção
do povo brasileiro, que é não apenas o benefi
ciário, mas o próprio autor da Carta Magna que
ora assinamos.

o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Está encerrada a votação. A Mesa vai proclarnar
o resultado. (Votação na 1.021):

SIM-474
NÃO-15
ABSTENÇÃO- 6
TOTAL-495

O texto foi aprovado.

VOTARAM OS SRS. CONSTlTaINTES:

Presidente CIlysses Guimarães - Abstenção
Abigail Feitosa - Sim
Acival Gomes - Sim
Adauto Pereira - Sim
Ademir Andrade - Sim
Adhemar de Barros Filho - Sim
Adroaldo Streck - Sim
Adylson Motta- Sim
Meio de Borba - Sim
Meio Neves - Sim
Affonso Camargo - Sim
Afif Domingos - Sim
Afonso Arinos - Sim
Afonso Sancho - Sim
Agassiz Almeida - Sim
Agripino de Oliveira Lima - Sim
Airton Cordeiro - Sim
Airton Sandoval - Sim
Alarico Abib - Sim
Albano Franco - Sim
Albérico Cordeiro - Sim
Alceni Guerra - Sim
Alcides Saldanha - Sim
Aldo Arantes - Sim
Alércio Dias - Sim
Alexandre Costa - Sim
Alexandre Puzyna - Sim
Alfredo Campos - Sim
Almir Gabriel - Sim
AloysioTeixeira - Sim
Aluízio Campos - Sim
Mvaro Antônio - Sim
Mvaro Pacheco - Sim
Mvaro Valle- Sim
Alysson Paulinelli- Sim
Amilcar Moreira - Sim
Anna Maria Rattes - Sim
Annibal Barcellos - Sim
Antero ele Barros - Sim
Antônio Câmara - Sim
Antônio Carlos Franco - Sim
Antônio Carlos Konder Reis - Sim
Antoniocarlos Mendes Tharne - Sim
Antônio de Jesus - Sim
Antonio Ferreira - Sim
Antonio Gaspar - Sim
Antonio Mariz- Sim
Antonio Perosa - Sim

Antonio SalimCuriati - Sim
Antonio (feno - Sim
Arnaldo Faria de Sá - Sim
Arnaldo Martins - Sim
Arnaldo Moraes - Sim
Amaldo Prieto - Sim
Arnold Fioravante - Sim
Arolde de Oliveira- Sim
ArtenirWerner - Sim
Artur da Távola - Sim
Asdrubal Bentes - Sim
Assis Canuto - Sim
ÁtilaLira - Sim
Augusto Carvalho - Sim
Áureo Mello- Sim
Basílio Villani - Sim
Benedicto Monteiro - Sim
Benedita da Silva - Não
Benito Gama - Sim
Bemardo Cabral- Sim
Beth Azize - Sim
Bezerra de Melo - Sim
Bocayuva Cunha - Sim
Bonifácio de Andrada - Sim
Brandão Monteiro - Sim
Carlos Alberto Caó - Sim
Carlos Cardinal- Sim
Carlos Chiarelli- Sim
Carlos Cotta - Sim
Carlos De'Carli - Sim
Carlos Mosconi - Sim
Carlos Sant'Anna - Sim
Carlos Vinagre - Sim
Carlos Virgílio - Sim
Carrel Benevides - Sim
Cássio Cunha Uma - Sim
Célio de Castro - Sim
Celso Dourado - Sim
César Maia - Sim
Chagas Duarte - Sim
Chagas Neto - Sim
Chagas Rodrigues - Sim
Chico Humberto - Sim
Christóvam Chiaradia - Sim
Cid Sabóia de Carvalho - Sim
Cláudio Ávila- Sim
Cleonâncio Fonseca - Sim
Costa Ferreira - Sim
Cristina Tavares - Sim
Dálton Canabrava - Sim
Darcy Deites - Sim
Darcy Pozza - Sim
Daso Coimbra - Sim
Del Bosco Amaral - Sim
Delfim Netto - Sim
Délio Braz - Sim
Denisar Arneíro - Sim
Díonísío Dal Prá - Sim
Dionísio Hage - Sim
Dirce Tutu Quadros - Sim
Dirceu Cameiro - Sim
Divaldo Suruagy - Sim
Djenal Gonçalves - SIm
Domingos Juvenil - Sim
Domingos Leonelli - Sim
Doreto Campanari - Sim
Edésio Frias - Sim
Edivaldo Motta - Sim
Edme Tavares - Sim
Edmilson Valentim- Sim
Eduardo Bonfim - Sim

Eduardo Jorge - Não
Eduardo Moreira - Sim
Egídio Ferreira Lima - Sim
Elias Murad - Sim
Eliel Rodrigues - Sim
Eliézer Moreira - Sim
Enoc Vieira- Sim
Eraldo Tinoco - Sim
Eraldo Trindade - Sim
Eríco Pegoraro - Sim
Ervin Bonkoski - Sim
Etevaldo Nogueira - Sim
Euclides Scalco - Sim
Evaldo Gonçalves - Sim
Expedito Machado - Sim
Fábio Feldmann - Sim
Fábio RaunheittI - Sim
Fadah Scaff Gattass - Sim
Farabulini Júnior - Sim
Fausto Femandes - Sim
Fausto Rocha - Sim
Felipe Mendes - Sim
Feres Nader - Sim
Fernando Bezerra Coelho - Sim
Fernando Gasparian - Sim
Fernando Henrique Cardoso - Sim
Fernando Velasco - Sim
FIrmo de Castro - Sim
Aavio Palmier da Veiga - Sim
Florestan Fernandes - Não
Floriceno Paixão - Sim
França Teixeira - Sim
Francisco Amaral- Sim
Francisco Benjamim - Sim
Francisco Carneiro - Sim
Francisco Coelho - Sim
Francisco Dias Alves- Sim
Francisco Diógenes - Sim
Francisco Dornelles - Sim
Francisco Küster - Sim
Francisco Pinto - Sim
Francisco Rollemberg - Sim
Francisco Rossi - Sim
Francisco Sales - Sim
Furtado Leite - Sim
Gabriel Guerreiro - Sim
Gandi JamiJ- Sim
Gastone Righi - Sim
Genebaldo Correia - Sim
Genésio Bernardino - Sim
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PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reuni
dos em Assembléia Nacional Constituinte para
instituir um Estado Democrático, destinado a as
segurar o exercício dos direitos sociais e indivi
duais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como
valores supremos de uma sociedade fraterna, plu
ralista e sem preconceitos, fundada na harmonia
social e comprometida, na ordem internacional,
com a solução pacífica das controvérsias, promul
gamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA FEDERATNA
DO BRASIL.

Título I

DOS PRINCÍPIOS F{lNDAMENTAIS

Art. 10 A República Federativa do Brasil, for
mada pela união indissolúvel dos Estados e Muni
cípios e do Distrito Federal, constitui-se em Esta
do Democrático de Direito e tem como funda
mentos:

I- a soberania;
11-a cidadania;
III-a digmdade da pessoa humana;
N - os valores sociais do trabalho e da livre

iniciativa;
V- o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do po

vo, que o exerce por meio de representantes elei
tos ou diretamente, nos termos desta Constitui
ção.

Art. 2 0 São Poderes da União, independentes
e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo
e o Judiciário.
Art. 3 0 Constituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil:

1-construir uma sociedade livre, justa e soh
dária;

11-garantir o desenvolvimento nacional;
1lI - erradicar a pobreza e a marginalização e

reduzir as desigualdades sociais e regionais;
N - promover o bem de todos, sem precon

ceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quais
quer outras formas de drscrlminação.
Art. 4 0 A República Federativa do Brasil rege
se nas suas relações internacionais pelos seguin
tes prmcípios:

I- independência nacronaí;
11-prevalência dos direitos humanos;
III -autodeterminação dos povos;
N - não-intervenção;
V- igualdade entre os Estados;
VI- defesa da paz;
VII - solução pacífica dos conflitos;
VlII- repúdio ao terrorismo e ao racismo:
IX- cooperação entre os povos para o pro

gresso da humanidade;
X-concessão de asrlo político.
Parágrafo único. A República Federativa do

Brasil buscará a integração econômica, política,
social e cultural dos povos da América Latina,
visando à formação de uma comunidade latino-a
mericana de ~ações.

Título 11

DOS DIREITOS E GARANTIAS
FUNDAMENTAIS

Capítulo I
DOS DIREITOS E DEVERES
INDMDUAlS E COLETIVOS

Art. 50 Todos são Iguais perante a lei, sem dis
tinção de qualquer natureza, garantmdo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais
a inviolabilidade do direito à Vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propnedade, nos ter
mos seguintes:

I- homens e mulheres são iguais em direitos
e obrigações, nos termos desta Constituição;

11- ninguém será obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

1lI - ninguém será submetido a tortura nem
a tratamento desumano ou degradante;

N - é livre a manifestação do pensamento,
sendo vedado o anonimato;

V- é assegurado o direito de resposta, propor
cionai ao agravo, além da indenização por dano
material, moral ou à Imagem;

VI- é inviolável a liberdade de consciência e
de crença, sendo assegurado o hvre exercício dos
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a
proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

VlI- é assegurada, nos termos da lei, a presta
ção de assistência religiosa nas entidades civis
e militares de internação coletiva;

VlII- ninguém será privado de direitos por mo
tivo de crença religiosa ou de convicção filosófica
ou política, salvo se as invocar para eximir-se de
obrigação legal a todos Imposta e recusar-se a
cumprir prestação alternativa, fixada em lei;
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IX- é livrea expressão da atividade intelectual, suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tem
artística, científica e de comunicação, mdepen- po que a lei fixar;
dentemente de censura ou licença; XXVIII-são assegurados, nos termos da lei:

X- são invioláveis a intimidade, a VIda privada, a) a proteção às participações individuaisem
a honra e a imagem das pessoas, assegurado obras coletivas e à reprodução da imagem e voz
o direito a indenização pelo dano material ou mo- humanas, inclusive nas atividades desportivas;
ral decorrente de sua violação; b) o direito de fiscalização do aproveitamento

XI- a casa é asilo inviolável do individuo, nín- econômico das obras que criarem ou de que parti
guém nela podendo penetrar sem consentimento ciparern aos criadores, aos intérpretes e às respec
do morador, salvo em caso de flagrante delito tivas representações sindicais e associativas;
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante XXIX - a leiassegurará aos autores de inventos
o dia, por determinação judicial; industriais privilégio temporário para sua utiliza-

XlI- é inviolável o sigIlo da correspondência ção, bem como proteção às criações industriais,
e das comunicações telegráficas, de dados e das à propriedade das marcas, aos nomes de ernpre
comunicações telefônicas, salvo, no último caso. sas e a outros signos distintivos, tendo em vista
por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que o interesse SOCial e o desenvolvimento tecnoló
a lei estabelecer para fins de investigação criminal glco e econôrmco do País;
ou instrução processual penal; XXX - é garantido o direito de herança;

Xlll- é livre o exercício de qualquer trabalho, XXXI _ a sucessão de bens de estrangeiros SI-
oficioou profissão, atendidas as qualificações pro- tuados no País será regulada pela lei brasileira
fissionais que a lei estabelecer; em beneficio do cônjuge ou dos filhos brasileiros,

XIV - é assegurado a todos o acesso à ínfor- sempre que não lhes seja mais favorável a lei
mação e resguardado o sigilo da fonte, quando pessoal do de cujus;
necessário ao exercício profissional; XXXII- o Estado promoverá, na forma da lei,

)(jf - é livrea locomoção no território nacional a defesa do consumidor;
em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos XXXIll- todos têm direitoa receber dos órgãos
termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele públicos informações de seu interesse particular,
sair com seus bens; ou de interesse coletivoou geral, que serão presta-

XV\- todos podem reunir-se pacificamente, das no prazo da lei,sob pena de responsabilidade,
sem armas, em locais abertos ao público, mde- ressalvadas aquelas cujo sigiloseja imprescindível
pendentemente de autorização, desde que não à segurança da sociedade e do Estado;
frustrem outra reunião anteriormente convocada XXXIV- são a todos assegurados, índepen-
para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio dentemente do pagamento de taxas:
aviso à autoridade competente; .-7 a) o direito de petição aos Poderes Públicos

XVII- é plena a liberdade de associação para em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou
fins lícitos,vedada a de caráter paramilitar; abuso de poder;

XVIll- a criação de associações e, na forma b) a obtenção de certidões em repartições pú-
da lei, a de cooperativas independem de autoriza- blicas, para defesa de direitos e esclarecimento
ção, sendo vedada a interferência estatal em seu de situações de interesse pessoal;
funcionamento; XXXV - a lei não excluirá da apreciação do

XIX - as associações só poderão ser cornpul- Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
soriamente dissolvidas ou ter suas atividades sus- XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquí-
pensas por decisão judicial, exigindo-se, no pri- rido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
meiro caso, o trânsito em julgado; XXXVII- não haverá juízo ou tribunal de exce-

XX- ninguém poderá ser compelido a asso- ção; , , . . _ " .
cíar-se ou a permanecer associado; XXXVIll- e reconhecida a mstítuíção do jun,

XXI - as entidades associativas, quando ex- com a organização que lhe der a lei,assegurados:
pressamente autorizadas, têm legitimidade para a) a plenitude de defesa;
representar seus filiados judicial ou extrajudicial- b) o SigilO das votações;
mente; c) a soberania dos veredictos;

XXII- é garantido o direito de propriedade; d) a competência para o julgamento dos cri-
XXIll- a propriedade atenderá a sua função mes dolosos contra a vida;

social' XXXIX-não há crime sem lei anterior que o
xxiv- a lei estabelecerá o procedimento para defina, nem pena sel'l} prévia c?';Iinação legal;

desaproprlpção por necessidade ou utilidade pú- XL.-a l~l penal nao retroaqtra, salvo para be-
blíca, ou por interesse social, mediante justa e neflcíar o reu;
prévia indenização em dinheiro, ressalvados os XU- a lei punirá qualquer discriminação aten-
casos previstos nesta Constituição; tatória dos direitos e liberdades fundamentais;

XXV-no caso de iminente perigo público, a XL!I-a prática d?racism.o.co~stitui crime ina-
autoridade competente poderá usar de propríe- fi~nçavel e lmprescnti~el, sujeito a pena de recíu-
dade particular, assegurada ao proprietário índe- sao, nos termos da lei,
nízação ulterior, se houver dano; XLIII- a lei considerará crimes inafiançáveis

XXVI - a pequena propriedade rural,assim de- e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da
finida em lei, desde que trabalhada pela família, tortura, o tráfico ilícitode entorpecentes e drogas
não será objeto de penhora para pagamento de afins, o terrorismo e os definidos como crimes
débitos decorrentes de sua atividade produtiva, hediondos, por eles respondendo os mandantes,
dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu os executores e os que, podendo evitá-los,se omí-
desenvolvimento; tirem;

XXVIl- aos autores pertence o direito exclu- XUV- constitui cnme inafiançável e írnpres-
~ivo de utilização, publicação ou reprodução de critível a ação de grupos armados, civisou milita-

res, contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático;

XLV- nenhuma pena passará da pessoa do
condenado, podendo a obrigação de reparar o
dano e a decretação do perdimento de bens ser,
nos termos da lei, estendidas aos sucessores e
contra eles executadas, até o limite do valor do
patrimônio transferido;

XLVI - a lei regulará a individualizaçãoda pena
e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
XLVII-não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra decla-

rada, nos termos do art 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de bammento;
e) cruéis;
XLVlH-a pena será cumprida em estabeleci

mentos distintos, de acordo com a natureza do
delito, a idade e o sexo do apenado;

XLIX- é assegurado aos presos o respeito à
mtegridade física e moral;

L- às presrdiárías serão asseguradas condi
ções para que possam permanecer com seus fi
lhos durante o período de amamentação;

U-nenhum brasileiro será extraditado, salvo
o naturalizado, em caso de crime comum, prati
cado antes da naturalização, ou de comprovado
envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins, na forma da lei;

UI-não será concedida extradição de estran
geiro por crime político ou de opinião;

UH - ninguém será processado nem senten
ciado senão pela autoridade competente;

UV- ninguém será privado da liberdade ou
de seus bens sem o devido processo legal;

LV- aos litigantes, em processo judicial ou ad
ministrativo,e aos acusados em geral são assegu
rados o contraditório e ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes;

LVI - são inadmissíveis, no processo, as pro
vas obtidas por meios ilícitos;

LVII - ninguém será considerado culpado até
o trânsito em julgado de sentença penal conde
natória;

LVIll- o civilmente identificado não será sub
metido a identificação criminal, salvo nas hipó
teses previstas em lei;

UX-será admitida ação privada nos crimes
de ação pública, se esta não for mtentada no prazo
legal;

LX- a lei só poderá restringir a publicidade
dos atos processuais quando a defesa da intimi
dade ou o interesse SOCIal o exigirem;

LXI- ninguém será preso senão em flagrante
delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente, salvo nos casos
de transgressão militar ou crime propriamente
militar,definidos em lei;

LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local
onde se encontre serão comunicados imediata
mente ao juiz competente e à família do preso
ou à pessoa por ele indicada;

LXllI- o preso será informado de seus direitos,
entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe
assegurada a assistência da família e de advo
gado;
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LXIV- o preso tem direito à identificação dos
responsáveis por sua prisão ou por seu interro
gatório policial;

LXV- a prisão ilegal será imediatamente rela
xada pela autoridade judiciária;

LXVI-ninguém será levado à prisão ou nela
mantido, quando a lei admitir a liberdade provi
sória, com ou sem fiança;

LXVII- não haverá prisão civilpor dívida, salvo
a do responsável pelo inadimplemento voluntário
e inescusável de obrigação alimentícia e a do de
positário infiel;

LXVIII - conceder-se-á habeas-corpus sempre
que alguém sofrer ou se achar ameaçado de so
frer violência ou coação em sua liberdade de loco
moção, por ilegalidade ou abuso de poder;

I..XIX- conceder-se-á mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo, não ampa
rado por habeas-corpus ou habeas-data, quando
o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder
for autoridade pública ou agente de pessoa jurí
dica no exercicio de atribuições do Poder Público;

LXX-o mandado de segurança coletivo pode
ser impetrado por:

a) partido político com representação no
Congresso 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;

LXXI- conceder-se-á mandado de injunção
sempre que a falta de norma regulamentadora
tome inviável o exercício dos direitos e liberdades
constitucionais e das prerrogativas inerentes à na
cionalidade, à soberania e à cidadania;

LXXII - conceder-se-á habeas-data:
a) para assegurar o conhecimento de infor

mações relativas à pessoa do impetrante, cons
tantes de registros ou bancos de dados de entida
des govemamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não
se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial
ou administrativo;

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para
propor ação popular que vise a anular ato lesivo
ao patrimônio público ou de entidade de que o
Estadopartícípe, à moralidade administrativa, ao
meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultu
'ral,ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isen
to de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

LXXIV- o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insufi
ciência de recursos;

LXXV- o Estado indenizará o condenado por
erro judiciário, assim como o que ficar preso além
do tempo fixado na sentença;

LXXVI - são gratuitos para os reconhecida-
mente pobres, na forma da lei:

a) o registro civilde nascimento;
b) a certidão de óbito;

LXXVII-são gratuitas as ações de habeas-cor
pus e habeas-data, e, na forma da lei, os atos
necessários ao exercício da cidadania.

§ 1° As normas definidoras dos direitos e ga
rantias fundamentais têm aplicação imediata

§ 2° Os direitos e garantias expressos nesta
Constituição não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos
tratados intemacionais em que a República Fede
rativa do Brasil seja parte.

Capítulo II
DOS DIREITOSSOCIAIS

Art. 6° São direitos sociais a educação, a saú
de, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição.

Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos
e rurais, além de outros que visem à melhoria
de sua condição social:

I- relação de emprego protegida contra des
pedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos
de lei complementar, que preverá indenização
compensatória, dentre outros direitos;

11 -seguro-desemprego, em caso de desem
prego involuntário;

III- fundo de garantia do tempo de serviço;
IV- salário mínimo, fixado em lei, nacional

mente unificado. capaz de atender a suas necessi
dades vitais básicas e às de sua família com mora
dia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuá
rio, higiene, transporte e previdência social, com
reajustes periódicos que lhe preservem o poder
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para
qualquer fim:

V- piso salarial proporcional à extensão e à
complexidade do trabalho;

VI -Irredutibilidade do salário, salvo o disposto
em convenção ou acordo coletivo;
• VII - garantia de salário, nunca inferior ao mini

mo, para os que percebem remuneração variável;
VIII - décimo terceiro salário com base na re

muneração integral ou no valor da aposentadoria;
lX-remuneração do trabalho noturno supe

rior.à do diurno;

X- proteção do salário na forma da lei, consti
tuindo crime sua retenção dolosa;

XI- participação nos lucros, ou resultados,
desvinculada da remuneração. e, excepcio
nalmente. participação na gestão da empresa,
conforme definido em lei;

XII - salário-família para os seus dependentes;
XIII - duração do trabalho normal não superior

a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais,
facultada a compensação de horários e a redução
da jornada, mediante acordo ou convenção cole
tiva de trabalho;

XIV- jornada de seis horas para o trabalho
realizado em turnos ininterruptos de revezamento,
salvo negociação coletiva;

XV- repouso semanal remunerado, preferen
cialmente aos domingos;

XVI - remuneração do serviço extraordinário
superior, no mínimo, em cinquenta por cento à
do normal;

XVII- gozo de férias anuais remuneradas com,
pelo menos, um terço a mais do que o salário
normal;

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do em
prego e do salário, com a duração de cento e
vinte dias;

XIX-licença-paternidade, nos termos fixados
em lei;

XX- proteção do mercado de trabalho da mu
lher, mediante incentivos específicos, nos termos
da lei;

XXI- aviso prévio proporcional ao tempo de
serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos ter
mos da lei;

XXlI- redução dos riscos inerentes ao traba
lho, por meio de normas de saúde, higiene e segu
rança;

XXIII - adicional de remuneração para as ativi
dades penosas, insalubres ou perigosas, na forma
da lei;

XXIV - aposentadoria;
XXV -assistência gratuita aos filhos e depen

dentes desde o nascimento até seis anos de idade
em creches e pré-escolas;

XXVI - reconhecimento das convenções e
acordos coletivos de trabalho;

XXVII- proteção em face da automação, na
forma da lei;

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho,
a cargo do empregador, sem exclurr a indenização
a que este está obrigado, quando incorrer em
dolo ou culpa;

XXIX-ação, quanto a créditos resultantes das
relações de trabalho, com prazo prescricional de:

a) cinco anos para o trabalhador urbano, até
o limite de dois anos após a extinção do contrato;

b) até dois anos após a extinção do contrato,
para o trabalhador rural;

XXX- proibição de diferença de salános, de
exercício de funções e de critério de admissão
por motivo de sexo, idade, cor ou estado Civil;

XXXI- proibição de qualquer discriminação
no tocante a salário e críténos de admissão do
trabalhador portador de deficiência;

XXXlI- proibição de distinção entre trabalho
manual, técnico e intelectual ou entre os profissio
nais respectivos;

XXXIII - proibição de trabalho noturno, peri
goso ou insalubre aos menores de dezoito e de
qualquer trabalho a menores de quatorze anos,
salvo na condição de aprendiz;

XXXIV - igualdade de direitos entre o traba
lhador com vinculo empregaticio permanente e
o trabalhador avulso.

Parágrafo único. São assegurados à categoria
dos trabalhadores domésticos os direitos previs
tos nos incisos IV, VI, VIII, )N, XVII, XVIII, XIX, XXI
e XXIV, bem como a sua integração à previdência
social.

Art. 8° É livre a associação profissional ou sin
dical, observado o seguinte:
1-a lei não poderá exigir autorização do Esta

do para a fundação de sindicato, ressalvado o
registro no órgão competente, vedadas ao Poder
Público a interferência e a intervenção na organi
zação sindical;

11- é vedada a criação de mais de uma organi
zação sindical, em qualquer grau, representativa
de categoria profissional ou econômica, na mes
ma base territorial, que será definida pelos traba
lhadores ou empregadores interessados, não po
dendo ser infenor à área de um Municipio;

I1I-ao sindicato cabe a defesa dos direitos
e interesses coletivos ou individuais da categoria.
inclusive em questões judiciais ou administrativas;

IV- a assembléia geral fixará a contribuição
que, em se tratando de categona profissional, será
descontada em folha. para custeio do sistema
confederativo da representação sindical respec
tiva, independentemente da contribuição prevista
em lei;

V- ninguém será obrigado a filiar-se ou a
manter-se filiado a sindicato;

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos
nas negociações coletivas de trabalho;
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Vll-o aposentado filiado tem direito a votar
e ser votado nas organizações sindicais;

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindi
calizadoa partir do registro da candidatura a cargo
de direção ou representação sindical e, se eleito,
ainda que suplente, até um ano após o final do
mandato, salvo se cometer falta grave nos termos
da lei.

Parágrafo único. As disposições deste artigo
aplicam-se à organização de sindicatos rurais e
de colônias de pescadores, atendidas as condi
ções que a lei estabelecer.
Art. 9" É assegurado o direito de greve, com
petindo aos trabalhadores decidir sobre a oportu
nidade de exercê-lo e sobre os interesses que
devam por meio dele defender.

§ 1e A lei definirá os serviços ou atividades
essenciais e disporá sobre o atendimento das ne
cessidades inadiáveis da comunidade.

§ 2° Os abusos cometidos sujeitam os res
ponsáveis às penas da lei.
Art. 10. É assegurada a participação dos tra
balhadores e empregadores nos colegiados dos
órgãos públicos em que seus interesses profissio
nais ou previdenciários sejam objeto de discussão
e deliberação.
Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos
empregados, é assegurada a eleição de um repre
aentante destes com a finalidade exclusivade pro
mover-lhes o entendimento direto com os empre
gadores.

Capítulo III
DA NACIONAUDADE

Art. 12. São brasileiros:
I-natos:
a) os nascidos na República Federativa do

Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que
estes não estejam a serviço de seu pais;

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasi
leiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles
esteja a serviço da República Federativa do Brasil;

c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro
ou mãe brasileira, desde que sejam registrados
em repartição brasileira competente, ou venham
a residir na República Federativa do Brasil antes
da maioridade e, alcançada esta, optem em qual
quer tempo pela nacionalidade brasíleira;

11 - naturalizados:
a) os que, na forma da lei, adquiram a nacio

nalidade brasileira, exigidas aos originários de paí
ses de lingua portuguesa apenas residência por
um ano ininterrupto e idoneidade moral;

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade,
residentes na República Federativa do Brasil há
mais de trinta anos ininterruptos e sem conde
nação penal, desde que requeiram a nacionali
dade brasileira.

§ 1c Aos portugueses com residência perma
nente no País, se houver reciprocidade em favor
dos brasileiros, serão atribuídos os direitos ineren
tes ao brasileiro nato, salvo os casos previstos
nesta Constituição.

§ 2° A lei não poderá estabelecer distinção
entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos
casos previstos nesta Constituição.

§ 39 São privativos de brasileiro nato os car
gos:

l-de Presidente e Vice-Presidente da Repú
blica;

O-de Presidente da Câmara dos Deputados;
m- de Presidente do Senado Federal;

N - de Ministrodo Supremo Tribunal Federal;
V- da carreira diplomática;
VI- de oficial das Forças Armadas.
§ 4° Será declarada a perda da nacionalidade

do brasileiro que:
I - tiver cancelada sua naturalização, por sen

tença judicial, em virtude de atividade nociva ao
interesse nacional;

11 - adquirir outra nacionalidade por naturali
zação voluntária.
Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial
da República Federativa do Brasil.

§ i o São símbolos da República Federativa
do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo
nacionais.

§ 2° Os Estados, o DistritoFederal e os Muni
cípios poderão ter símbolos próprios.

Capitulo N
DOS DIREITOS POLÍTICOS

Art. 14. Asoberania popular será exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos, e, nos termos da lei,
mediante:

1-plebiscito;
11 - referendo;
111- iniciativapopular.
§ 1c O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de dezoito

anos;
11 - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de de

zoito anos.
§ 2° Não podem alistar-se como eleitores os

estrangeiros e, durante o período do serviço mili
tar obrigatório, os conscritos.

§ 39 São condições de elegibilidade, na for-
ma da lei:

I- a nacionalidade brasileira;
11 - o pleno exercício dos direitos políticos;
111- o alistamento eleitoral;
N - o domicilio eleitoral na circunscrição;
V- a filiação partidária;
VI- a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice

Presidente da República e Senador;
b) trinta anos para Govemador e Vice-Gover

nador de Estado e do Distrito Federal;
c) VInte e um anos para Deputado Federal,

Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito,Vice-Pre
feito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.
§ 4° São inelegíveisos inalistáveise os analfa

betos.
§ 5° São inelegíveispara os mesmos cargos,

no período subseqüente, o Presidente da Repú
blica, os Govemadores de Estado e do Distrito
Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido,
ou substituído nos seis meses anteriores ao pleito.

§ 6° Para concorrerem a outros cargos, o Pre
sidente da República, os Govemadores de Estado
e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renun
ciar aos respectivos mandatos até seis meses an
tes do pleito.

§ 7° São inelegíveis,no territóriode jurisdição
do titular,o cônjuge e os parentes consangüíneos
ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do
Presidente da República, de Governador de Esta
do ou Território, do Distrito FedeRJI, de Prefeito:

ou de quem os haja substituído dentro dos seis
meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de
mandato eletivo e candidato à reeleição.

§ 8° O militar alistável é elegível, atendidas
as seguintes condições:

1-se contar menos de dez anos de serviço,
deverá afastar-se da atividade;

11 - se contar mais de dez anos de serviço, será
agregado pela autoridade superior e, se eleito,
passará automaticamente, no ato da diplomação,
para a inatividade.

§ 9° Lei complementar estabelecerá outros
casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessa
ção, a fim de proteger a normalidade e legitimi
dade das eleições contra a ínfluêncta do poder
econômico ou o abuso do exercício de função,
cargo ou emprego na administração direta ou
indireta.

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impug
nado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze
dias contados da diplomação, instruída a ação
com provas de abuso do poder econômico, cor
rupção ou fraude.

§ 11. Aação de impugnação de mandato tra
mitará em segredo de justiça, respondendo o au
tor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta
má-fé.
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políti
cos, cuja perda ou suspensão só se dará nos
casos de:

1-cancelamento da naturalização por senten
ça transitada em julgado;

11 - incapacidade civil absoluta;
111- condenação criminal transitada em julga

do, enquanto durarem seus efeitos;
N - recusa de cumprir obrigação a todos im

posta ou prestação altemativa, nos termos do art,
5°,VIII;

V- improbidade administrativa,nos termos do
art, 37, § 49•

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral
só entrará em vigor um ano após sua promul
gação.

Capítulo V
DOS PARTIDOS POLÍTICOS

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação
e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluri
partidarismo, os direitos fundamentais da pessoa
humana e observados os seguintes preceitos:

I- caráter nacional;
11 - proibição de recebimento de recursos fi

nanceiros de entidade ou governo estrangeiros
ou de subordinação a estes;

111- prestação de contas à Justiça Eleitoral;
N - funcionamento parlamentar de acordo

com alei.
§ 1o É assegurada aos partidos políticos au

tonomia para definirsua estrutura interna, organi
zação e funcionamento, devendo seus estatutos
estabelecer normas de fidelidade e disciplina par
tidárias.

§ 2° Os partidos políticos, após adquirirem
personalidade jurídica, na forma da lei civil, regis
trarão seus estatutos no Tribunal Superior Elei
toral.

§ 3° Os partidos políticos têm direito a recur
sos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio
e à televisão, na forma da lei.
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§ 4· É vedada a utilização pelos partidos polí
ticos de organização paramilitar.

Título 111

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Capítulo I
DAORGANIZAÇÃO

POÚTICO-ADMlNISTRATNA

Art. 18. A organização político-administrativa
da República Federativa do Brasil compreende
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municí
pios, todos autônomos, nos termos desta Cons
tituição.

§ 1° Brasília é a Capital Federal.
§ 2° Os Territórios Federais integram a

União, e sua criação, transformação em Estado
ou reintegração ao Estado de origem serão regu
ladas em lei complementar.

§ 3° Os Estados podem incorporar-se entre
si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexa
rem a outros, ou formarem novos Estados ou
Territórios Federais, mediante aprovação da po
pulação diretamente interessada, através de ple
biscito, e do Congresso Nacional, por lei comple
mentar.

§ 4· A criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de Municípios preservarão a
continuidade e a unidade histórico-cultural do
ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual, obe
decidos os requisitos previstos em lei comple
mentar estadual, e dependerão de consulta prévia,
mediante plebiscito, às populações diretamente
interessadas.
Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios:
1-estabelecer cultos religiosos ou igrejas, sub

vencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento
ou manter com eles ou seus representantes rela
ções de dependência ou aliança, ressalvada, na
forma da lei, a colaboração de interesse público;

11-recusar fé aos documentos públicos;
111- criar distinções entre brasileiros ou prefe

rências entre si.

Capítulo II
DAUNIÁO

Art. 20. São bens da União:
1-os que atualmente lhe pertencem e os que

lhe vierem a ser atribuídos;
11-as terras devolutas indispensáveis à defesa

das fronteiras, das fortificações e construções mi
litares, das vias federais de comumcação e à pre
servação ambiental, definidas em lei;

lll- os lagos, rios e quaisquer correntes de
água em terrenos de seu domínio, ou que banhem
mais de um Estado, sirvam de limites com outros
países, ou se estendam a território estrangeiro
ou dele provenham, bem como os terrenos margi
nais e as praias fluviais;

N - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limí
trofes com outros países; as praias marítimas; as
ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas,
as áreas referidas no art. 26, 11;

V- os recursos naturais da plataforma conti-
nental e da zona econômica exclusiva'

VI-o mar territorial; ,
VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos;
VIlI- os potenciais de energia hidráulica;
IX- os recursos minerais, inclusive os do sub

solo;

X-as cavidades naturais subterrâneas e os
sítios arqueológicos e pré-históricos;

X1- as terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios.

§ 1· É assegurada, nos termos da lei, aos Es
tados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem
como a órgãos da administração direta da União,
participação no resultado da exploração de petró
leo ou gás natural, de recursos hídricos para fins
de geração de energia elétrica e de outros recur
sos minerais no respectivo terntórío, plataforma
continental, mar territorial ou zona econômica ex
clusiva, ou compensação financeira por essa ex
ploração.

§ 2° A faixa de até cento e cinqüenta quilôme
tros de largura, ao longo das fronteiras terrestres,
designada como faixa de fronteira, é considerada
fundamental para defesa do terrítóno nacional,
e sua ocupação e utilização serão reguladas em
lei.

Art. 21. Compete à União:
1-manter relações com Estados estrangeiros

e participar de organizações internacionais;
11-declarar a guerra e celebrar a paz;
111-assegurar a defesa nacional;
N - permitir, nos casos previstos em lei com

plementar, que forças estrangeiras transitem pelo
território nacional ou nele permaneçam tempora
riamente;

V- decretar o estado de sítio, o estado de defe
sa e a intervenção federal;

VI-autorizar e fiscalizara produção e o comér
cio de material bélico:

VII - emitir moeda;
VlIl- administrar as reservas cambiais do País

e fiscalizar as operações de natureza financeira
especialmente as de crédito, câmbio e capitali
zação, bem como as de seguros e de previdência
privada;

IX- elaborar e executar planos nacionais e re
gionais de ordenação do território e de desenvol
vimento econômico e social;

X- manter o serviço postal e o correio aéreo
nacional;

X1- explorar, diretamente ou mediante con
cessão a empresas sob controle acionário estatal,
os serviços telefônicos, telegráficos, de transmis
são de dados e demais serviços públicos de tele
comunicações, assegurada a prestação de servi
ços de informações por entidades de direito priva
do através da rede pública de telecomunicações
explorada pela União;

X11- explorar, diretamente ou mediante autori
zação, concessão ou permissão:

a) os serviços de radiodifusão sonora, de sons
e imagens e demais serviços de telecomunica
ções;

b) os serviços e instalações de energia elétrica
e o aproveitamento energético dos cursos de
água, em articulação com os Estados onde se
situam os potenciais hidroenergéticos;

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra
estrutura aeroportuária;

d) os serviços de transporte ferroviário e aqua
viário entre portos brasileiros e fronteiras nacio
nais, ou que transponham os limites de Estado
ou Território;

e) os serviços de transporte rodoviário interes
tadual e intemacional de passageiros;

f) os portos maritimos, fluviais e lacustres;

XlII- organizar e manter o Poder Judiciário.
o Ministério Público e a Defensoria Pública do
Distrito Federal e dos Territórios;

XIV- organizar e manter a polícia federal, a
polícia rodoviária e a ferroviária federais, bem co
mo a polícia civil, a policia militar e o corpo de
bombeiros militar do Distrito Federal e dos Terri
tórios;

)W - organizar e manter os serviços oficiais
de estatística, geografia, geologia e cartografia de
âmbito nacional;

XVI- exercer a classificação, para efeito indi
cativo, de diversões públicas e de programas de
rádio e televisão;

XVII- conceder anistia;
XVIlI- planejar e promover a defesa perma

nente contra as calamidades públicas, especial
mente as secas e as inundações;

XIX- instituir sistema nacional de gerencia
mento de recursos hídricos e definir critérios de
outorga de direitos de seu uso;

XX- instituir diretrizes para o desenvolvimento
urbano, inclusive habitação, saneamento básico
e transportes urbanos;

XXI- estabelecer princípios e diretrizes para
o sistema nacional de viação;

XXII- executar os serviços de polícia marítima,
aérea e de fronteira;

XXIII- explorar os serviços e instalações nu
cleares de qualquer natureza e exercer monopólio
estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento
e reprocessamento, a industrialização e o comér
cio de minérios nucleares e seus derivados, aten
didos os seguintes princípios e condições:

8) toda atividade nuclear em território nacio
nal somente será admitida para fins pacificos e
mediante aprovação do Congresso Nacional;

b) sob regime de concessão ou permissão,
é autorizada a utilização de radioisótopos para
a pesquisa e usos medicinais, agncolas, indus
triais e atividades análogas;

c) a responsabilidade civil por danos nuclea
res independe da existência de culpa;

XXIV - orgamzar, manter e executar a inspeção
do trabalho;

X)0I- estabelecer as áreas e as condições pa
ra o exercício da atividade de garimpagem, em
forma associatIva.

Art. 22. Compete privativamente à União le
gislar sobre:

I- direito civil, comercial, penal, processual,
eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial
e do trabalho;

li - desapropriação;
\li- requisições civis e militares, em caso de

iminente perigo e em tempo de guerra;
N - águas, energia, informática, telecomuni

cações e radiodifusão;
V- serviço postal;
VI-sistema monetário e de medidas, títulos

e garantias dos metais;
VII- política de crédito, câmbio, seguros e

transferência de valores;
VlII- comércio exterior e interestadual;
IX- diretrizes da política nacional de transpor

tes;
X- regime dos portos, navegação lacustre, fluo

víal, marítima, aérea e aeroespacial;
XI-trânsito e transporte;
X11- jazidas, minas, outros recursos minerais

e metalurgia;
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XlII- nacionalidade, cidadania e naturalização;
XIV - populações indígenas;
XV- emigração e imigração, entrada, extra

dição e expulsão de estrangeiros;
XVI - organização do sistema nacional de em

prego e condições para o exercício de profissões;
XVII- organização judiciária, do MinistérioPÚ

blico e da Defensoria Pública do Distnto Federal
e dos Territórios, bem como organização admi
nistrativa destes;

XVIII- sistema estatístico, sistema cartográfico
e de geologia nacionais;

XIX - sistemas de poupança, captação e ga
rantia da poupança popular;

XX - sistemas de consórcios e sorteios;
XX1- normas geraIs de organização, efetivos,

material bélico, garantias, convocação e mobili
zação das polícias militares e corpos de bom
beiros militares;

XX11- competência da polícia federal e das po
lícias rodoviária e ferroviáriafederais:

XX111- seguridade social;
XXIV- diretrizes e bases da educação nacio

nal;
XXV- registros públicos;
XXVl- atividades nucleares de qualquer natu

reza;
XXVlI- normas gerais de licitação e contra

tação, em todas as modalidades, para a adminis
tração pública, direta e indireta, incluídas as funda
ções instituídas e mantidas pelo Poder Público,
nas diversas esferas de governo, e empresas sob
seu controle;

XXVlII- defesa territorial, defesa aeroespacial,
defesa marítima, defesa civil e mobilização na
cional;

XXIX - propaganda comercial
Parágrafo único. Lei complementar poderá

autorizar os Estados a legislar sobre questões es
pecíficas das matérias relacionadas neste artIgo.

Art. 23. É competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

1-zelar pela guarda da Constituiçâo, das leis
e das instituições democráticas e conservar o pa
trimônio público;

11- cuidar da saúde e assistência pública, da
proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência;

III- proteger os documentos, as obras e outros
bens de valor histórico, artístico e cultural, os mo
numentos, as paisagens naturais notáveis e os
sítios arqueológicos;

IV- impedir a evasão, a destruição e a desca
racterização de obras de arte e de outros bens
de valor histórico, artístico ou cultural;

V- proporcionar os meios de acesso à cultura,
à educação e à ciência;

VI-proteger o meio ambiente e combater a
poluição em qualquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
VlII- fomentar a produção agropecuána e or

ganizar o abastecimento alimentar;
IX-promover programas de construção de

moradias e a melhoria das condições habitacio
nais e de saneamento básico;

X- combater as causas da pobreza e os fato
res de marginalização, promovendo a integração
social dos setores desfavorecidos;

XI- registrar, acompanhar e físcahzar as con
cessões de direitos de pesquisa e exploração de
recursos hídricos e minerais em seus territórios;

XlI- estabelecer e implantar política de educa
ção para a segurança do trânsito.

Parágrafo único. Lei complementar fixará
normas para a cooperação entre a União e os
Estados, o DistritoFederal e os Municípios,tendo
em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do
bem-estar em âmbito nacionaL
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário,
econômico- e urbanístico;

11-orçamento;
III- juntas comerciais;
IV- custas dos serviços forenses;
V- produção e consumo;
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação

da natureza, defesa do solo e dos recursos natu
rais, proteção do meio ambiente e controle da
poluição;

VlI-proteção ao patrimônio histórico, cultural,
artístico, turístico e paisagístico;

VlII- responsabilidade por dano ao meio am
biente, ao consumidor, a bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IX- educação, cultura, ensino e desporto;
X - criação, funcionamento e processo do jui

zado de pequenas causas;
XI-procedimentos em matéria processual;
Xll- previdência social, proteção e defesa da

saúde;
XlII- assistência jurídica e defensoria pública;
XIV - proteção e integração social das pessoas

portadoras de deficiência;
XV- proteção à infância e à juventude;
XVI - organização, garantias, direitos e deveres

das polícias civis.
§ l' No âmbito da legislação concorrente, a

competência da União limitar-se-á a estabelecer
normas gerais.

§ 2' A competência da União para legislar
sobre normas gerais não exclui a competência
suplementar dos Estados.

§ 3' Inexistindo lei federal sobre normas ge
rais, os Estados exercerão a competência legis
lativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 40 A superveniência de leifederal sobre nor
mas gerais suspende a eficácia da lei estadual.
no que lhe for contrário.

Capítulo III
DOS ESTADOS FEDERADOS

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se
pelas Constituições e leis que adotarem, obser
vados os princípios desta Constituição.

§ l' São reservadas aos Estados as compe
tências que não lhes sejam vedadas por esta
Constituição

§ 2' Cabe aos Estados explorar diretamente,
ou mediante concessão a empresa estatal, com
exclusividade de distribuição, os serviços locais
de gás canalizado.

§ 3' Os Estados poderão, mediante lei com
plementar, instituir regiões metropolitanas, aglo
merações urbanas e microrregiões, constituídas
por agrupamentos de municípios limítrofes, para
integrar a organização, o planejamento e a execu
ção de funções públicas de interesse comum.
Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:

1- as águas superfrcíaís ou subterrâneas,
fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas,
neste caso, na forma da lei, as decorrentes de
obras da União;

11-as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras,
que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas
sob domínio da União, Municípios ou terceiros;

1II - as ilhas fluviaise lacustres não pertencen
tes à União;

IV- as terras devolutas não compreendidas
entre as da União.
Art. 27. O número de Deputados à Assem
bléia Legislativacorresponderá ao triplo da repre
sentação do Estado na Câmara dos Deputados
e, atingido o número de trinta e seis, será acres
cido de tantos quantos forem os Deputados Fede
rais acima de doze.

§ 10 Será de quatro anos o mandato dos De
putados Estaduais, aplícando-se-lhes as regras
desta Constituição sobre sistema eleitoral,inviola
bilidade, imunidades, remuneração, perda de
mandato, licença, impedimentos e incorporação
às Forças Armadas.

§ 2° A remuneração dos Deputados Esta
duais será fixada em cada legislatura, para a sub
seqüente, peja Assembléia Legislativa, observado
o que dispõem os arts. 150, 11, 153, I1I, e 153,
§ 2°, L

§ 3° Compete às Assembléias Legislativas
dispor sobre seu regimento interno, polícia e sem
ços administrativos de sua secretaria, e prover
os respectivos cargos.

§ 4° A lei disporá sobre a iniciativa popular
no processo legislativoestaduaL

Art. 28. A eleição do Govemador e do Vice
Governador de Estado, para mandato de quatro
anos, realizar-se-á noventa dias antes do término
do mandato de seus antecessores, e a posse ocor
rerá no dia 1c de janeiro do ano subsequente,
observado, quanto ao mais, o disposto no art.
77.

Parágrafo único. Perderá o mandato o Gover
nador que assumir outro cargo ou função na ad
ministração pública direta ou indireta, ressalvada
a posse em virtude de concurso público e obser
vado o disposto no art. 38, I, IV e V.

Capítulo N
DOS MUNICfpIOS

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgâ
nica votada em dois tumos, com o interstício
mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços
dos membros da Câmara Municipal, que a pro
mulgará, atendidos os princípios estabelecidos
nesta Constituição, na Constituição do respectivo
Estado e os seguintes preceitos:

1-eleição do Prefeito, de Vice-Prefeitoe dos
Vereadores, para mandato de quatro anos, me
diante pleito direto e simultâneo realizado em todo
o País;

11- eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito até
noventa dias antes do término do mandato dos
que devam suceder, aplicadas as regras do art.
77, no caso de municípios com mais de duzentos
mil eleitores;

1II-posse do Prefeito e do Yice-Prefeito n?
dia 1° de janeiro do ano subsequente ao da elei
ção;

IV - número de Vereadores proporcional à po
pulação do Município, observados os seguintes
limites:

a) mínimo de nove e máximo de vinte e um
nos Municípios de até um milhão de habitantes;
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b) mínimo de trinta e três e máximo de qua
renta e um nos Municípios de mais de um milhão
e menos de cinco milhões de habitantes;

c) mínimo de quarenta e dois e máximo de
cinqüenta e cinco nos Municípios de mais de cin
co rmlhôes de habitantes;

V- remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito
e dos Vereadores flxada pela Câmara Municipal
em cada legislatura, para a subseqüente, obser
vado o que dispõem os arts. 37, XI, 150, li, 153,
m, e 153, § 2°, I;

VI - inviolabilidade dos Vereadores por suas
opiniões, palavras e votos no exercício do man
dato e na circunscrição do Município;

VII - proiblções e incompatibilidades, no exer
cício da vereança, similares, no que couber, ao
disposto nesta Constituição para os membros do
Congresso Nacional e, na Constituição do respec
tivo Estado, para os membros da Assembléia Le
gislativa;

VIII-julgamento do Prefeito perante o Tribu
nal de Justiça;

IX-organização das funções legislativas e fis
calizadoras da Câmara Municipal;

X- cooperação das associações representa
tivas no planejamento municipal;

XI- iniciativapopular de projetos de lei de inte
resse específico do Município, da cidade ou de
bairros, através de manifestação de, pelo menos,
cinco por cento do eleitorado;

XII- perda do mandato do Prefeito, nos ter
mos do art. 28, parágrafo único.
Art. 30. Compete aos Municípios:

1-legislar sobre assuntos de interesse local;
11-suplementar a legislação federal e a esta

dual no que couber;
III- instituir e arrecadar os tributos de sua

competência, bem como aplicar suas rendas, sem
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;

N - criar, organizar e suprimir distritos, obser
vada a legislação estadual;

V- organizar e prestar, diretamente ou sob re
gime de concessão ou permissão, os serviços
públicos de interesse local, incluído o de trans
porte coletivo, que tem caráter essencial;

VI - manter, com a cooperação técnica e fi
nanceira da União e do Estado, programas de
educação pré-escolar e de ensino fundamental;

VII - prestar, com a cooperação técnica e fi
nanceira da União e do Estado, serviços de atendi
mento à saúde da população;

VlII- promover, no que couber, adequado or
denamento territorial, mediante planejamento e
controle do uso, do parcelamento e da ocupação
do solo urbano;

IX- promover a proteção do patnmônio histó
ríco-cultural local, observada a legislação e a ação
fiscalizadora federal e estadual.
Art. 31. A fiscalização do Município será exer
cida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante
controle externo, e pelos sistemas de controle in
temo do Poder Executivo Municipal, na forma da
lei.

§ 1° O controle externo da Câmara Municipal
será exercido com o auxílio dos Tribunais de Con
tas dos Estados ou do Município ou dos Conse
lhos ou Tribunais de Contas dos Mumcípios, onde
houver.

§ 2° O parecer prévio, emitido pelo órgão
competente sobre as contas que o Prefeito deve

anualmente prestar, só deixará de prevalecer por
decisão de dois terços dos membros da Câmara
Municipal.

§ 3° As contas dos Municípios ficarão, du
rante sessenta dias, anualmente, à disposição de
qualquer contribuinte, para exame e apreciação,
o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos
termos da lei.

§ 4° É vedada a criação de Tribunais, Conse
lhos ou órgãos de Contas MunicipaIS.

Capítulo V
DO DISTRITO FEDERAL

E DOS TERRITÓRIOS

Seção!

Do Distrito Federal

Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão
em Municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada
em dois turnos com interstício mínimo de dez
dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legis
lativa, que a promulgará, atendidos os princípios
estabelecidos nesta Constituição.

§ 1° Ao Distrito Federal são atnbuídas as
competências Jeqrslatívas reservadas aos Estados
e Municípios.

§ 2° A eleição do Governador e do Vice-Go
vernador, observadas as regras do art. 77, e dos
Deputados Distritais coincidirá com a dos Gover
nadores e Deputados Estaduais, para mandato
de igual duração.

§ 3° Aos Deputados Distritais e à Câmara Le
gislativa aplica-se o disposto no art. 27

§ 4° Lei federal disporá sobre a utilização, pe
lo Governo do Distrito Federal, das polícias civil
e militar e do corpo de bombeiros militar.

Seção 11

Dos Tettitôtios

Art. 33. A lei disporá sobre a organização ad
ministrativa e judiciária dos Territórios.

§ 1° Os Territórios poderão ser divididos em
Municípios, aos quais se aplicará, no que couber,
o disposto no Capítulo N deste Título.

§ 2° As contas do Govemo do Terrítónoserão
submetidas ao Congresso Nacional, com parecer
prévio do Tribunal de Contas da União.

§ 3° Nos Territórios Federais com mais de
cem mil habitantes, além do Governador nomea
do na forma desta Constituição, haverá órgãos
judiciários de primeira e segunda instância, rnem
bros do Ministétio Público e defensores públicos
federais; a lei disporá sobre as eleições para a
Câmara Territorial e sua competência deliberativa.

Capítulo VI
DAINTERVENÇÃO

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem
no Distrito Federal, exceto para:
1-manter a integridade nacional;
11- repelir invasão estrangeira ou de uma uni

dade da Federação em outra;
1lI - pôr termo a grave comprometimento da

ordem pública;
N - garantir o livre exercício de qualquer dos

Poderes nas unidades da Federação;
V- reorganizar as finanças da unidade da Fe

deração que:

a) suspender o pagamento da dívida fundada
por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo
de força maior;

b) deixar de entregar aos Municípios receitas
tributârias fixadas nesta Constituição, dentro dos
prazos estabelecidos em lei;

VI - prover a execução de lei federal, ordem
ou decisão judicial;

VlI- assegurar a observância dos seguintes
princípios constitucionais:

a) forma republicana, sistema representativo
e regime democrático;

b) direitos da pessoa humana;
c) autonomia municipal;
d) prestação de contas da administração pú

blica, direta e indireta.

Art. 35. O Estado não Intervirá em seus Muni
cípios, nem a União nos Municípios localizados
em Território Federal, exceto quando:

1-deixar de ser paga, sem motivo de força
maior, por dois anos consecutivos, a dívida fun
dada;

11 - não forem prestadas contas devidas, na
forma da lei;

1lI-não tiver sido aplicado o minimo exigido
da receita municipal na manutenção e desenvol
vimento do ensino;

N - o Tribunal de Justiça der provimento a
representação para assegurar a observância de
princípios indicados na Constituição Estadual, ou
para prover a execução de lei, de ordem ou de
decisão judicial.

Art. 36. A decretação da intervenção depeno
derá:

I- no caso do art. 34, N, de solicitação do
Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto
ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribu
nal Federal, se a coação for exercida contra o
Poder Judiciário;

li - no caso de desobediência a ordem ou deci
são judiciária, de requisição do Supremo Tnbunal
Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do
Tribunal Superior Eleitoral;

Ill-de provimento, pelo Supremo Tribunal Fe
deral, de representação do Procurador-Geral da
República, na hipótese do art. 34, VII;

N - de provimento, pelo Superior Tnbunal de
Justiça, de representação do Procurador-Geral da
República, no caso de recusa à execução de lei
federal.

§ 1° O decreto de intervenção, que especi
ficará a amplitude, o prazo e as condições de
execução e que, se couber, nomeará o interventor,
será submetido à aprecraçào do Congresso Na
cional ou da Assembléia Legislativa do Estado,
no prazo de vinte e quatro horas.

§ 2° Se não estiver funcionando o Congresso
Nacional ou a Assembléia Legislativa, far-se-á
convocação extraordinária, no mesmo prazo de
vinte e quatro horas.

§ 3° Nos casos do art. 34, VI e VII, ou do
art. 35, N, dispensada a apreciação pelo Con
gresso Nacional ou pela Assembléia Legislativa,
o decreto limitar-se-á a suspender a execução
do ato impugnado, se essa medida bastar ao res
tabelecimento da normalidade.

§ 4° Cessados os motivos da intervenção, as
autoridades afastadas de seus cargos a estes vol
tarão, salvo impedimento legal.
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Capítulo VII
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Seção!
Disposições Gerais

Art. 37. A admmistração pública direta, indi
reta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu
nicípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e, tam
bém, ao segumte:

l-os cargos, empregos e funções públicas
são acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei;
/l- a investidura em cargo ou emprego públi

co depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, ressal
vadas as nomeações para cargo em comissão
declarado em leide livrenomeação e exoneração;

/11- o prazo de validade do concurso público
será de até dois anos, prorrogável uma vez, por
igual período;

N -durante o prazo improrrogável previsto no
edital de convocação, aquele aprovado em con
curso público de provas ou de provas e títulos
será convocado com prioridade sobre novos con
cursados para assumir cargo ou emprego, na car
reira;

V- os cargos em comissão e as funções de
confiança serão exercidos, preferencialmente, por
servidores ocupantes de cargo de carreira técnica
ou profissional, nos casos e condições previstos
em lei;

VI- é garantido ao servidor público cívrl o direi
to à livre associação sindical;

VlI- o direito de greve será exercido nos ter
mos e nos limites definidos em lei complementar;

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e
empregos públicos para as pessoas portadoras
de deficiência e definirá os cntérios de sua admis
são;

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação
por tempo determinado para atender a neces
sidade temporária de excepcional interesse pú
blico;

X-a revisão geral da remuneração dos servi
dores públicos, sem distinção de índices entre
servidores públicos civis e militares, far-se-á sem
pre na mesma data;

XI- a lei fixará o IimÍte máximo e a relação
de valores entre a maior e a menor remuneração
dos servidores públicos, observados, comolimites
máximos e no âmbito dos respectivos poderes,
os valores percebidos como remuneração, em
espécie, !I qualquer título, por membros do Con
gresso Nacional, Ministros de Estado e Mmistros
do Supremo Tribunal Federal e seus correspon
dentes nos Estados, no Distrito Federal e nos
Territórios, e, nos Mumcípios, os valores perce
bidos como remuneração, em espécie, pelo Pre
feito;

XII- os vencimentos dos cargos do Poder Le
gislativo e do Poder Judiciário não poderão ser
superiores aos pagos pelo Poder Executivo;

XIlI- é vedada a vinculação ou equiparação
de vencimentos, para o efeito de remuneração
de pessoal do serviço público, ressalvado o dis
posto no inciso anterior e no art. 39, § 1°;

XIV- os acréscimos pecuniários percebidos
por servidor público não serão computados nem
acumulados, para fins de concessão de acrês-

cimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico
fundamento;

x:v- os vencimentos dos servidores públicos,
civis e militares, são irredutíveis e a remuneração
observará o que dispõem os arts. 37, XI, XII, 150,
/l, 153,111, e 153, § 2°, I;

XVI- é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compati
bilidade de horários:

a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro

técnico ou científico;
c) a de dois cargos privativos de médico;
XVlI- a proíbição de acumular estende-se a

empregos e funções e abrange autarquias, em
presas públicas, sociedades de economia mista
e fundações mantidas pelo Poder Público;

XVlII- a administração fazendária e seus servi
dores fiscais terão, dentro de suas áreas de com
petência e jurisdição, precedência sobre os de
mais setores administrativos, na forma da lei;

XIX-somente por lei específica poderão ser
criadas empresa pública, sociedade de economia
mista, autarquia ou fundação pública;

XX-depende de autorização legislativa, em
cada caso, a criação de subsidiárias das entidades
mencionadas no inciso anterior, assim como a
participação de qualquer delas em empresa pri
vada;

XXI - ressalvados os casos especificados na
legislação, as obras, serviços, compras e aliena
ções serão contratados mediante processo de lici
tação pública que assegure igualdade de condi
ções a todos os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas
as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigências
de qualificação técnica e econômica indispensá
veis à garantia do cumprimento das obrigações.

§ 1° A publicidade dos atos, programas,
obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos
deverá ter caráter educativo, informativo ou de
orientação social, dela não podendo constar no
mes, símbolos ou imagens que caracterizem pro
moção pessoal de autoridades ou servidores pú
blicos.

§ 2° A não-observância do disposto nos inci
sos 11 e III implicará a nulidade do ato e a punição
da autoridade responsável, nos termos da lei.

§ 3° As reclamações relativas à prestação de
serviços públicos serão disciplinadas em lei.

§ 4° Os atos de improbidade administrativa
importarão a suspensão dos direitos políticos, a
perda da função pública, a indisponibilidade dos
bens e o ressarcimento ao erário, na forma e
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação
penal cabível.

§ 5° A lei estabelecerá os prazos de prescn
ção para ilícitos praticados por qualquer agente,
servidor ou não, que causem prejuízos ao erário,
ressalvadas as respectivas ações de ressarcimen
to.

§ 6° As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agen
tes, nessa qualidade, causarem a terceiros, asse
gurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.

Art. 38. Ao servidor público em exercício de
mandato eletivo aplicam-se as seguintes dispo
sições:

1-tratando-se de mandato eletivo federal, es
tadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo,
emprego ou função;
/l- investido no mandato de Prefeito, será afas

tado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe
facultado optar pela sua remuneração;

/11- investido no mandato de Vereador, haven
do compatibilidade de horários, perceberá as van
tagens de seu cargo, emprego ou função, sem
prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não
havendo compatibilidade, será aplicada a norma
do inciso anterior;

N - em qualquer caso que exijao afastamento
para o exercício de mandato eletivo, seu tempo
de serviço será contado para todos os efeitos le
gais, exceto para promoção por merecimento;

V- para efeito de benefício previdenciário, no
caso de afastamento, os valores serão determi
nados como se no exercício estivesse.

Seção!!
Dos Servidores Públicos Civis

Art. 39. A União,os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios instituirão,no âmbito de sua com
petência, regime jurídico úmco e planos de car
reira para os servidores da administração pública
direta, das autarquias e das fundações públicas.

§ 1° Aleiassegurará, aos servidores da admi
nistração direta, Isonomia de vencimentos para
cargos de atnbuíções iguais ou assemelhados do
mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes
Executivo, Legislativoe .Judiclário, ressalvadas as
vantagens de caráter individual e as relativas à
natureza ou ao local de trabalho.

§ 2° Aplica-se a esses servidores o disposto
no art 7°, N, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, X:V, XVI, XVII,
XVIII, XIX, XX, XXII, XXIlI e xxx.
Art. 40. O servidor será aposentado:

1-por invalidezpermanente, sendo os proven
tos integrais quando decorrentes de acidente em
serviço, moléstia profissional ou doença grave,
contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e
proporcionais nos demais casos;

11 - compulsoriamente, aos setenta anos de
idade, com proventos proporcionais ao tempo de
serviço;

Ill-voluntariamente:
a) aos trinta e cinco anos de serviço, se ho

mem, e aos trinta, se mulher, com proventos inte
grais;

b) aos trinta anos de efetivo exercício em fun
ções de magistério, se professor, e vinte e cinco,
se professora, com proventos integrais;

c) aos trinta anos de serviço, se homem, e
aos vinte e cinco, se mulher, com proventos pro
porcionais a esse tempo;

d) aos sessenta e cinco anos de idade, se
homem, e aos sessenta, se mulher, com proven
tos proporcionais ao tempo de serviço.

§ 1° Lei complementar poderá estabelecer
exceções ao disposto no inciso Ill, a e c, no caso
de exercício de atividades consideradas penosas,
insalubres ou perigosas.

§ 2° A lei disporá sobre a aposentadoria em
cargos ou empregos temporários.

§ 3' O tempo de serviço público federal, esta
dual ou municipal será computado integralmente
para os efeitos de aposentadoria e de disponi
bilidade.

§ 4° Os proventos da aposentadoria serão re
vistos, na mesma proporção e na mesma data,



Setembro de 1988 DIÁRIO DAASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE Sexta-feira 23 14331

sempre que se modificar a remuneração dos ser
vrdores em !ltividade, sendo também estendidos
aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em ati
vidade, inclusive quando decorrentes da transfor
mação ou reclassificação do cargo ou função em
que se deu a aposentadoria, na forma da lei

§ 5" O benefício da pensão por morte corres
ponderá à totalidade dos vencimentos ou proven
tos do servidor falecido, até o limite estabelecido
em lei, observado o disposto no parágrafo ante
rior.

AIt. 41. São estáveis, após dois anos de efetivo
exercício, os servidores nomeados em virtude de
concurso público.

§ 1" O servidor público estável só perderá o
cargo em virtude de sentença judicial transitada
em julgado ou mediante processo administrativo
em que lhe seja assegurada ampla defesa.

§ 2" Invalidada por sentença judicial a demis
são do servidor estável, será ele reintegrado, e
o eventual ocupante da vaga reconduzido ao car
go de origem, sem direito a mdenização, aprovei
tado em outro cargo ou posto em drspontbílidade.

§ 3" Extinto o cargo ou declarada sua desne
cessidade, O servidor estável ficará em disponi
bilidade remunerada, até seu adequado aproveita
mento em outro cargo.

Seção!11
Dos Servidores PúbHcos MIlitares

Art. 42. São servidores militares federais os in
tegrantes das Forças Armadas e servidores milita
res dos Estados, Territórios e Distrito Federal os
integrantes de suas polícias militares e de seus
corpos de bombeiros militares.

§ 1° As patentes, com prerrogativas, direitos
e deveres a elas inerentes, são asseguradas em
plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou refor
mados das Forças Armadas, das polícias militares
e dos corpos de bombeiros militares dos Estados,
dos Territórios e do Distrito Federal, sendo-lhes
privativos os títulos, postos e uniformes militares.

§ 2" As patentes dos oficiais das Forças Ar·
madas são conferidas pelo Presidente da Repú
blica, e as dos oficiais das polícias militares e
corpos de bombeiros militares dos Estados, Terri·
tórios e Distrito Federal, pelos respectivos Gover
nadores.

§ 3° O militar em atividade que aceitar cargo
público civil permanente será transferido para a
reserva.

§ 4° O militar da ativa que aceitar cargo, em
prego ou função pública te-nporána, não eletiva,
ainda que da administração indireta, ficará agre
gado ao respectivo quadro e somente poderá,
enquanto permanecer nessa situação, ser promo
vido por annqurdade, contando-se-lhe o tempo
de serviço apenas para aquela promoção e trans
ferência para a reserva, sendo depois de dois anos
de afastamento, contínuos ou não, transferido pa
ra a inatividade.

§ 5" Ao militar são protbídas a sindicalização
e a greve.

§ 6° O militar, enquanto em efetívo serviço,
não pode estar fíliado a partidos politicos.

§ 7" O oficial das Forças Armadas só perderá
o posto e a patente se for julgado indigno do
oficialato ou com ele incompatível, por decisão
de tribunal militar de caráter permanente, em tem-

po de paz, ou de tribunal especial, em tempo
de guerra.

§ 8" O oficial condenado na justiça comum
ou militar a pena privativa de liberdade superior
a dois anos, por sentença transitada em julgado,
será submetido ao julgamento previsto no pará
grafo anterior

§ 9" A lei disporá sobre os limites de idade,
a estabilidade e outras condições de transferência
do servidor militar para a ínatívidade,

§ 10. Aplica-se aos servidores a que se refere
este artigo, e a seus pensionistas, o disposto no
art. 40, §§ 4" e 59.

§ 11. Aplica-se aos servidores a que se refere
este artigo o disposto no art. 7", VIII, XII, XVII, XVIII
e XIX.

SeçãoW
DasRegiões

Art. 43. Para efeitos administrativos, a União
poderá articular sua ação em um mesmo com
plexo geoeconômico e social, visando a seu de
senvolvimento e à redução das desigualdades re
gionaiS.

§ 1" Lei complementar disporá sobre:
1-as condições para integração de regiões

em desenvolvimento;
11 - a composição dos organismos regionais

que executarão, na forma da lei, os planos regio
nais, integrantes dos planos nacionais de desen
volvimento econômico e social, aprovados junta
mente com estes.

§ 2" Os incentivos regionais compreenderão,
além de outros, na forma da lei:

1- igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros
itens de custos e preços de responsabilidade do
Poder Público;

1/-juros favorecidos para fínanciamento de
atividades prioritánas;

1Il- isenções, reduções ou diferimento tempo
rário de tributos federais devidos por pessoas físi
cas ou jurídicas:

IV- prioridade para o aproveitamento econô
mico e soctal dos rios e das massas de água
represadas ou represáveis nas regiões de baixa
renda, sujeitas a secas pertódícas,

§ 3" Nas áreas a que se refere o § 2", IV, a
União incentivará a recuperação de terras áridas
e cooperará com os pequenos e médios proprie
tários rurais para o estabelecimento, em suas gle
bas, de fontes de água e de pequena irrigação.

Título IV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

Capítulo I
DO PODER LEGISLATNO

Seção!
Do Congresso Nacional

Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo
Congresso Nacional, que se compõe da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal.

ParágraFo único. Cada legislatura terá a dura
ção de quatro anos.

Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se
de representantes do povo, eleitos, pelo sistema
proporcional, em cada Estado, em cada Território
e no Distrito Federal.

§ 1" O número total de Deputados, bem co
mo a representação por Estado e pelo Distrito
Federal, será estabelecido por lei complementar,
proporcionalmente à população, procedendo-se
aos ajustes necessários, no ano anterior às elei
ções, para que nenhuma daquelas unidades da
Federação tenha menos de oito ou mais de seten
ta Deputados.

§ 2" Cada Território elegerá quatro Deputa
dos.

Art. 46. O Senado Federal compõe-se de re
presentantes dos Estados e do DIstrito Federal,
eleitos segundo o princípio majoritário.

§ I" Cada Estado e O Distrito Federal elege
rão três Senadores, com mandato de oito anos.

§ 2" A representação de cada Estado e do
Distrito Federal será renovada de quatro em qua
tro anos, alternadamente, por um e dois terços.

§ 3" Cada Senador será eleito com dois su
plentes.

Art. 47. Salvo disposição constitucional em
contrário, as deliberações de cada Casa e de suas
Comissões serão tomadas por maioria dos votos,
presente a maroría absoluta de seus membros.

Seção II
Das Atribuições do Congresso NacJonal

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida
esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52,
dispor sobre todas as matérias de competência
da União, especialmente sobre:

1-sistema tributário, arrecadação e distribui·
ção de rendas;

11 - plano plurianual, diretrizes orçamentárias,
orçamento anual, operações de crédito, dívida pú
blica e emissões de curso forçado;

lIl-fixação e modificação do efetivo das For
ças Armadas;

IV- planos e programas nacionais, regionais
e setoriais de desenvolvimento;

V - limites do território nacional, espaço aéreo
e maritimo e bens do domínio da União;

VI- incorporação, subdivisão ou desmembra
mento de áreas de Terntórios ou Estados, ouvidas
as respectivas Assembléias Legislativas;

VII- transferência temporária da sede do Go
verno Federal;

VIII - concessão de anistia;
IX- organização administrativa, judiciária, do

Ministério Público e da Defensoria Pública da
União e dos Territónos e organização judicrária,
do Ministério Público e da Defensona Pública do
Distrito Federal;

X- criação, transformação e extinção de car
gos, empregos e funções públicas;

XI- criação, estruturação e atribuições dos Mi
nistérios e órgãos da administração pública;

XlI- telecomunicações e radiodifusão;
XIII - matéria financeira, cambial e monetária,

instituições financeiras e suas operações:
XIV- moeda, seus limites de emissão, e mon

tante da dívrda mobiliária federal.

Art. 49. É da competência exclusiva do Con
gresso Nacional:

1- resolver definitivamente sobre tratados,
acordos ou atos internacionais que acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional;
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n- autorizar o Presidente da República a decla
rar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças
estrangeiras transitem pelo território nacional ou
nele permaneçam temporariamente, ressalvados
os casos previstos em lei complementar;

UI - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente
da República a se ausentarem do País, quando
a ausência exceder a quinze dias;

N - aprovar o estado de defesa e a intervenção
federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender
qualquer uma dessas medidas;

V- sustar os atos normativos do Poder Execu
tivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos
limites de delegação legislativa;

VI-mudar temporariamente sua sede;
VlI- flxar idêntica remuneração para os Depu

tados Federais e os Senadores, em cada legisla
tura, para a subsequente, observado o que dis
põem os arts. 150,11, 153,111, e 153, § 2°, I.

VIII - fixar para cada exercício financeiro a re
muneração do Presidente e do Vice-Presidente
da República e dos Ministros de Estado, obser
vado o que dispõem os arts. 150, 11, 153, 111, e
153, § 2°, I;

IX- julgar anualmente as contas prestadas pe
lo Presidente da República e apreciar os relatónos
sobre a execução dos planos de governo;

X-fiscalizar e controlar, diretamente, ou por
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Execu
tivo, incluídos os da administração indireta;

XI-zelar pela preselvaçâo de sua competên-
cia legislativa em face da atribuição normativa
dos outros Poderes;

XII-apreciar os atos de concessão e renova
ção de concessão de emissoras de rádio e tele
visão;

XIII - escolher dois terços dos membros do
Tribunal de Contas da União;

XN - aprovar iniciativasdo PoderExecutivo re
ferentes a atividades nucleares;

XN- autorizar referendo e convocar plebiscito;
XVI- autorizar, em terras indígenas, a explo

ração e o aproveitamento de recursos hídricos
e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;

XVII- aprovar, previamente, a ahenação ou
concessão de terras públicas com área superior
a dois mil e quinhentos hectares.

Art. 50. A Câmara dos Deputados ou o Sena
do Federal, bem como qualquer de suas Comis
sões, poderão convocar Ministro de Estado para
prestar, pessoalmente, informações sobre assun
to previamente determinado, importando crime
de responsabilidade a ausência sem justificação
adequada.

§ 10 Os Ministros de Estado poderão compa
recer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputa
dos, ou a qualquer de suas Comissões, por sua
iniciativa e mediante entendimentos com a Mesa
respectiva, para expor assunto de relevância de
seu Ministério

§ 2° As Mesas da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal poderão encaminhar pedidos
escntos de informação aos Ministros de Estado,
importando crime de responsabilidade a recusa,
ou o não-atendimento no prazo de tonta dias,
bem como a prestação de informações falsas.

Seção III
Da Câmara dos Deputados

Art. 51. Compete privativamente à Câmara
dos Deputados:

1-autorizar, por dois terços de seus membros,
a instauração de processo contra o Presidente
e o Vice-Presidente da Repúbhca e os Ministros
de Estado;

ll - procederà tomada de contas do Presidente
da República, quando não apresentadas ao Con
gresso Nacional dentro de sessenta dias após a
abertura da sessão legislativa;

UI - elaborar seu regimento interno;
N - dispor sobre sua organização, funciona

mento, polícia, criação, transformação ou extin
ção dos cargos, empregos e funções de seus ser
viços-e fixação da respectiva remuneração, obser
vados os parâmetros estabelecidos na lei de dire
trizes orçamentárias;

V- eleger membros do Conselho da Repú
blica, nos termos do art. 89, VII.

SeçãoN
Do Senado Federal

Art. 52. Compete privativamente ao Senado
Federal:
1-processar e julgar o Presidente e o Vice-Pre

sidente da República nos crimes de responsa
bilidade e os Ministros de Estado nos crimes da
mesma natureza conexos com aqueles;

11 - processar e julgar os Ministros do Supremo
Tnbunal Federal, o Procurador-Geral da Repú
blica e o Advogado-Geral da União nos crimes
de responsabilidade;

III- aprovar previamente, por voto secreto,
após argüição pública, a escolha de:

a) magistrados, nos casos estabelecidos nes
ta Constituição;

b) Ministros do Tribunal de Contas da União
indicados pelo Presidente da República;

c) Governador de Território;
d) presidente e diretores do Banco Central;
e) Procurador-Geral da República;
f) titulares de outros cargos que a lei deter

minar;
IV- aprovar previamente, por voto secreto,

após argúição em sessão secreta, a escolha dos
chefes de missão diplomática de caráter perma
nente;

V- autorizar operações externas de natureza
financeira, de interesse da União, dos Estados,
do Distrito Federal, dos Territórios e dos Muni
cípios;

VI- fixar,por proposta do Presidente da Repú
blica, limites globais para o montante da divida
consoiídada da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;

Vll- dispor sobre limites globais e condições
para as operações de crédito externo e interno
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
MunicípIOS, de suas autarquias e demais entida
des controladas pelo Poder Público federal;

VIII - dispor sobre limites e condições para a
concessão de garantia da União em operações
de crédito extemo e interno;

IX-estabelecer limites globais e condições
para o montante da dívidamobiliária dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios;

X- suspender a execução, no todo ou em par
te, de lei declarada ínconstrtucional por decisão
definitIvado Supremo Tribunal Federal;

XI- aprovar, por maioria absoluta e por voto
secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador
Geral da República antes do término de seu man
dato;

XII- elaborar seu regimento interno;
XIII - dispor sobre sua organização, funciona

mento, polícia, criação, transformação ou extin
ção dos cargos, empregos e funções de seus ser
viços e fixação da respectiva remuneração, obser
vados os parâmetros estabelecidos na lei de dire
trizes orçamentárias;

XN - eleger membros do Conselho da Repú
blica, nos termos do art. 89, VII.

Parágrafo único. Nos casos previstos nos inci
sos I e 11, funcionará corno Presidente o do Supre
mo Tribunal Federal, limitando-se a condenação,
que somente será proferida por dois terços dos
votos do Senado Federal, à perda do cargo, com
inabilitação, por oito anos, para o exercício de
função pública, sem prejuízo das demais sanções
judiciais cabíveis.

Seção V
Dos Deputados e dos Senadores

Art. 53. Os Deputados e Senadores são invio
láveis por suas opiniões, palavras e votos.

§ }9 Desde a expedição do diploma, os mem
bros do Congresso Nacional não poderão ser pre
sos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem
processados criminalmente, sem prévia licença
de sua Casa.

§ 2° O indeferimento do pedido de licença
ou a ausência de deliberação suspende a prescri
ção enquanto durar o mandato.

§ 3° No caso de flagrante de crime inafian
çável, os autos serão remetidos, dentro de vinte
e quatro horas, à Casa respectiva, para que, pelo
voto secreto da maioria de seus membros, resolva
sobre a prisão e autorize, ou não, a formaçio
de culpa.

§ 4° Os Deputados e Senadores serão sub
metidos a julgamento perante o Supremo Tribu
nal Federal.

§ 5° Os Deputados e Senadores não serão
obrigados a testemunhar sobre informações rece
bidas ou prestadas em razão do exercício do man
dato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram
ou deles receberam informações.

§ 6° A incorporação às Forças Armadas de
Deputados e Senadores, embora militares e ainda
que em tempo de guerra, dependerá de prévia
licença da Casa respectiva.

§ 7° As imunidades de Deputados ou Sena
dores subsistirão durante o estado de sítio, só
podendo ser suspensas mediante o voto de dois
terços dos membros da Casa respectiva, nos ca
sos de atos, praticados fora do recinto do Con
gresso, que sejam incompativeis com a execução
da medida,

Art. 54. Os Deputados e Senadores não pode
rão:

1-desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurí

dica de direito público, autarquia, empresa públi
ca, sociedade de economia mista ou empresa
concessionária de serviço público, salvo quando
o contrato obedecer a cláusulas uniformes;

b) aceitar ou exercer cargo, função ou empre
go remunerado, inclusive os de que sejam demis
síveis ednutum, nas entidades constantes da alí
nea anterior;

n- desde a posse:
a) ser proprietários, controladores ou direto

res de empresa que goze de favor decorrente de
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contrato com pessoa jurídica de direito público,
ou nela exercer função remunerada;

b) ocupar cargo ou função de que sejam de
missíveis ad nutum, nas entidades referidas no
inciso I, a;

c) patrocinar causa em que seja interessada
qualquer das entidades a que se refere o inciso
I,a;

d) ser titulares de mais de um cargo ou man
dato público eletivo.

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Se
nador:

1-que infringir qualquer das proibições esta
belecidas no artigo anterior;

li-cujo procedimento for declarado incom
patível com o decoro parlamentar;

m- que deixar de comparecer, em cada ses
são legislativa, à terça parte das sessões ordinárias
da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão
por esta autorizada;

IV- que perder ou tiver suspensos os direitos
políticos;

V- quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos
casos previstos nesta Constituição;

V1-que sofrer condenação criminal em sen
tença transitada em julgado.

§ 1° É incompatível com o decoro parlamen
tar, além dos casos definidos no regimento inter
no, o abuso das prerrogativas asseguradas a
membro do Congresso Nacional ou a percepção
de vantagens indevidas.

§ 2° Nos casos dos incisos I, 11 e VI, a perda
do mandato será decidida pela Câmara dos Depu
tados ou pelo Senado Federal, por voto secreto
e maioria absoluta, mediante provocação da res
pectiva Mesa ou de partido político representado
no Congresso Nacional, assegurada ampla de
fesa.

§ 3° Nos casos previstos nos incisos III a V,
a perda será declarada pela Mesa da Casa respec
tiva, de ofício ou mediante provocação de qual
quer de seus membros, ou de partido político
representado no Congresso Nacional, assegurada
ampla defesa.

Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado
ou Senador:
1-investido no cargo de Ministro de Estado,

Governador de Território, Secretário de Estado,
do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de
Capital ou chefe de missão diplomática tempo
rária;

li-licenciado pela respectiva Casa por motivo
de doença, ou para tratar, sem remuneração, de
interesse particular, desde que, neste caso, o afas
tamento não ultrapasse cento e vinte dias por
sessão legislativa.

§ 1° O suplente será convocado nos casos
de vaga, de investidura em funções previstas neste
artigo ou de licença superior a cento e vinte dias.

§ 2° Ocorrendo vaga e não havendo suplen
te, far-se-á eleição para preenchê-Ia se faltarem
mais de quinze meses para o término do mandato.

§ 3° Na hipótese do inciso I, o Deputado ou
Senador poderá optar pela remuneração do man
dato.

Seção VI
Das Reuniões

Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á,
anualmente, na Capital Federal, de 15 de fevereiro
a 30 de junho e de 1Q de agosto a 15 de dezembro.

§ l' As reuniões marcadas para essas datas
serão transferidas para o primeiro dia útil subse
qüente, quando recaírem em sábados, domingos
ou feriados.

§ 2° A sessão legislativa não será interrom
pida sem a aprovação do projeto de lei de dire
trizes orçamentárias.

§ 3° Além de outros casos previstos nesta
Constituição, a Câmara dos Deputados e o Sena
do Federal reunír-se-ão em sessão conjunta para:

1-inaugurar a sessão legislativa; .
11-elaborar o regimento comum e regular a

criação de serviços comuns às duas Casas;
IIJ - receber o compromisso do Presidente e

do Vice-Presidente da República;
IV -conhecer do veto e sobre ele deliberar.
§ 4° Cada uma das Casas reunir-se-á em ses

sões preparatórias, a partir de 1° de fevereiro, no
primeiro ano da legislatura, para a posse de seus
membros e eleição das respectivas Mesas, para
mandato de dois anos, vedada a recondução para
o mesmo cargo na eleição imediatamente subse
quente.

§ 5" A Mesa do Congresso Nacional será pre
sidida pelo Presidente do Senado Federal, e os
demais cargos serão exercidos, altemadamente,
pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câma
ra dos Deputados e no Senado Federal.

§ 6° A convocação extraordinána do Con
gresso Nacional far-se-á;
1-pelo Presidente do Senado Federal, em ca

so de decretação de estado de defesa ou de inter
venção federal, de pedido de autorização para
a decretação de estado de sítio e para o compro
misso e a posse do Presidente e do Vice-Pre
sidente da República;

11- pelo Presidente da República, pelos Presi
dentes da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, ou a requerimento da maioria dos mem
bros de ambas as Casas, em caso de urgência
ou interesse público relevante.

§ 7" Na sessão legislativa extraordinária, o
Congresso Nacíonal somente deliberará sobre a
matéria para a qual foi convocado.

Seção VII
Das Comissões

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas
terão comissões permanentes e temporárias,
consbtuídas na forma e com as atribuições previs
tas no respectivo regimento ou no ato de que
resultar sua criação.

§ 1° Na constituição das Mesas e de cada
Comissão, é assegurada, tanto quanto possível,
a representação proporcional dos partidos ou dos
blocos parlamentares que participam da respec
tiva Casa

§ 2° Às comissões, em razão da matéria de
sua competência, cabe:

I- discutir e votar projeto de lei que dispensar,
na forma do regimento, a competência do Plená
rio, salvo se houver recurso de um décimo dos
membros da Casa;

11- realizar audiências públicas com entidades
da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado para prestar
informações sobre assuntos inerentes a suas atri
buições;

IV - receber petições, reclamações, represen
tações ou queixas de qualquer pessoa contra atos

ou omissões das autoridades ou entidades pú
blicas;

V- solicitar depoimento de qualquer autori
dade ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos na
cionais, regionais e setoriais de desenvolvimento
e sobre eles emitir parecer.

§ 3° As comissões parlamentares de inqué
rito, que terão poderes de investigação próprios
das autoridades judiciais, além de outros previstos
nos regimentos das respectivas Casas, serão cria
das pela Câmara dos Deputados e pelo Senado
Federal, em conjunto ou separadamente, median
te requerimento de um terço de seus membros,
para a apuração de fato determinado e por prazo
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, enca
minhadas ao Ministério Público, para que promo
va a responsabilidade civil ou criminal dos infra
tores.

§ 4Q Durante o recesso, haverá uma Comis
são representativa do Congresso Nacional, eleita
por suas Casas na última sessão ordinária do pe
ríodo legislativo, com atribuições definidas no re
gimento comum, cuja composição reproduzirá,
quanto possível, a proporcionalidade da represen
tação partidária.

Seção VIII
Do Processo Legislativo

Subseção I
DispDsiçãD Geral

Art. 59. O processo legislativo compreende a
elaboração de:

1-emendas à Constituição;
li-leis complementares;
\\I-leis ordinárias;
IV-leis delegadas;
V- decretos legislativos;
V1- resoluções.
Parágrafo único. Lei complementar disporá

sobre a elaboração, redação, alteração e consoli
dação das leis.

Subseção II
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

I- de um terço, no mínimo, dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

11- do Presidente da República;
111- de mais da metade das Assembléias Legis

lativas das unidades da Federação, manifestan
do-sé, cada uma delas, pela maioria relativa de
seus membros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emen
dada na vigência de intervenção federal, de estado
de defesa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em
cada Casa do Congresso Nacional, em dóis tur
nos, considerando-se aprovada se obtiver, em
ambos, três quintos dos votos dos respectivos
membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promul
gada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal, com o respectivo número
de ordem.

§ 4. Não será objeto de deliberação a pro
posta de emenda tendente a abolir:
1-a forma federativa de Estado;
11- o voto direto, secreto, universal e periódico;
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m- a separação dos Poderes;
IV- os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de

emenda rejeitada ou havida por prejudicada não
pode ser objeto de nova proposta na mesma ses
são legislativa.

Subseção III
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares
e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comis
são da Câmara dos Deputados, do Senado Fede
ral ou do Congresso Nacional, ao Presidente da
República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tri
bunais Superiores, ao Procurador-Geral da Repú
blica e aos cidadãos, na forma e nos casos previs
tos nesta Constituição.

§ 1° São de iniciativa privativa do Presidente
da República as leis que:

I-fIXem ou modifiquem os efetivos das For
ças Armadas;

n- disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos

públicos na administração direta e autárquica ou
aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, ma
téria tributária e orçamentária, serviços públicos
e pessoal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios,
seu regime jurídíco, provimento de cargos, estabi
lidade e aposentadoria de civis, reforma e transfe
rência de militares para a inatividade;

d) organização do Ministério Público e da De
fensoria Pública da União, bem como normas
gerais para a organização do Ministério Público
e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territónos;

e) criação, estruturação e atribuições dos Mi
nistérios e órgãos da administração pública.

§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pe
Jaapresentação à Câmara dos Deputados de pro
jeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento
do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por
cinco Estados, com não menos de três décimos
por cento dos eleitores de cada um deles.

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o
Presidente da República poderá adotar medidas
provisórias, com força de lei, devendo subme
tê-las de imediato ao Congresso Nacional, que,
estando em recesso, será convocado extraordina
riamente para se reunir no prazo de cinco dias.

Parágrafo único. Asmedidas provisórias per
derão eficácia, desde a edição, se não forem con
vertidas em lei no prazo de trinta dias, a partir
de sua publicação, devendo o Congresso Nacio
nal disciplinar as relações jurídicas delas decor
rentes.
Art. 63. Não será admitido aumento da despe-
sa prevista: .

I- nos projetos de iniciativa exclusiva do Presi
dente da República, ressalvado o disposto no art.
166, §§ 3° e 4°;

11 - nos projetos sobre organização dos servi
ços administrativos da Câmara dos Deputados,
do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do
Ministério Público.
Art. 64. A discussão e votação dos projetos
de lei de iniciativa do Presidente da República,
do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Su-
t"\Porínrpc:. tjQr;t.n 1n(("'i('\n:::t r:;'rn~rR rlnc;. nprn lt;:tnnc::

§ 1° O Presidente da República poderá soli
citar urgência para apreciação de projetos de sua
iniciativa.

§ 29 Se, no caso do parágrafo anterior, a Câ
mara dos Deputados e o Senado Federal não
se manifestarem, cada qual, sucessivamente, em
até quarenta e cinco dias, sobre a proposição,
será esta incluída na ordem do dia, sobrestan
do-se a deliberação quanto aos demais assuntos,
para que se ultime a votação.

§ 3° A apreciação das emendas do Senado
Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no
prazo de dez dias, observado quanto ao mais o
disposto no parágrafo anterior.

§ 4° Os prazos do § 2° não correm nos perío
dos de recesso do Congresso Nacional, nem se
aplicam aos projetos de código.
Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma
Casa será revisto pela outra, em um só turno
de discussão e votação, e enviado à sanção ou
promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou
arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.
Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída
a votação enviará o projeto de lei ao Presidente
da República, que, aquiescendo, o sancionará.

§ 1° Se o Presidente da República considerar
o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional
ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total
ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis,
contados da data do recebimento, e comunicará,
dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente
do Senado Federal os motivos do veto.

§ 2° O veto parcial somente abrangerá texto
integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de
alínea

§ 3° Decorrido o prazo de quinze dias, o silên
cio do Presidente da República Importará sanção.

§ 4° O veto será apreciado em sessão con
junta, dentro de trinta dias a contar de seu recebi
mento, só podendo ser rejeitado pelo voto da
maioria absoluta dos Deputados e Senadores, em
escrutíruo secreto.

§ 5° Se o veto não for mantido, será o projeto
enviado, para promulgação, ao Presidente da Re
pública.

§ 69 Esgotado sem deliberação o prazo esta
belecido no § 49, o veto será colocado na ordem
do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais
proposições, até sua votação final, ressalvadas as
matérias de que trata o art. 62, parágrafo único.

§ 7° Se a lei não for promulgada dentro de
quarenta e oito horas pelo Presidente da Repú
bhca, nos casos dos §§ 3° e 5°, o Presidente do
Senado a promulgará, e, se este não o fizer em
igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado
fazê-lo.
Art. 67. A matéria constante de projeto de lei
rejeitado somente poderá constituir objeto de no
vo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante
proposta da maioria absoluta dos membros de
qualquer das Casas do Congresso Nacional.
Art. 68. Asleis delegadas serão elaboradas pe
lo Presidente da República, que deverá solicitar
a delegação ao Congresso Nacional.

§ 1° Não serão objeto de delegação os atos
de competência exclusiva do Congresso Nacio
nal, os de competência privativa da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal, a matéria reser
v"rl" " I..i ,..nrnnl..rn..ntar nem a lpni'llacão sobre'

I- organização do Poder Judiciário e do Minis
tério Público, a carreira e a garantia de seus mem
bros;

II- nacionahdade, cídadama, direitos indivi
duais, políticos e eleitorais;

I/l-planos plurianuais, diretrizes orçamentá
rias e orçamentos.

§ 2° A delegação ao Presidente da República
terá a forma de resolução do Congresso Nacional,
que especificará seu conteúdo e os termos de
seu exercício.

§ 3° Se a resolução determinar a apreciação
do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará
em votação única, vedada qualquer emenda.
Art. 69. Asleis complementares serão aprova
das por maiona absoluta.

Seção IX
Da FiscaDzação Contábil,

Financeira e Orçamentária

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, or
çamentária, operacional e patrimonial da União
e das entidades da administração direta e indireta,
quanto à legalidade, legitimidade, economicida
de, aplicação das subvenções e renúncia de recei
tas, será exercida pelo Congresso Nacional, me
diante controle externo, e pelo sistema de controle
interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer
pessoa físlca ou entidade pública que utilize,arre
cade, guarde, gerencie ou administre dinheiros,
bens e valores públicos ou pelos quais a União
responda, ou que, em nome desta, assuma obri
gações de natureza pecuniária.

Art. 71. O controle externo, a cargo do Con
gresso Nacional, será exercido com o auxílio do
Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I- apreciar as contas prestadas anualmente
pelo Presidente da República, mediante parecer
prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias
a contar de seu recebimento;

11-julgar as contas dos administradores e de
mais responsáveis por dinheiros, bens e valores
públicos da administração direta e indireta, incluí
das as fundações e sociedades instituídas e man
tidas pelo Poder Público federal, e as contas da
queles que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário
público;

!lI - apreciar, para fins de registro, a legalidade
dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título,
na adrnímstração direta e indireta, incluídas as
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Públi
co, excetuadas as nomeações para cargo de pro
vimento em comissão, bem como a das conces
sões de aposentadorias, reformas e pensões, res
salvadas as melhorias posteriores que não alterem
o fundamento legal do ato concessório;

IV- realizar, por iniciativa própria, da Câmara
dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão
técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias
de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial, nas unidades adminis
trativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judi
ciário, e demais entidades referidas no inciso lI;

V- fiscalizar as contas nacionais das empresas
supranacionais de cujo capital social a União parti
cipe, de forma direta ou indireta, nos termos do
tratado constitutivo:.
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VI- fiscalizar a aplicação de quaisquer recur
sos repassados pela União mediante convênio,
acordo, ajuste ou outros instrumentos congêne
res, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;

VII- prestar as informações solicitadas pelo
Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas,
ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre
a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial e sobre resultados de
auditorias e inspeções realizadas;

VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ile
galidade de despesa ou irregularidade de contas,
as sanções previstas em lei, que estabelecerá, en
tre outras cominações, multa proporcional ao da
no causado ao erário;

IX - assinar prazo para que o órgão ou entida
de adote as providências necessárias ao exato
cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;

X- sustar, se não atendido, a execução do
ato impugnado, comunicando a decisão à Câma
ra dos Deputados e ao Senado Federal;

X1- representar ao Poder competente sobre
irregularidades ou abusos apurados.

§ 1o No caso de contrato, o ato de sustação
será adotado diretamente pelo Congresso Nacio
nal, que solicitará, de imediato, ao Poder Execu
tivo as medidas cabíveis.

§ 2° Se o Congresso Nacional ou o Poder
Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar
as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tri
bunal decidirá a respeito.

§ 3° As decisões do Tribunal de que resulte
imputação de débito ou multa terão eficácia de
título executivo.

§ 4° O Tribunal encaminhará ao Congresso
Nacional, trimestral e anualmente, relatório de
suas atividades.

Art. 72. A Comissão mista permanente a que
se refere o art. 166, § 1°, diante de indícios de
despesas não autorizadas, ainda que sob a forma
de investimentos não programados ou de subsí
dios não aprovados, poderá solicitar à autoridade
govemamental responsável que, no prazo de cin
co dias, preste os esclarecimentos necessários.

§ 1o Não prestados os esclarecimentos, ou
considerados estes insuficientes, a Comissão soli
citará ao Tribunal pronunciamento conclusivo so
bre a matéria, no prazo de trinta dias.

§ 2° Entendendo o Tribunal irregular a des
pesa, a Comissão, se julgar que o gasto possa
causar dano irreparável ou grave lesão à econo
mia pública, proporá ao Congresso Nacional sua
sustação.

Art. 73. O Tribunal de Contas da União, inte
grado por nove Ministros, tem sede no Distrito
Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição
em todo o território nacional, exercendo, no que
couber, as atribuições previstas no art. 96.

§ 1° Os Ministros do Tribunal de Contas da
União serão nomeados dentre brasileiros que sa
tisfaçam os seguintes requisitos:

1-mais de trinta e cinco e menos de sessenta
e cinco anos de idade;

D- idoneidade moral e reputação ilibada;
1II-notórios conhecimentos jurídicos, contá

beis, econômicos e financeiros ou de adminis
tração pública;

IV- mais de dez anos de exercício de função
ou de efetiva atividade profissional que exija os
conhecimentos mencionados no inciso anterior.

§ 29 Os Ministros do Tribunal de Contas da
União serão escolhidos:
1-um terço pelo Presidente da República,

com aprovação do Senado Federal, sendo dois
a1temadamente dentre auditores e membros do
MinistérioPúblico junto ao Tribunal, indicados em
lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios
de antiguidade e merecimento;

D- dois terços pelo Congresso Nacional.
§ 3° Os Ministros do Tribunal de Contas da

União terão as mesmas garantias, prerrogativas,
impedimentos, vencimentos e vantagens dos Mi
nistros do Superior Tribunal de Justiça e somente
poderão aposentar-se com as vantagens do cargo
quando o tiverem exercido efetivamente por mais
de cinco anos.

§ 4° O auditor, quando em substituição a Mi
nistro, terá as mesmas garantias e impedimentos
do titular e, quando no exercício das demais atri
buições da judicatura, as de juizde Tribunal Regio
nal Federal.

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário manterão, de forma integrada, sistema
de controle intemo com a finalidade de:

1-avaliar o cumprimento das metas previstas
no plano plurianual, a execução dos programas
de governo e dos orçamentos da União;

II- comprovara legalidade e avaliaros resulta
dos, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orça
mentária, financeira e patrimonial nos órgãos e
entidades da administração federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades
de direito privado;

lII-exercer o controle das operações de cré
dito, avais e garantias, bem como dos direitos
e haveres da União;

IV-apoiar o controle extemo no exercício de
sua missão institucional.

§ 1° Os responsáveis pelo controle interno,
ao tomarem conhecimento de qualquer irregula
ridade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribu
nal de Contas da União, sob pena de responsa
bilidade solidária.

§ 2° Qualquer cidadão, partido político, asso
ciação ou sindicato é parte legítima para, na forma
da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades
perante o Tribunal de Contas da União.

Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção
aplicam-se, no que couber, à organização, com
posição e fiscalização dos Tribunais de Contas
dos Estados e do Distrito Federal, bem como
dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Muni
cípios.

Parágrafo único. As Constituições estaduais
disporão sobre os Tribunais de Contas respec
tivos, que serão integrados por sete Conselheiros.

Capítulo U
DO PODER EXECanvO

Seção I
Do Presidente e do

VICe-Presidente da RepúbOca

Art. 76. O Poder Executivo é exercido pelo
Presidente da República, auxiliado pelos Ministros
de Estado.
Art. 77. A eleição do Presidente e do Vice-Pre
sidente da República realizar-se-á, simultanea
mente, noventa dias antes do término do mandato
presiciencialvigente'!'

§ 1° A eleição do Presidente da República im
portará a do Vice-Presidente com ele registrado.

§ 2° Será considerado eleito Presidente o
candidato que, registrado por partido político,ob
tivera maioria absoluta de votos, não computados
os em branco e os nulos.

§ 3° Se nenhum candidato alcançar maioria
absoluta na primeira votação, far-se-á nova elei
ção em até vinte dias após a proclamação do
resultado, concorrendo os dois candidatos mais
votados e considerando-se eleito aquele que obti
ver a maioria dos votos válidos.

§ 4° Se, antes de realizado o segundo turno,
ocorrer morte, desistência ou impedimento legal
de candidato, convocar-se-á, dentre os remanes
centes, o de maior votação.

§ 5° Se, na hipótese dos parágrafos anterio
res, remanescer, em segundo lugar, mais de um
candidato com a mesma votação, qualificar-se-á
o mais idoso.
Art. 78. O Presidente e o Vice-Presidente da
República tomarão posse em sessão do Congres
so Nacional, prestando o compromisso de man
ter, defender e cumprir a Constituição, observar
as leis, promover o bem geral do povo brasileiro,
sustentar a união, a integridade e a independência
do Brasil.

Parágrafo único. Se, decorridos dez dias da
data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice
Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver
assumido o cargo, este será declarado vago.
Art. 79. Substituirá o Presidente, no caso de
impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice
Presidente.

Parágrafo único. O Vice-Presidente da Repú
blica, além de outras atribuições que lhe forem
conferidas por lei complementar, auxiliaráo Presi
dente, sempre que por ele convocado para mis
sões especiais.
Art. 80. Em caso de impedimento do Presi
dente e do Vice-Presidente, ou vacância dos res
pectivos cargos, serão sucessivamente chamados
ao exercício da Presidência o Presidente da Câma
ra dos Deputados, o do Senado Federal e o do
Supremo Tribunal Federal.
Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e
Vice-Presidente da República, far-se-áeleição no
venta dias depois de aberta a última vaga.

§ 1° Ocorrendo a vacância nos últimos dois
anos do período presidencial, a eleição para am
bos os cargos será feitatrinta dias depois da última
vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.

§ 2° Em qualquer dos casos, os eleitos deve
rão completar o período de seus antecessores.
Art. 82. O mandato do Presidente da Repú
blica é de cinco anos, vedada a reeleição para
o período subseqüente, e terá irúcio em 1° de
janeíro do ano seguinte ao da sua eleição.
Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da
República não poderão, sem licença do Congres
so Nacional, ausentar-se do País por período su
perior a quinze dias, sob pena de perda do cargo.

Seção 11
, Das Atlibuiçães do
Presidente da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presiden
te da República:

1-nomear e exonerar os Ministros de Estado;
II- exercer, com o auxíliodos Ministros de Es

tado, a direção superior da administração federal;
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Art. 88. A iei disporá sobre a criação, estrutu
ração e atribuições dos Ministérios.

, Seção V
Do Conselho da República

edo Conselho de Defesa Nacional

Subseção I
Do Conselho da República

Art. 89. ÓConselho da República é órgão su
perior de consulta do Presidente da República,
e dele participam: -
. l-oNice-Presidente da República;

U- o Presidente da Câmara dos Deputados;
UI-o Presidente do Senado Federal;
IV-os líderes da maioria e da minoria na Câ-

mara dos Deputados;. _
V- os líderes da maioria e da minoria no Sena

do Federal;
VI-o Ministro da Justiça;
VlI- seis cidadãos brasileiros natos, com mais

de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomea
dos pelo Presidente da República, doiseleitos pelo
Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos
Deputados, todos com mandato de três anos, ve-
dada a recondução. ,
'Art. 90. Compete ao Conselho da República
pronunciar-se sobre: -
1-intervenção federal, estado de defesa e esta

do de sítío,
, U':""'as questões relevantes para a estabilidade
das instituições democráticas.

§ 1° O Presidente da República poderá con
vocar Ministro de Estado para participar da reu
nião do Conselho, quando constar da pauta ques
tão relacionada com o respectivo Ministério.

§ 2° Alei regulará a organização e o funciona
mento do Conselho da República.

, Subseção 11
Do Conselho de Defesa Nacional

Art. 91. O Conselho de Defesa Nacional é ór
gão de consulta do Presidente da República nos
assuntos relacionados com a soberania nacional
e a defesa do Estado democrático, e dele partici
pam como membros natos:

1-o Vice-Presidente da República;
U-o Presidente da Câmara dos Deputados;
UI-o Presidente do Senado Federal;
IV-o Ministro da Justiça;
V- os Ministros militares;
VI-o Ministro das Relações Exteriores;
VII-o Ministro do Planejamento.
§ 1° Compete ao Conselho de Defesa Na

cional:
1-,:-opinar nas hipóteses de declaração de

guerra e de celebração da paz, nos termos desta
Constituição;

li-opinar sobre a decretação do estado de
defesa, do estado de sítio e da intervenção federal;

111 - propor os critérios e condições de utiliza
ção de áreas indispensáveis à segurança do terri
tório nacional e opinar sobre seu efetivo uso, espe
cialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas
com a preservação e a exploração dos recursos
naturais de qualquer tipo; -

IV- estudar, propor e acompanhar o desenvol
vimento de iniciativas necessárias a garantir a in
dependência nacional e a defesa d~ Estado de
mocrático.

§ 2° Alei regularáa organízaçâo e o funciona-
__mento.do.Conselbo.de Defesa1'lacionaL _

Art. 87. Os Ministros de Estado serão esco
lhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um
anos- e no exercício dos direitos políticos.

Parágrafo único. Compete ao Ministro de Es
tado, além de outras atribuições estabelecidas
nesta Constituição e na lei:

1-exercer a orientação, coordenação e super
visão dos órgãos e entidades da administração
federal na área de sua competência e referendar
os atos e decretos assinados pelo Presidente da

. República; _ .
U- expedir instruções para a.execuçao das leis,

decretos e regulamentos;
UI-apresentar ao Presidente da República re

latório anual de sua gestão no Ministério;
IV- praticar os atos pertinentes às atribuições

que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Pre-
_·_I~._.~~'-I·

Parágrafo único. O Presidente da República
poderá delegar as atribuições menciona~a~ nos ,
incisos VI, XII e ){')W, primeira parte, aos Mimstros

- de Estado, ao' Procurador-Geral da República ou
-ao Advogado-Geral da União, que observarão os '
hmítes traçados nas respectivas delegações.

Seçãom ,
Da Responsabilídade do

,Presidente da República

Art. 85. São crimes de responsabilidade os
atos do Presidente da República que atentem con
tra a Constituição Federal e, especialmente, con
tra:

1-a existência da União;
U-o livre exercício do Poder Legislativo, do

Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Po
deres constitucionais das unidades da Federação;

111 - o exercício dos direitos políticos, mdíví-
duais e sociais; -

IV-a segurança interna do País;
V- a probidade na administração;

'VI-':"a lei orçamentária;
Vll- o cumprimento das leis e das decisões

judiciais. ~ .
Parágrafo único. Esses crimes serao defim

dos em lei especial, que estabelecerá as normas
de processo e julgamento. -
Art. 86. Admitida a acusação contra o Presi
dente da República, por dois terços da Câmara
dos Deputados, será ele submetido a julgamento
perante o Supremo Tribunal Federal, nas infra
ções penais comuns, ou perante o Senado Fede
ral, nos crimes de responsabihdade. '

§ 1° O Presidente ficará suspenso de suas
funções: . . .

1-nas infrações penais comuns, se recebida
a denúncia ou queíxa-cnrne pelo Supremo Tribu
nal Federal;

U- nos crimes de responsabilidade, após a ins
tauração do processo pelo Senado Federal',

§ 2° Se, decorrido o prazo de cento e Oltent~

dias, o julgamento não estiver conclLÚ?~, cessara
o afastamento do Presidente, sem prejtnzo do re
gular prosseguimento do processo.

§ 3° Enquanto não sobrevier sentença con
denatória, nas infrações comuns, o Presidente da _
República não estará sujeito a pri~ão. . A •

§ 4° O Presidente da República, na vigencia
de seu mandato, não pode ser responsabmzado
por atos estranhos ao exercício de suasfunções.

SeçãolV
Dos Ministros de Estado
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IDII-inidar o processo legislativo, na forma e
n03 casos previstos nesta Constituição; .

IV-sancionar, promulgar e fazer publicar as
leis, bem como expedir decretos e regulamentos
para sua fiei execução; .

V- vetar projetos de lei, total ou parcialrnente:
VIi-dispor sobre a organização e o funcion~

mente da administração federal, na forma da lei;
VI! - manter relações com Estados estrangei

ros e acreditar seus representantes diplomáticos;
VliH - celebrar tratados, convenções e atos in

temacloreís, sujeitos a referendo do Congresso
Nacional;

IX - decretar o estado de defesa e o estado
de sítio;

]( - decretar e executar a intervenção federal;
Xl-remeter mensagem e plano de governo

ao Congresso Nacional por ocasião da abertura
cTI1:J sessão legislativa, expondo a SItuação dá País
e sclicítendo as providências que julgar neces
s3Jrias;

XII - conceder indulto e comutar penas, com
audiência, se necessário, dos órgãos instituídos
em lei;

Xm-eJéercero comando supremo das Forças
Armadas, promover seus oficiais-gener~is.e no
meá-los, para os cargos que lhes são privativos:

XliV - nomear, após aprovação pelo Senado
Federal, os jlilinistrosdo Supremo Tribunal Fede
rQ11l e dos Tribunais Superiores, os Governadores
de Terríróríos, o Procurador-Geral da República,
o presldeme e os diretores do B~nc;o Centr~l e
outros servidores, quando deterrrunado em leí;

jN -nomear, observado o dispostono art. 73,
03 J;lUnístros do Tribunal de Contas da União;

XVi -nomear os magistrados, nos casos pre
vistos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da
Ulnião;
- XVii - nomear membros do Conselho da Re
pública, nos termos do art. 89, VII;

,O/lll-convocar e presidir o Conselho da Re
pública e o Conselho de Defesa Nacional; _

J{!X:'- declarar guerra, no caso de agressao es
trangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou
referendado por ele, quando ocorrida no intervalo
das sessões legislativas, e, nas mesmas condi
ções, decretar, total ou' parcialmente, a mobili
iacão nacional;

)(X-celebrar a paz, autorizado ou com o refe
rendo do Congresso Nacional;

XX!- conferir condecorações e distinções ho-
noríficas; -

XX!!-permiUr, nos casos previstos em lei
complesnenter, que forças estrangeiras transitem
peloterritório necíonalou nele permaneçam tem
porariamente;

,O(lU-enviar ao Congresso Nacional o plano
plurianua!, o projeto de lei de diretrizes .orçamen
tárías e as propostas de orçamento previstos nesta
Cons:Ju:uiç~o; i -I

X){IV - prestar, anualmente, ao Congresso Na
cíonel, dentro de sessenta dias após a abertura
da sessão legislativa, as contas referentes ao exer-
cicio anterior; ,

}OW- prover e extmgl;lir os cargos públicos
federais, na forma 'da lei;

X)M - editar medidas provísónas com força
délei, nos termos do art. 62;

XXVI! - exercer outras atribuições previstas
__n2~ta..COrLcta.iiuiciD. -'--'-__
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Capítulo III
DO PODER JUDICIÁRIO

Seção/
Disposições Gerais

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:
l-o Supremo Tribunal Federal;
11-0 Superior Tribunal de Justiça;
DI-os Tribunais Regionais Federais e Juízes

Federais;
IV-os Tribunais e Juízes do Trabalho;
V- os Tnbunais e Juízes Eleitorais;
VI-os Tribunais e Juízes Militares;
VII-os Tribunais e Juízes dos Estados e do

Distrito Federal e Territórios
Parágrafo único. O SupremoTribunal Federal

e os Tribunais Superiores têm sede na Capital
Federal e jurisdição em todo o territóno nacional.
Art. 93. Leicomplementar, de iniciativado Su
premo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto
da Magistratura, observados os seguintes prin
cípios:
1-ingresso na carreira, cujo cargo inicial será

o de juiz substituto, através de concurso público
de provas e títulos, com a participação da Ordem
dos Advogados do Brasil em todas as suas fases,
obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de clas
sificação;

11-promoção de entrância para entrância, al
temadamente, por antiguidade e merecimento,
atendidas as seguintes normas:

a) é obrigatória a promoção do juiz que figure
por três vezes consecutivas ou cinco altemadas
em lista de merecimento;

b) a promoção por merecimento pressupõe
dois anos de exercício na respectiva entrância e
integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de
antiguidade desta, salvo se não houver com tais
requisitos quem aceite o lugar vago;

c) aferição do merecimento pelos critérios da
presteza e segurança no exercício da jurisdição
e pela frequêncía e aproveitamento em cursos
reconhecidos de aperfeiçoamento;

d) na apuração da antiguidade, o tribunal so
mente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto
de dois terços de seus membros, conforme proce
dimento próprio, repetindo-se a votação até fixar
se a indicação;

DI-o acesso aos tribunais de segundo grau
far-se-á por antiguidade e merecimento, altema
damente, apurados na última entrância ou, onde
houver, no Tribunal de Alçada, quando se tratar
de promoção para o Tribunal de Justiça, de acor
do com o inciso 11 e a classe de origem;

IV- previsão de cursos oficiais de preparação
e aperfeiçoamento de rneqístrados como requi
sitos para ingresso e promoção na carreira;

V - os vencimentos dos magistrados serão fi
xados com diferença não superior a dez por cento
de uma para outra das categorias da carreira,
não podendo, a título nenhum, exceder os dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal;

VI - a aposentadoria com proventos integrais
é compulsória por invalidez ou aos setenta anos
de idade, e facultativa aos trinta anos de serviço,
após cinco anos de exercício efetivo na judicatura;

VII-o juiz titular residirá na respectiva comar
ca;

VlII-o ato de remoção, disponibilidade e apo
sentadoria do magistrado, por interesse público,
fundar-se-á em decisão por voto de dois terços
do respectivo tribunal, assegurada ampla defesa;

IX- todos os julgamentos dos órgãos do Po
der Judiciário serão públicos, e fundamentadas
todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo
a lei, se o interesse público o exigir, limitar a pre
sença, em determinados atos, às próprias partes
e a seus advogados, ou somente a estes;

X- as decisões administrativas dos tribunais
serão motivadas, sendo as disciplinares tomadas
pelo voto da maioria absoluta de seus membros;

XI-nos tribunais com número superior a vinte
e cinco julgadores poderá ser constituído órgão
especial, com o mínimo de onze e o máximo
de vinte e cinco membros, para o exercício das
atribuições administrativas e jurisdicionais da
competência do tribunal pleno.
Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais
Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados,
e do Distrito Federal e Territórios será composto
de membros, do Ministério Público, com mais
de dez anos de carreira, e de advogados de notório
saber jurídico e de reputação ilibada, com mais
de dez anos de efetiva atividade profissional, indi
cados em lista sêxtupla pelos órgãos de represen
tação das respectivas classes.

Parágrafo único. Recebidas as indicações, o
tribunal formará lista tríplice, enviando-a ao Poder
Executivo,que, nos vinte dias subseqüentes, esco
lherá um de seus integrantes para nomeação.

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garan
tias:
1-vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será

adquirida após dois anos de exercício, dependen
do a perda do cargo, nesse período, de delibe
ração do tribunal a que o juiz estiver vinculado,
e, nos demais casos, de sentença judicial transi
tada em julgado;

lI-inamovibilidade, salvo por motivo de inte
resse público, na forma do art. 93, VIII;

DI-irredutibilidade de vencimentos, observa
do, quanto à remuneração, o que dispõem os
arts. 37, XI, 150,11, 153, DI, e 153, § 2°, I.

Parágrafo único. Aos juizes é vedado:
l-exercer, ainda que em disponibilidade, ou

tro cargo ou função, salvo uma de magistério;
11 - receber, a qualquer título ou pretexto, cus

tas ou participação em processo;
1II-dedicar-se à atividade político-partidária.

Art. 96. Compete privativamente:
[-aos tribunais:
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus

regimentos internos, com observância das nor
mas de processo e das garantias processuais das
partes, dispondo sobre a competência e o funcio
namento dos respectivos órgãos jurisdicionais e
administrativos;

b) organizar suas secretarias e serviços auxi
liares e os dos jÚlZOS que lhes forem vinculados,
velando pelo exercício da atividade correicional
respectiva;

c) prover, na forma prevista nesta Constitui
ção, os cargos de juiz de carreira da respectiva
jurisdição;

d) propor a criação de novas varas judiciárias;
e) prover, por concurso público de provas,

ou de provas e títulos, obedecido o disposto no
art. 169, parágrafo único, os cargos necessários
à administração da Justiça, exceto os de con
fiança assim definidos em lei;

f) conceder licença, férias e outros afastamen
tos a seus membros e aos juízes e servidores
que lhes forem imediatamente vincllblrln,,·

lI-ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribu
nais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor
ao Poder Legislativo respectivo, observado o dis
posto no art, 169:

a) a alteração do número de membros dos
tribunais inferiores;

b) a criação e a extinção de cargos e a flxação
de vencimentos de seus membros, dos juízes,
inclusivedos tribunais inferiores,onde houver, dos
serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem
vinculados;

c) a criação ou extinção dos tribunais infe
riores;

d) a alteração da organização e da divisão
judiciárias;

lII-aos Tribunais de Justiça julgar os juízes
estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem
como os membros do MinistérioPúblico, nos 'cri
mes comuns e de responsabilidade, ressalvada
a competência da Justiça Eleitoral.
Art. 97. Somente pelo voto da maioria abso
luta de seus membros ou dos membros do res
pectivo órgão especial poderão os tribunais decla
rar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
do Poder Público.
Art. 98. A União,no Distrito Federal e nos Ter
ntórios, e os Estados criarão:

l-juizados especiais, providos por juízes toga
dos, ou togados e leigos, competentes para a
conciliação, o julgamento e a execução de causas
cíveis de menor complexidade e infrações penais
de menor potencial ofensivo, mediante os proce
dimentos oral e sumarííssimo, permitidos, nas hi
póteses previstas em lei, a transação e o julga
mento de recursos por turmas de juízes de primei
ro grau;

11 -justiça de paz, remunerada, composta de
cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secre
to, com mandato de quatro anos e competência
para, na forma da lei, celebrar casamentos, verifi
car, de ofícioou em face de impugnação apresen
tada, o processo de habilitação e exercer atribui
ções conciliatórias, sem caráterjurisdicional, além
de outras previstas na legislação.
Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada au
tonomia administrativa e financeira.

§ 1° Os tribunais elaborarão suas propostas
orçamentárias dentro dos limites estipulados con
Juntamente com os demais Poderes na lei de dire
trizes orçamentárias.

§ 2° O encaminhamento da proposta, ouvi
dos os outros tribunais interessados, compete:
1-no âmbito da União, aos Presidentes do

Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Supe
riores, com a aprovação dos respectivos tribunais;

11-no âmbito dos Estados e no do Distrito
Federal e Territórios, aos Presidentes dos Tribu
nais de Justiça, com a aprovação dos respectivos
tribunais.
Art. 100. À exceção dos créditos de natureza
alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda
Federal, Estadual ou Municipal,em virtude de sen
tença judiciária, far-se-áo exclusivamente na or
dem cronológica de apresentação dos precatórios
e à conta dos créditos respectivos, proibida a de
signação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos
para este fim.

§ 1° É obrigatória a inclusão, no orçamento
das entidades de direito público, de verba neces
sária ao pagamento de seus débitos constantes
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de precatórios judiciários, apresentados até 1o de
julho, data em que terão atualizados seus valores,
fazendo-se o pagamento até o fmal do exercício
seguinte.

§ 2° As dotações orçamentárias e os créditos
abertos serão consignados ao Poder Judiciário,
recolhendo-se as importâncias respectivas à re
partição competente, cabendo ao Presidente do
Tribunal que proferir a decisão exeqüenda deter
minar o pagamento, segundo as possibilidades
do depósito, e autorizar,a requerimento do credor
e exclusivamente para o caso de preterimento
de seu direito de precedência, o sequestro da
quantia necessária à satisfação do débito.

SeçáoJJ
Do Supremo Tribunal Federal

Art. 101. O Supremo Tnbunal Federal com
põe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cida
dãos com mais de trinta e cinco e menos de
sessenta e cinco anos de idade, de notável saber
jurídico e reputação ilibada.

Parágrafo único. Os Ministros do Supremo
Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente
da República, depois de aprovada a escolha pela
maioria absoluta do Senado Federal.

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Fe
deral, precipuamente, a guarda da Constituição,
cabendo-lhe:

1-processar e julgar, originariamente:
o) a ação direta de inconstitucionalidade de

lei ou ato normativo federal ou estadual;
b) nas infrações penais comuns, o Presidente

da República, o Vice-Presidente,os membros do
Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o
Procurador-Geral da República;

c) nas infrações penais comuns e nos cnmes
de responsabilidade, os Ministros de Estado, res
salvado o disposto no art, 52, I, os membros dos
Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas
da União e os chefes de missão diplomática de
caráter permanente;

d) o habeas-corpus, sendo paciente qualquer
das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o
mandado de segurança e o habeas-data contra
atos do Presidente da República, das Mesas da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do
Tribunal de Contas da União,do Procurador-Geral
da República e do próprio Supremo Tribunal Fe
deral;

e) o litígioentre Estado estrangeiro ou orga
nismo intemacional e a União,o Estado, o Distrito
Federal ou o Território;

f) as causas e os conflitos entre a União e
os Estados, a União e o DistritoFederal, ou entre
uns e outros, inclusive as respectivas entidades
da administração mdireta;

g) a extradição solicitada por Estado estran
geiro;

h) a homologação das sentenças estrangeiras
e a concessão do exequatur às cartas rogatórias,
que podem ser conferidas pelo regimento intemo
a seu Presidente;

i) o habeas-corpus, quando o coator ou o pa
ciente fortribunal,autoridade ou funcionário cujos
atos estejam sujeitos diretamente àjurisdição do
Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime
sujeito à mesma jurisdição em uma única ins
tância;

j) a revisão criminal e a ação rescisória de
~11c:. illln:::.rfnc;:,·

I) a reclamação para a preservação de sua
competência e garantia da autoridade de suas
decisões;

m) a execução de sentença nas causas de
sua competênciaorigináIia,facultada a delegação
de atribuições para a prática de atos processuais;

n) a ação em que todos os membros da ma
gistratura sejam direta ou indiretamente interes
sados, e aquela em que mais da metade dos
membros do tribunal de origem estejam impe
didos ou sejam direta ou indiretamente ínteres
sados;

o) 'os conflitos de competência entre o Supe
rior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, en
tre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer
outro tribunal;

p) o pedido de medida cautelar das ações
diretas de inconstitucionalidade;

q) o mandado de injunção, quando a elabo
ração da norma regulamentadora for atribuição
do Presidente da República,do Congresso Nacio
nal, da Câmara dos Deputados, do Senado Fede
ral, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas,
do Tribunal de Contas da União,de um dos Tribu
nais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal
Federal;

li-julgar, em recurso ordinário:
a) o habeas-corpus, o mandado de seguran

ça, o habeas-data e o mandado de injunção deci
didos em única instância pelos Tribunais Supe
riores, se denegatória a decisão;

b) o crime político;
li -julgar, mediante recurso extraordinário,as

causas decididas em única ou última instância,
quando a decisão recorrida:

a) contrariar dispositivo desta Constituição;
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado

ou lei federal;
c) julgar válida lei ou ato de govemo local

contestado em face desta Constituição.
Parágrafo único. A argüição de descumpri

mento de preceito fundamental decorrente desta
Constituição será apreciada pelo Supremo Tribu
nal Federal, na forma da lei.

Art. 103. Podem propor a ação de inconstitu
cionalidade:

I-o Presidente da República;
O- a Mesa do Senado Federal;
li-a Mesa da Câmara dos Deputados;
IV-a Mesa de Assembléia Legislativa;
V-o Govemador de Estado;
VI-o Procurador-Geral da República;
VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advo

gados do Brasil;
VUI- partido político com representação no

Congresso Nacional;
IX- confederação sindical ou entidade de

classe de âmbito nacional.
§ 10 O Procurador-Geral da República deverá

ser previamente ouvido nas ações de inconstitu
cionalidade e em todos os processos de compe
tência do Supremo Tribunal Federal.

§ 2° Declarada a inconstitucionalidade por
omissão de medida para tornar efetiva norma
constitucional, será dada ciência ao Poder compe
tente para a adoção das providências necessárias
e, em se tratando de órgão administrativo, para
fazê-lo em trinta dias.

§ 3° Quando o Supremo Tribunal Federal
apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de nor
ma Ipnal nl1 mo J'V)rrn;:Vi~ ritArÁ n~;UTlPntp

o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato
ou texto impugnado.

SeçáoM
Do Superior Tribunal de Justiça

Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça com
põe-se de, no mínimo, trinta e três Ministros.

Parágrafo único. Os Ministrosdo Superior Tri
bunal de Justiça serâo nomeados pelo Presidente
da República,dentre brasííeíros com mais de trinta
e cinco e menos de sessenta e cinco anos, de
notável saber jurídico e reputação ilibada, depois
de aprovada a escolha pelo Senado Federal, sen
do:

1-um terço dentre juízes dos Tribunais Regio
nais Federais e um terço dentre desembargadores
dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplí
ce elaborada pelo próprio Tribunal;

O- um terço, em partes iguais, dentre advoga
dos e membros do Ministério Público Federal,
Estadual, do DistritoFederal e Territórios,alterna
damente, indicados na forma do art. 94.
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de
Justiça:

1-processar e julgar, originariamente:
a) nos crimes comuns, os Govemadores dos

Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos
de responsabilidade, os desembargadores dos
Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito
Federal, os membros dos Tribunais de Contas
dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribu
nais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais
Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conse
lhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e
os do Ministério Público da União que oficiem
perante tribunais;

b) os mandados de segurança e os habeas
data contra ato de Ministrode Estado ou do pr6
prio Tribunal;

c) os habeas-corpus, quando o coator ou o
paciente for qualquer das pessoas mencionadas
na aIfnea a, ou quando o coator for Ministro de
Estado, ressalvada a competência da Justiça Elei
toral;

d) os confhtos de jurisdição entre quaisquer
tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, 0,

bem como entre tribunal e juízes a ele não vincu
lados e entre juizesvinculados a tribunais diversos;

e) as revisões criminais e as ações rescisórias
de seus julgados;

f) a reclamação para a preservação de sua
competência e garantia da autoridade de suas
decisões;

g) os conflitos de atribuições entre autorida
des administrativasejudiciánas da União,ou entre
autoridades judiciárias de um Estado e adminis
trativas de outro ou do Distnto Federal, ou entre
as deste e da União;

h) o mandado de injunção, quando a elabo
.ração da norma regulamentadora for atribuição
'de órgão, entidade ou autoridade federal,da admi
nistração direta ou indireta, excetuados os casos
de competência do Supremo Tribunal Federal
e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral,
da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal;

O-julgar, em recurso ordinário:
a) os habeas-corpus decididos em única ou

última instância pelos Tribunais Regionais Fede
rais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito
Federal e Territórios, quando a decisão for dene
nRtóriao
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b) os mandados de segurança decididos em
única instância pelos Tribunais Regionais Fede
rais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito
Federal e Territórios, quando denegatória a de
cisão;

c) as causas em que forem partes Estado es
trangeiro ou organismo internacional, de um lado,
e, do outro, Município ou pessoa residente ou
domiciliada no Pais;

UI-julgar, em recurso especial, as causas de
cididas, em única ou última instância, pelos Tribu
nais Regionais Federais ou pelos tribunais dos
Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando
a decisão recorrida:

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar
lhes vigência;

b) julgar válida lei ou ato de governo local
contestado em face de lei federal;

c) der a lei federal interpretação divergente
da que lhe haja atribuído outro tribunal.

Parágrafo único. Funcionará junto ao Supe
rior Tribunal de Justiça o Conselho da Justiça
Federal, cabendo-lhe, na forma da lei, exercer a
supervisão administrativa e orçamentária da Jus
tiça Federal de primeiro e segundo graus.

Seção IV

Dos Tribunais Regionais
Federais e dos Juízes Federais

Art. 106. São órgãos da Justiça Federal:
l-os Tribunais Regionais Federais;
ll-os Juízes Federais.

Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais
compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recruta
dos. quando possível, na respectiva região e no
meados pelo Presidente da República dentre bra
sileiros com mais de trinta e menos de sessenta
e cinco anos, sendo:

1_um quinto dentre advogados com mais de
dez anos de efetiva atividade profissional e mem
bros do Ministério Público Federal com mais de
dezanos de carreira;

li-os demais, mediante promoção de juízes
federais com mais de cinco anos de exercício,
por antigüidade e merecimento, alternadamente.

Parágrafo único. A lei disciplinará a remoção
ou a permuta de juizes dos Tribunais Regionais
Federais e determinará sua jurisdição e sede.

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais
Federais:

1-processar e julgar, originariamente:
a) os juízes federais da área de sua jurisdição,

incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do
Trabalho, nos crimes comuns e de responsabi
lidade, e os membros do Ministério Público da
União, ressalvada a competência da Justiça Elei
toral;

b) as revisões criminais e as ações rescisórias
de julgados seus ou dos juízes federais da região;

c) os mandados de segurança e os habeas
data contra ato do próprio Tribunal ou de juiz
federal;

d) os habeas-corpus, quando a autoridade
coatora for juiz federal;

e) os conflitos de jurisdição entre juízes fede
rais vinculados ao Tribunal;

li-julgar, em grau de recurso, as causas deci
didas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais
no exercício da competência federal da área de
sua jurisdição.

Art.. 109. MS JUIZes federais compete proces
sar e julgar:
1-as causas em que a União, entidade autár

quica ou empresa pública federal forem interes
sadas na condição de autoras, rés, assistentes
ou oponentes, exceto as de falência, as de aciden
tes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral
e à Justiça do Trabalho;

li-as causas entre Estado estrangeiro ou or
ganismo internacional e Municipio ou pessoa do
miciliada ou residente no País;

UI-as causas fundadas em tratado ou con
trato da União com Estado estrangeiro ou orga
nismo internacional;

IV-os crimes políticos e as infrações penais
praticadas em detrimento de bens, serviços ou
interesse da União ou de suas entidades autár
quicas ou empresas públicas, excluídas as contra
venções e ressalvada a competência da Justiça
Militare da Justiça Eleitoral;

V- os crimes previstos em tratado ou conven
ção internacional, quando, iniciada a execução
no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido
no estrangeiro, ou reciprocamente;

VI-os crimes contra a organização do traba
lho e, nos casos determinados por lei, contra o
sistema fmanceiro e a ordem econômíco-fínan
ceira;

VlI-os habeas-corpus, em matéria criminal
de sua competência ou quando o constrangimen
to provier de autoridade cujos atos não estejam
diretamente sujeitos a outra jurisdição;

V111-os mandados de segurança e os habeas
data contra ato de autoridade federal, excetuados
os casos de competência dos tribunais federais;

IX- os crimes cometidos a bordo de naVIOS
ou aeronaves, ressalvada a competência da Jus
tiçaMilitar;

X-os crimes de ingresso ou permanência ir
regular de estrangeiro, a execução de carta roga
tória, após o exequatur, e de sentença estrangeira,
após a homologação, as causas referentes à na
cionalidade, inclusive a respectiva opção, e à natu
ralização;

X/-a disputa sobre direitos indígenas.
§ 1° As causas em que a União for autora

serão aforadas na seção judiciária onde tiver do
micílio a outra parte.

§ 2° As causas intentadas contra a União po
derão ser aforadas na seção judiciária em que
for domiciliado o autor, naquela onde houver
ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda
ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Dis
trito Federal.

§ 3° Serão processadas e julgadas na justiça
estadual, no foro do domicilio dos segurados ou
beneficiários, as causas em que forem parte insti
tuição de previdência social e segurado, sempre
que a comarca não seja sede de vara do juízo
federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá
permitir que outras causas sejam também proces
sadas e julgadas pela justiça estadual.

§ 4° Na hipótese do parágrafo anterior, o re
curso cabível será sempre para o Tribunal Regio
nal Federal na área de jurisdição do juíz de primei
ro grau.

Art. 110. Cada Estado, bem como o Distrito
Federal, constituirá uma seção judiciária que terá
por sede a respectiva Capital, e varas localizadas
segundo O estabelecido em lei.

Parágrafo único. Nos Territónos Federais, a
jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes
federais caberão aos juízes da justiça local, na
forma da lei.

Seção V
Dos Tribunais e Juízes do Trabalho

Art. 111. São órgãos da Justiça do Trabalho:
I-o Tribunal Superior do Trabalho;
lI-os Tribunais Regionais do Trabalho;
11/-as Juntas de Conciliação e Julgamento.
§ 1° O Tribunal Superior do Trabalho com

por-se-á de vinte e sete Mmistros, escolhidos den
tre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos
de sessenta e cinco anos, nomeados pelo Presi
dente da República após aprovação pelo Senado
Federal, sendo:

1-dezessete togados e vitalícios,dos quais on
ze escolhidos dentre juízes de togados da magis
tratura trabalhista, três dentre advogados e três
dentre membros do Ministério Público do Tra
balho;

lI-dez classistas temporários, com represen
tação paritária dos trabalhadores e empregadores.

§ 2° O Tribunal encaminhará ao Presidente
da República listas triplices, observando-se, quan
to às vagas destinadas aos advogados e aos mem
bros do Ministério Público, o disposto no art, 94,
e, para as de classistas, o resultado de indicação
de colégio eleitoral integrado pelas diretorias das
confederações nacionais de trabalhadores ou em
pregadores, conforme o caso; as listas tríplices
para o provimento de cargos destinados aosjuízes
da magistratura trabalhista de carreira deverão
ser elaboradas pelos Ministros togados e vitalícios.

§ 3° A lei disporá sobre a competência do
Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 112. Haverá pelo menos um Tribunal Re- ,
gional do Trabalho em cada Estado e no Distrito'
Federal, e a lei instituirá as Juntas de Conciliação
e Julgamento, podendo, nas comarcas onde não
forem instituídas, atribuir sua jurisdição aos juízes
de direito.
Art. 113. A lei disporá sobre a constituição,
investidura, jurisdição, competência, garantias e
condições de exercício dos órgãos da Justiça do
Trabalho, assegurada a paridade de representa
ção de trabalhadores e empregadores.
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho con
ciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos
entre trabalhadores e empregadores, abrangidos '
os entes de direito público externo e da adminis
tração pública direta e indireta dos Municípios,
do Distrito Federal, dos Estados e da União, e,
na forma da lei, outras controvérsias decorrentes
da relação de trabalho, bem como os litígios que
tenham origem no cumprimento de suas próprias
sentenças, inclusive coletivas.

§ 1° Frustrada a negociação coletiva, as par-
tes poderão eleger árbitros. .

§ 29 Recusando-se qualquer das partes à ne
gociação ou à arbitragem, é facultado aos respec
tivos sindicatos ajuizar'dissidio coletivo, podendo
a Justiça do Trabalho estabelece~normas e condi
ções, respeitadas as disposições convencionais
e legais minimas de proteção ao trabalho.
Art. 115. Os Tribunais Regíonais do Trabalho
serão compostos de Juízes nomeados pelo Presí
dente da República, sendo dois terços de juízes
togados vitalícios e um terço de juízes cIassistás



14340 Sexta-feira 23 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSmUINTE Setembro de 1988

Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho
serão compostos de juízes nomeados pelo Presi
dente da República, sendo dois terços de juízes
togados vitalícios e um terço de juízes classistas
temporários, observada, entre os juízes togados,
a proporcionalidade estabelecida no art. 111, §
1°, I.

Parágrafo único. Os magistrados dos Tribu
nais Regionais do Trabalho serão:
1-juízes do trabalho, escolhidos por promo

ção, alternadamente, por antigüidade e mereci
mento;

U- advogados e membros do Ministério Públi
co do Trabalho, obedecido o disposto no art. 94;

1lI-classistas indicados em listas tríplices pe
las diretorias das federações e dos sindicatos com
base territorial na região.
Art. 116. A Junta de Conciliação e Julgamen
to será composta de um juiz do trabalho, que
a presidirá, e dois juízes classistas temporários,
representantes dos empregados e dos emprega
dores.

Parágrafo único. Os juízes classistas das Jun
tas de Conciliação e Julgamento serão nomeados
pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho,
na forma da lei, permitida uma recondução.
Art. 117. O mandato dos representantes elas
sistas, em todas as instâncias, é de três anos.

Parágrafo único. Os representantes classistas
terão suplentes.

Seção W'
Dos Tribunais e Juízes Eleitorais

Art. 118. São órgãos da Justiça Eleitoral:
l-o Tribunal Superior Eleitoral;
li-os Tribunais Regionais Eleitorais;
\li-os Juízes Eleitorais;
IV- as Juntas Eleitorais.

Art. 119. O Tribunal Superior Eleitoral com
por-se-á, no mínimo, de sete membros, escolhi
aos:
1-mediante eleição, pelo voto secreto:
a) três juízes dentre os Ministros do Supremo

Tribunal Federal;
b) dois juízes dentre os Ministros do Superior

Tribunal de Justiça;
U- por nomeação do Presidente da República,

dois juízes dentre seis advogados de notável saber
jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supre
mo Tribunal Federal.

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral
elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente dentre
os Ministros do Supremo Tribunal Federal, e o
Corregedor Eleitoral dentre os Ministros do Supe
rior Tribunal de Justiça.
Art. 120. Haverá um Tribunal Regional Elei
toral na Capital de cada Estado e no Distrito Fe
deral.

§ 1" Os Tribunais Regionais Eleitorais com
por-se-ão:

I - mediante eleição, pejo voto secreto:
a) de dois juízes dentre os desembargadores

do Tribunal de Justiça;
b) de dois juízes, dentre juízes de direito, esco

lhidos pelo Tribunal de Justiça;
U- de um juíz do Tribunal Regional Federal

com sede na Capital do Estado ou no Distrito
Federal, ou, não havendo, de juiz federal, esco
lhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional
Federal respectivo:

UI-por nomeação, pelo Presidente da Repú
blica, de dois juízes dentre seis advogados de no
tável saber jurídico e idoneidade moral, indicados
pelo Tribunal de Justiça.

§ 2° O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu
Presidente e o Vice-Presidente dentre os desem
bargadores.

Art. 121. Lei complementar disporá sobre a
organização e competência dos tribunais, dos juí
zes de direito e das juntas eleitorais.

§ 1° Os membros dos tribunais, os juízes de
direito e os integrantes das juntas eleitorais, no
exercício de suas funções, e no que lhes for aplicá
vel, gozarão de plenas garantias e serão inamo
víveis.

§ 2° Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo
motivo justificado, servirão por dois anos, no míni
mo, e nunca por mais de dois biênios consecu
tivos, sendo os substitutos escolhidos na mesma
ocasião e pelo mesmo processo, em número
igual para cada categoria.

§ 3° São irrecorríveis as decisões do Tribunal
Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta
Constituição e as denegatórias de habeas-corpus
ou mandado de segurança

§ 4° Das decisões dos Tribunais Regionais
Eleitorais somente caberá recurso quando:

1- forem proferidas contra disposição expres
sa desta Constituição ou de lei;

11 - ocorrer divergência na interpretação de lei
entre dois ou mais tribunais eleitorais;

1lI-versarem sobre inelegibilidade ou expe
dição de diplomas nas eleições federais ou esta
duais;

IV-anularem diplomas ou decretarem a per
da de mandatos eletivos federais ou estaduais;

V- denegarem habeas-corpus, mandado de
segurança, habeas-data ou mandado de injunção.

Seção VII
Dos Tribunais e Juízes Militares

Art. 122. São órgãos da Justiça Militar:
I - o Superior Tribunal Militar;
li-os Tribunais e Juízes Militares instituídos

por lei.

Art. 123. O Superior Tribunal Militar compor
se-á de quinze Ministros vitalícios, nomeados pelo
Presidente da República, depois de aprovada a
indicação pelo Senado Federal, sendo três dentre
oficiais-generais da Marinha, quatro dentre ofi
ciais-generais do Exército, três dentre oficiais-ge
nerais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto
mais elevado da carreira, e cinco dentre civis.

Parágrafo único. Os Ministros civis serão es
colhidos pelo Presidente da República dentre bra
sileiros maiores de trinta e cinco anos, sendo:

I - três dentre advogados de notório saber jurí
dico e conduta ilibada, com mais de dez anos
de efetiva atividade profissional;

U- dois, por escolha paritária, dentre juízes au
ditores e membros do Ministério Público da Jus
tiça Militar.

Art. 124. ÀJustiça Militar compete processar
e julgar os crimes militares definidos em lei.

Parágrafo único. A lei disporá sobre a organi
zação, o funcionamento e a competência da Jus
tiça Militar.

Seção VIII
Dos Tribunais e Juízes dos Estados

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça,
observados os princípios estabelecidos nesta
Constituição.

§ 1° A competência dos tribunais será defi
nida na Constituição do Estado, sendo a lei de
organização judiciária de iniciativa do Tribunal de
Justiça.

§ 2° Cabe aos Estados a instituição de repre
sentação de inconstitucionalidade de leis ou atos
normativos estaduais ou munícipaís em face da
Constituição Estadual, vedada a atribuição da legi
timação para agir a um único órgão.

§ 3° Alei estadual poderá criar, mediante pro
posta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militaresta
dual, constituída, em primeiro grau, pelos Conse
lhos de Justiça e, em segundo, pelo próprio Tribu
nal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar
nos Estados em que o efetivo da polícia militar
seja superior a vinte mil integrantes.

§ 4° Compete à Justiça Militar estadual pro
cessar e julgar os policiais militares e bombeiros
militares nos crimes militares, cabendo ao tribunal
competente decidir sobre a perda do posto e da
patente dos oficiais e, nos caos definidos em lei,
da graduação das praças.
Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o
Tribunal de Justiça designará juízes de entrância
especial, com competência exclusiva para ques
tões agrárias.

Parágrafo único. Sempre que necessário à efi
ciente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á pre
sente no local do litígio.

Capítulo IV
DAS FUNÇOES ESSENCIAIS

À JUSTIÇA

Seção I
Do Ministério Público

Art. 127. O Mimstério Público é instituição per
manente, essencial à função jurisdicional do Esta
do, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais
e individuais indisponíveis.

§ 1° São princípios institucionais do Ministé
rio Público a unidade, a indivisibilidade e a inde
pendência funcional.

§ 2° Ao Ministéno Público é assegurada auto
nomia funcional e adrmnistrativa, podendo, obser
vado o disposto no art. 169, propor ao Poder
Legislativo a criação e extinção de seus cargos
e serviços auxiliares, provendo-os por concurso
público de provas e de provas e títulos; a lei dispo
rá sobre sua organização e funcionamento.

§ 30 O Ministério Público elaborará sua pro
posta orçamentária dentro dos limites estabele
cidos na lei de diretrizes orçamentárias.
Art. 128. O Ministério PúblIco abrange:

I - o Ministério Público da União, que com-
preende:

a) o Ministério Público Federal;
b) o Ministério Público do Trabalho;
c) o Ministério Público Militar;
d) o Ministério Público do DIstrito Federal e

Territórios;
U- os Ministérios Públicos dos Estados.
§ lo O Ministério Público da União tem por

chefe o Procurador-Geral da República, nomeado
pelo Presidente da República dentre integrantes
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da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após
a aprovação de seu nome pela maioria absoluta
dos membros do Senado Federal, para mandato
de dois anos, permitida a recondução.

§ 2° A destituição do Procurador-Geral da Re
pública, por iniciativa do Presidente da República,
deverá ser precedida de autorização da maioria
absoluta do Senado Federal.

§ 3° Os Ministérios Públicos dos Estados e
o do Distrito Federal e Territórios formarão lista
tríphce dentre integrantes da carreira, na forma
da lei respectiva, para escolha de seu Procura
dor-Gerai, que será nomeado pelo Chefe do Poder
Executivo, para mandato de dois anos, permitida
uma recondução.

§ 4° Os Procuradores-Gerais nos Estados e
no Distrito Federal e Territórios poderão ser desti
tuídos por deliberação da maioria absoluta do
Poder LegislatIvo, na forma da lei complementar
respectiva.

§ 5° Leis complementares da União e dos Es
tados, cuja miciativa é facultada aos respectivos
Procuradores-Gerais, estabelecerão a organiza
ção, as atribuições e o estatuto de cada Ministério
Público, observadas, relativamente a seus mem
bros:
1-as seguintes garantias:
a) vitaliciedade, após dois anos de exercício,

não podendo perder o cargo senão por sentença
judicial transitada em julgado;

b) inamovibilidade, salvo por motivo de inte
resse público, mediante decisão do órgão cole
giado competente do Ministério Público, por voto
de dois terços de seus membros, assegurada am
pla defesa;

c) irredutibilidade de vencimentos, observa
do, quanto à remuneração, o que dispõem os
arts. 37, XI, 150, lI, 153, m, 153, § 2°, I;

11 - as seguintes vedações:
a) receber, a qualquer título e sob qualquer

pretexto, honorários, percentagens ou custas pro
cessuais;

b) exercer a advocacia;
c) participar de sociedade comercial, na for

ma da lei;
. d) exercer, ainda que em disponibilidade,
qualquer outra função pública, salvo uma de ma
gistério;

e) exercer atividade político-partidária, salvo
exceções previstas na lei.

Art. 129. São funções institucionais do Minis
tério Público:

I- promover, privativamente, a ação penal pú
blica, na forma da lei;

1\-zelar pelo efetivo respeito dos Poderes PÚ
blicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados nesta Constituição, promo
vendo as medidas necessárias a sua garantia;

m- promover o inquérito civil e a ação civil
pública, para a proteção do patrimônio público
e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;

ri - promover a ação de inconstitucionalidade
ou representação para fins de intervenção da
União e dos Estados, nos casos previstos nesta
Constituição;

V- defender judicialmente os direitos e inte
resses das populações indígenas;

VI- expedir notificações nos procedimentos
administrativos de sua competência, requisitando

informações e documentos para instruí-los, na
forma da lei complementar. respectiva;

VII - exercer o controle externo da atividade
policial, na forma da lei complementar mencio
nada no artigo anterior;

VlI\- requisitar diligências investigatórias e a
instauração de inquérito policial, indicados os fun
damentos jurídicos de suas manifestações pro
cessuais;

IX- exercer outras funções que lhe forem con
feridas, desde que compatíveis com sua finali
dade, sendo-lhe vedada a representação judicial
e a consultoria jurídica de entidades públicas.

§ 1° A legitimação do Ministério Público para
as ações civis previstas neste artigo não impede
a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo
o disposto nesta Constituição e na ler,

§ 2° As funções de Ministério Público só po
dem ser exercidas por integrantes da carreira, que
deverão residir na comarca da respectiva lotação.

§ 3° O ingresso na carreira far-se-á mediante
concurso público de provas e títulos, assegurada
participação da Ordem dos Advogados do Brasil
em sua realização, e observada, nas nomeações,
a ordem de classificação.

§ 4° Aplica-se ao Ministério Público, no que
couber/o disposto no art. 93,11 e VI. .
Art. 130. Aos membros do Ministéno Público
junto aos Tribunais de Contas aplicam-se as dis
posições desta seção pertinentes a direitos, veda
ções e forma de investidura.

SeçãoJJ
Da Advocada Geral da União

Art. 131. A Advocacia Geral da União é a insti
tuição que, diretamente ou através de órgão vin
culado, representa a União, judicial e extrajudi
cialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei com
plementar que dispuser sobre sua organização
e funcionamento, as atividades de consultoria e
assessoramento jurídico do Poder Executivo.

§ 1° AAdvocacia Geral da União tem por che
fe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação
pelo Presidente da República dentre cidadãos
maiores de trinta e cinco anos, de notável saber
jurídico e reputação ilibada.

§ 2° O ingresso nas classes miciais das carrei
ras da instituição de que trata este artigo far-se-á
mediante concurso público de provas e títulos.

§ 3° Na execução da dívida atíva de natureza
tríbutária, a representação da União cabe à Procu
radoria Geral da Fazenda Nacional, observado o
disposto em lei.
Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do
Distrito Federal exercerão a representação judicial
e a consultoria jurídica das respectivas unidades
federadas, organizados em carreira na qual o in
gresso dependerá de concurso público de provas
e títulos, observado o disposto no art. 135.

SeçãoIlJ
Da AdvocacJa e da Defensoria Pública

Art. 133.. O advogado é indispensável à admi
nistração da justiça, sendo inviolávelpor seus atos
e manifestações no exercício da profissão, nos
limites da lei.
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição es
sencial afunção jurisdicional do Estado, incum
bindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em
todos os graus, dos necessitados, na forma do
art. 5., LXXIV.

Parágrafo único. Lei corcplementar organiza
rá a Defensoria Pública da União e do Dislri,o
Federal e dos Territórios e prescreverá normas
gerais para sua organização nos Estados, em car
gos de carreira, providos, na classe íniciel, me
diante concurso público de provas e ütulos, asse
gurada a seus integrantes a garantia da inamovi
bilidade e vedado o exercício da advocacia fora
das atribuições institucionais.
Art. 135. Às carreiras disciplinadas neste Titu
lo aplicam-se o princípio do ert, 37, XII, e o an,

39, § 1°

Título V

DA DEFESA DO ElinnIDJO E
DAS INSmmçÓES j}~~O:ClFmJjll(Ç:;A~

Capítulo I
DO ESTADO DE )l)EFESA
E DO ESTADO DE SITIO

Seção I
Do Es.tado de ff)'3iJ'e:;;iIJ

Art. 136. O Presidente da República pode, ou
vidos o Conselho da República e o Conselho de
Defesa Nacional, decretar estado de defesa nara
preservar ou prontamente restsbelecer, em locaís
restritos e determinados, a ordem pública ou a
paz social ameaçadas por grave e iminente insta
bilidade institucional ou atingidas por calamida
des de grandes proporções na natureza.

§ 1° O decreto que mstituír o estado de deíe
sa determinará o tempo de sua duração, especi
ficará as áreas a serem abrangidas e iodlicaril,
nos termos e limites da lei, as medidas c03rdtwas
a vigorarem, dentre as seguintes:

1-restnções aos direitos de:
a) reunião, ainda que exercida no seio das

associações;
b) sigilo de correspondência;
c) sigilo de comunicação telegráfica e l.eleiô·

nica;
1\-ocupação e uso temporário de bens e 2,erui

ços públicos, na hipótese de calamidade pública,
respondendo a União pelos danos e CUSlDS decor
rentes.

§ 2° O tempo de duração do estado de defc;;;;31
não será superior a trinta dias, podendo ser prorro
gado uma vez, por igual período, se persistirem
as razões que justificaram a sua decreíaçâo,

§ 3° Na vigência do estado de defe2a:
I- a prisão por crime contra o Estado, determí

nada pelo executor da medida, seré por este co
municada imediatamente aojuiz competente, que
a relaxará, se não for legal, faculsado ao preso
requerer exame de corpo de delito à autoridade
policial;

1\-a comunicação será acompanhada de de
claração, pela autoridade, do estado físico e men
tal do detido no momento de sua autuação;

III - a prisão ou detenção de qualquer pessoa
não poderá ser superior a dez dias, salvo quando
autorizada pelo Poder Judiciário;

IV- é vedada a incomunicabilidade do preso.
§ 4° Decretado o estado de defesa ou sua

prorrogação, o Presidente da República, dentro
de vinte e quatro horas, submeterá o alo com
a respectiva justificação ao Congresso Nacional,
que decidirá por maioria absoluta.



14342 Sexta-feíra 23 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONsmUINTE Setembro de 1988

§ 50 Se o Congresso Nacional estiver em re
cesso, será convocado, extraordinariamente, no
prazo de cinco dias.

§ 6" O Congresso Nacional apreciará o de
creto dentro de dez dias contados de seu recebi
mento, devendo continuar funcionando enquanto
vigorar o estado de defesa.

§ 7° Rejeitado o decreto, cessa imediatamen
te o estado de defesa.

Seção 1/
Do Estado de Sitio

Art. 137. O Presidente da República pode, ou
vidos o Conselho da República e o Conselho de
Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional
autorização para decretar o estado de sítio nos
casos de:
1-comoção grave de repercussão nacional ou

ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia
de medida tomada durante o estado de defesa;

n- declaração de estado de guerra ou respos
ta a agressão armada estrangeira.

Parágrafo único. O Presidente da República,
ao solicitar autorização para decretar o estado
de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos
determinantes do pedido, devendo o Congresso
Nacional decidir por maioria absoluta.

Art. 138. O decreto do estado de sítio indicará
sua duração, as normas necessárias a sua execu
ção e as garantias constitucionais que ficarão sus
pensas, e, depois de publicado, o Presidente da
República designará o executor das medidas es
pecificas e as áreas abrangidas.

§ 1° O estado de sítio, no caso do art. 137,
I, não poderá ser decretado por mais de trinta
dias, nem prorrogado, de cada vez, por prazo su
perior; no do inciso li, poderá ser decretado por
todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão
armada estrangeira.

§ 2° Solicitada autorização para decretar o
estado de sítio durante o recesso parlamentar,
o Presidente do Senado Federal, de imediato, con
vocará extraordinariamente o Congresso Nacio
nal para se reunir dentro de cinco dias, a fim
de apreciar o ato.

§ 3° O Congresso Nacional permanecerá em
funcionamento até o término das medidas coer
citivas.

Art. 139. Na vigência do estado de sítio decre
tado com fundamento no art. 137, I, só poderão
ser tomadas contra as pessoas as seguintes me
didas:

1-obrigação de permanência em localidade
determinada;

n- detenção em edifício não destinado a acu
sados ou condenados por crimes comuns;

Ul- restrições relativasà inviolabilidadeda cor
respondência, ao sigilodas comunicações, à pres
tação de informações e à liberdade de imprensa,
radiodifusão e televisão, na forma da lei;

IV - suspensão da liberdade de reunião;
V- busca e apreensão em domicílio;
VI- intervenção nas empresas de serviços pú

blicos;
VII- requisição de bens.
Parágrafo único. Não se inclui nas restrições

do inciso 1lI a difusão de pronunciamentos de
parlamentares efetuados em suas Casas Legisla
tivas, desde que liberada pela respectiva Mesa.

Seçãom
Disposições Gerais

Art. 140. A Mesa do Congresso Nacional, ou
vidos os líderes partidários, designará Comissão
composta de cinco de seus membros para acom
panhar e fiscalizar a execução das medidas refe
rentes ao estado de defesa e ao estado de sítio.
Art. 141. Cessado o estado de defesa ou o
estado de sítio, cessarão também seus efeitos,
sem prejuízo da responsabilidade pelos üícitos co
metidos por seus executores ou agentes.

Parágrafo único. Logo que cesse o estado de
defesa ou o estado de sítio, as medidas aplicadas
em sua vigência serão relatadas pelo Presidente
da República, em mensagem ao Congresso Na
cional, com especificação e justificação das provi
dências adotadas, com relação nominal dos atin
gidos e indicação das restrições aplicadas.

Capítulo 11
DAS FORÇAS ARMADAS

Art. 142. AsForças Armadas, constituídas pe
la Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são
instituições nacionais permanentes e regulares,
organizadas com base na hierarquia e na disci
plina, sob a autoridade suprema do Presidente
da República, e destinam-se à defesa da Pátria,
à garantia dos poderes constitucionais e, por ini
ciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

§ 1c Lei complementar estabelecerá as nor
mas gerais a serem adotadas na organização, no
preparo e no emprego das Forças Armadas.

§ 2° Não caberá habeas-corpus em relação
a punições disciplinares militares.
Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos
termos da lei.

§ 19 Às Forças Armadas compete, na forma
da lei,atribuir serviço alternativo aos que, em tem
po de paz, após alistados, alegarem imperativo
de consciência, entendendo-se como tal o decor
rente de crença religiosa e de convicção filosôflca
ou política, para se eximirem de atividades de
caráter essencialmente militar.

§ 29 As mulheres e os eclesiásticos ficam
isentos do serviço militar obrigatório em tempo
de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que
a lei lhes atribuir.

Capítulo III
DA SEGURANÇA PáBUCA

Art. 144. A segurança pública, dever do Esta
do, direito e responsabilidade de todos, é exercida
para a preservação da ordem pública e da incolu
midade das pessoas e do patrimônio, através dos
seguintes órgãos:

I- polícia federal;
ll- polícia rodoviária federal;
DI - polícia ferroviária federal;
IV - policias civis;
V- polícias militares e corpos de bombeiros

militares.
§ 1c A polícia federal, instituída por lei como

órgão permanente, estruturado em carreira, desti
na-se a:

1-apurar infrações penais contra a ordem po
lítica e social ou em detrimento de bens, serviços
e interesses da União ou de suas entidades autár
quicas e empresas públicas, assim como outras
infrações cuja prática tenha repercussão interes
tadual ou internacional e exijarepressão uniforme,
segundo se dispuser em lei;

ll- prevenir e reprimir o tráfico üícitode entor
pecentes e drogas afins, o contrabando e o desca
minho, sem prejuízo da ação fazendária e de ou
tros órgãos públicos nas respectivas áreas de
competência;

DI - exercer as funções de polícia marítima, aé
rea e de fronteiras;

IV- exercer, com exclusividade, as funções de
polícia judiciária da União.

§ 2° A polícia rodoviária federal, órgão per
manente, estruturado em carreira, destina-se, na
forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ro
dovias federais.

§ 3° A polícia ferroviária federal, órgão per
manente, estruturado em carreira, destina-se, na
forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das fer
rovias federais.

§ 4° Àspolícias civis,dirigidas por delegados
de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a
competência da União, as funções de polícíajudí
ciária e a apuração de infrações penais, exceto
as militares.

§ 5° Àspolícias militares cabem a polícia os
tensiva e a preservação da ordem pública; aos
corpos de bombeiros militares, além das atribui
ções definidas em lei, incumbe a execução de
atividades de defesa civil.

§ 6° As polícias militares e corpos de bom
beiros militares, forças auxiliares e reserva do
Exército, subordinam-se, juntamente com as polí
cias civis,aos Governadores dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Territórios.

§ 7° A lei disciplinará a organização e o fun
cionamento dos órgãos responsáveis pela segu
rança pública, de maneira a garantir a eficiência
de suas atividades.

§ a. Os Municípios poderão constituir guar
das municipais destinadas à proteção de seus
bens, serviços e instalações, conforme dispuser
alei.

Título VI

DATRIBurAÇÃO E DO ORÇAMENTO
Capítulo I

DO SISTEMA TRffirnÁRIo NACIONAL

Seção I
Dos Principios Gerais

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Fede
ral e os Municípios poderão instituir os seguintes
tributos:

I- impostos;
1/-taxas, em razão do exercício do poder de

polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de
serviços públicos específicos e divisíveis, presta
dos ao contribuinte ou postos a sua disposição;

DI-contribuição de melhoria, decorrente de
obras públicas.

§ 19 Sempre que possível, os impostos terão
caráter pessoal e serão graduados segundo a ca
pacidade econômica do contribuinte, facultado
à administração tributária, especialmente para
conferir efetividade a esses objetivos, identificar,
respeitados os direitos individuais e nos termos
da lei, o patrimônio, os rendimentos e as ativida
des econômicas do contribuinte.

§ 2° Astaxas não poderão ter base de cálculo
própria de impostos.
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SeçãoJV
Dos Impostos dos Estados e

do Distrito Federal

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito
Federal instituir:

I- impostos sobre:
a) transmissão causa mortis e doação, de

quaisquer bens ou direitos;
b) operações relativas à circulação de merca

dorias e sobre prestações de serviços de trans
porte interestadual e intermunicipal e de comuni-

SeçãoD!
Dos Impostos da União

Art. 153. Compete à União instituir impostos
sobre:

I- importação de produtos estrangeiros;
11 - exportação, para o exterior, de produtos

nacionais ou nacionalizados;

dágio pela utilização de vias conservadas pelo Po- 111- renda e proventos de qualquer natureza;
der Público; IV- produtos industrializados;

VI - instituir impostos sobre: V- operações de crédito, câmbio e seguro,
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos.ou- ou relativas a títulos ou valores mobiliários;

tros; VI - propriedade territorial rural;
b) templos de qualquer culto; VII-grandes fortunas, nos termos de lei com-
e) patrimônio, renda ou serviços dos partidos plementar.

políticos, inclusive suas fundações, das entidades § 10 É facultado ao Poder Executivo, atendi-
sindicais dos trabalhadores, das instituições de das as condições e os limites estabelecidos em
educação e de assistência social, sem fins lucra- lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados
tívos, atendidos os requisitos da lei; nos inCISOS I, 11, IVe V.

d) livros, jornais, periódicos e o papel desn- § 20 O imposto previsto no inciso In:
nado a sua impressão. 1-será informado pelos critérios da genera-

§ 10 A vedação do inciso 111, b, não se aplica hdade, da universalidade e da progressividade, na
aos impostos previstos nos arts. 153, I, 11, IV e forma da lei;
V,e 154,11. li-não incidirá, nos termos e limites fixados

§ 29 A vedação do inciso VI, a, é extensiva em lei, sobre rendimentos provenientes de apo-
às autarquias e às fundações instituidas e man-' sentadoria e pensão, pagos pela previdência so
tidas pelo Poder Público, no que se refere ao patri- '. cial da União, dos Estados, do Distrito Federal
mônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas e dos Municípios, a pessoa com idade superior
finalidades essenciais ou às delas decorrentes. a sessenta e cinco anos, cuja renda total seja

§ 3° As vedações do mciso VI, a, e do pará- constituída, exclusivamente, de rendimentos do
grafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à· • trabalho.
renda e aos serviços, relacionados com explo- § 30 O imposto previsto no inciso IV:
ração de atividades econômicas regidas pelas I- será seletivo, em função da essencialidade
normas aplicáveis a empreendimentos privados, do produto;
ou em que haja contraprestação ou pagamento 11-será não-cumulativo, compensando-se o
de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera ' que for devido em cada operação com o mono
o promitente comprador da obrigação de pagar tante cobrado nas anteriores;
imposto relativamente ao bem imóvel. 111- não incidirá sobre produtos industrializa-

§ 40 As vedações expressas no inciso VI, b dos destinados ao exterior.
e c, compreendem somente o patrimônio, a renda § 40 O imposto previsto no inciso VI terá suas
e os serviços, relacionados com as finalidades alíquotas fixadas de forma a desestimular a manu-
essenciais das entidades nelas mencionadas. . tenção de propriedades improdutivas e não incí- .

§ 5° A lei determinará medidas para que os dIrá sobre pequenas glebas rurais, definidas em
consumidores sejam esclarecidos acerca dos im- lei, quando as explore, só ou com sua família,
postos que incidam sobre mercadorias e serviços. o proprietário que não possua outro imóvel.

§ 6° Qualquer anistia ou remissão que envol- § 5° O ouro, quando definido em lei como
va matéria tributária ou previdenciária só poderá, ativofinanceiro ou instrumento cambial, sujeita-se
ser concedida através de lei específica, federal, exclusivamente à incidência do imposto de que
estadual ou municipal. . trata o inciso V do eaput deste artigo, devido na
Art. 151. É vedado à União: operação de origem; a alfquota mínima será de

I- instituir tributo que' não seja uniforme em um por cento, assegurada a transferência do
todo o território nacional ou que implique distin- montante da arrecadação nos seguintes termos:
ção ou preferência em relação a Estado, ao Dis- I- trinta por cento para o Estado, o Distrito
trito Federal ou a Município, em detrimento de Federal ou o Território, conforme a origem;
outro, admitida a concessão de incentivos fiscais II- setenta por cento para o Município de ori-
destinados a promover o equilíbrio do desenvol- gemo
vimento sócio-econômico entre as diferentes re- Art. 154. A União poderá instituir:
giões do País; I- mediante lei complementar, impostos não

11 - tributar a renda das obrigações da dívida previstos no artigo anterior, desde que sejam não-
pública dos Estados, do Distrito Federal e dos cumulativos e não'tenharn fato gerador ou base
Municípios, bem como a remuneração e os pro- de cálculo próprios dos discriminados nesta
ventos dos respectivos agentes públicos, em ní- Constituição;
veis superioresaos que fixar para suas obrigações 11-na iminência ou no caso de guerra externa,
e para seus agentes; impostos extraordinários, compreendidos ou não

III - instituir isenções de tributos da cornpe- em sua competência tributária, os quais serão
tência dos Estados, do Distrito Federal ou dos suprimidos, gradativamente, cessadas as causas
Municípios. de sua criação.
Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios estabelecer diferença
tributária entre bens e serviços, de qualquer natu
reza, em razão de sua procedência ou destino.

Art. 146. Cabe à lei complementar:
1- dispor sobre conflitos de competência, em

matéria tributária, entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios;

II - regular as limitações constitucionais ao po
der de tributar;

UI - estabelecer normas gerais em matéria de
legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies,
bem como, em relação aos impostos discrimi
nados nesta Constituição, a dos respectivos fatos
geradores, bases de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição
e decadência tributários;

c) adequado tratamento tributário ao ato coo
perativo praticado pelas sociedades cooperativas.
Art. 147. Competem à União, em Território
Federal, os impostos estaduais e, se o Território
não for dividido em Municípios, cumulativamente,
os impostos municipais; ao Distrito Federal ca
bem os impostos municipais.
Art. 148. A União, mediante leicomplementar,
poderá instituir empréstimos compulsóríos..

I- para atender a despesas extraordinárias, de
correntes de calamidade pública, de guerra exter
na ou sua iminência;

II- no caso de investimento público de caráter
urgente e de relevante interesse nacional, obser
vado o disposto no art. 150, 111, b.

Parágrafo único. A aplicação dos recursos
provenientes de empréstimo compulsório será
vinculada à despesa que fundamentou sua insti-
tuição. ,
Art. 149. Compete exclusivamente à União
ínstíniír contribuições sociais, de intervenção no
dominio econômico e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, como instrumento
de sua atuação nas respectivas áreas, observado
o disposto nos arts. 146, 111, e 150, I e 111, e sem
prejuízo do previsto no art. 195, § 6°,relativamente
às contribuições a que alude o dispositivo.

Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Fede
ral e os Municípios poderão instituir contribuição,
cobrada de seus servidores, para o custeio, em
beneficio destes, de sistemas de previdência e
assistência social.

Seção!!
Das Umitações do Poder de Tributar

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias as
seguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

1-exigir ou aumentar tributo sem lei que o
estabeleça;

11 - instituir tratamento desigual entre contri
buintes que se encontrem em situação equiva
lente, proibida qualquer distinção em razão de
ocupação profissional ou função por eles exer
cida, independentemente da denominação jurí
dica dos rendimentos, títulos ou direitos;

111- cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos an

tes do início da vigência da lei que os houver
instituído ou aumentado;

b) 'no mesmo exercício financeiro em que ha
ja sido publicada a lei que os instituiu ou au
mentou;

IV- utilizar tributo com efeito de confisco;
V- estabelecer limitações ao tráfego de pes

soas ou bens, por meio de tributos interestaduais
ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pe-
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cação, ainda que as operações e as prestações
se iniciem no exterior;

c) propriedade de veículos automotores;
fi - adicional de até cinco por cento do que

for pago à União por pessoas físicas ou jurídicas
domiciliadas nos respectivos territórios, a título
do imposto previsto no art. 153,111, incidente sobre
lucros, ganhos e rendimentos de capital.

§ 1° O imposto previsto no inciso I, a:
1-relativamente a bens imóveis e respectivos

direitos, compete ao Estado da situação do bem,
ou ao Distrito Federal;

fi - relativamente a bens móveis, títulos e crédi
tos, compete ao Estado onde se processar o in
ventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doa
dor, ou ao Distrito Federal;

m- terá a competência para sua instituição
regulada por lei complementar:

a) se o doador tiver domicílio ou residência
no exterior;

b) se o de cujus possuía bens, era residente
ou domiciliado ou teve o seu inventário proces
sado no exterior;

IV- terá suas alíquotas máximas fixadas pelo
Senado Federal.

§ 2" O imposto previsto no inciso I,b, aten
derá ao seguinte:

1-será não-cumulativo, compensando-se o
que for devido em cada operação relativa à circu
lação de mercadorias ou prestação de serviços
com o montante cobrado nas anteriores pelo
mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;

fi- a isenção ou não-incidência, salvo determi
nação em contrário da legislação:

a) não implicará crédito para compensação
com o montante devido nas operações ou presta
ções seguintes;

b) acarretará a anulação do crédito relativo
às operações anteriores;

m- poderá ser seletivo, em função da essen
cialidade das mercadorias e dos serviços;

IV- resolução do Senado Federal, de iniciativa
do Presidente da República ou de um terço dos
Senadores, aprovada pela maioria absoluta de
seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicá
veis às operações e prestações, interestaduais e
de exportação;

V- é facultado ao Senado Federal:
a) estabelecer alíquotas mínimas nas opera

ções internas, mediante resolução de iniciativa
de um terço e aprovada pela maioria absoluta
de seus membros;

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas ope
rações para resolver conflito específico que envol
va interesse de Estados, mediante resolução de
iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois
terços de seus membros;

VI-salvo deliberação em contrário dos Esta
dos e do Distrito Federal, nos termos do disposto
no inciso XII, g, as alíquotas internas, nas opera
ções relativas à circulação de mercadorias e nas
prestações de serviços, não poderão ser inferiores
às previstas para as operações interestaduais;

VII- em relação às operações e prestações
que destinem bens e serviços a consumidor fmal
localizado em outro Estado, adotar-se-á:

a) a alíquota interestadual, quando o destina
tário for contribuinte do imposto;

b) a alíquota interna, quando o destinatário
não for contribuinte dele;

VlII-na hipótese da alínea a do inciso anterior,
caberá ao Estado da localização do destinatário
o imposto correspondente à diferença entre a alí
quota interna e a interestadual;

IX-incidirá também:
a) sobre a entrada de mercadoria importada

do exterior, ainda quando se tratar de bem desti
nado a consumo ou ativo fixodo estabelecimento,
assim como sobre serviço prestado no exterior,
cabendo o imposto ao Estado onde estiver situa
do o estabelecimento destinatário da mercadoria
ou do serviço;

b) 'sobre o valor total da operação, quando
mercadorias forem fornecidas com serviços não
compreendidos na competência tributária dos
Municípios;

X-não incidirá:
a) sobre operações que destinem ao exterior

produtos industrializados, excluídos os semi-ela
borados definidos em lei complementar;

b) sobre operações que destinem a outros
Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combus
tiveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia
elétrica;

c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no
art. 153, § 5°;

XI - não compreenderá, em sua base de cálcu
lo, o montante do imposto sobre produtos indus
trializados, quando a operação, realizada entre
contribuintes e relativa a produto destinado à in
dustrialização ou à comercialização, configure fa
to gerador dos dois impostos;

xn - cabe à lei complementar:
a) definir seus contribuintes;
b) dispor sobre substituição tributária;
c) disciplinar o regime de compensação do

imposto;
d) fixar, para efeito de sua cobrança e defini

ção do estabelecimento responsável, o local das
operações relativas à circulação de mercadorias
e das prestações de serviços;

e) excluir da incidência do imposto, nas ex
portações para o exterior, serviços e outros produ
tos além dos mencionados no inciso X, a;

f) prever casos de manutenção de crédito, re
lativamente à remessa para outro Estado e expor
tação para o exterior, de serviços e de merca
dorias;

g) regular a forma como, mediante delibe
ração dos Estados e do Distrito Federal, isenções,
incentivos e benefícios fiscais serão concedidos
e revogados.

§ 3° À exceção dos impostos de que tratam
o inciso I, b, do ceput deste artigo e os arts. 153,
I e 11, e 156,111, nenhum outro tributo incidirá sobre
operações relativas a energia elétrica, combus
tíveis líquidos e gasosos, lubrificantes e minerais
do Pais.

Seção V
Dos Impostos dos Municípios

Art. 156. Compete aos Municípios instituir im
postos sobre;
1-propriedade predial e territorial urbana;
11 - transmissão inter vivos, a qualquer título,

por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza
ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis,
exceto os de garantia, bem como cessão de direi
tos a sua aquisição;

m- vendas a varejo de combustíveis líquidos
e gasosos, exceto óleo dieSel;

IV- serviços de qualquer natureza, não com
preendidos no art 155,I,b, definidos em lei com
plementar.

§ 1° O imposto previsto no inciso I poderá
ser progressivo, nos termos de lei municipal, de
forma a assegurar o cumprimento da função S0

cial da propriedade.
§ 2° O imposto previsto no inciso 11:
I - não incide sobre a transmissão de bens

ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa
jurídica em realização de' capital, nem sobre a
transmissão de bens ou direitos decorrente de
fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa
jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade pre
ponderante do adquirente for a compra e venda
desses bens ou direitos, locação de bens imóveis
ou arrendamento mercantil;

11-compete ao Município da situação do bem.
§ 3° O imposto previsto no inciso 111 não ex

clui a incidência do imposto estadual previsto no
art 155,I, b, sobre a mesma operação.

§ 4° Cabe à lei complementar:
1- fixar as alíquotas máximas dos impostos

previstos nos incisos me IV;
11 - excluir da incidência do imposto previsto

no inciso IVexportações de serviços para o exte
rior.

Seção VI
Da Repartição dBS Receitas TrlbutárJa6

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito
Federal;
1-o produto da arrecadação do imposto da

União sobre renda e proventos de qualquer natu
reza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos,
a qualquer título, por eles, suas autarquias e peJas
fundações que instituírem e mantiverem;

fi- vinte por cento do produto da arrecadação
do imposto que a União instituir no exercicio da
competência que lhe é atribuída pelo art. 154,
L
Art. 158. Pertencem aos Municípios:

1-o produto da arrecadação do imposto da
União sobre renda e proventos de qualquer natu
reza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos,
a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem;

fi- cinqüenta por cento do produto da arreca
dação do imposto da União sobre a propriedade
territorial rural, relativamente aos imóveis neles
situados;

lll - cinqüenta por cento do produto da arreca
dação do imposto do Estado sobre a propriedade
de veículos automotores licenciados em seus ter
ritórios;

IV- vinte e cinco por cento do produto da arre
cadação do imposto do Estado sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre pres
tações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação.

Parágrafo único. As parcelas de receita per
tencentes aos Municípios, mencionadas no inciso
IV, serão creditadas conforme os seguintes crité
rios:

l-três quartos, no mínimo, na proporção do
valor adicionado nas operações relativas à circula
ção de mercadorias e nas prestações de serviços,
realizadas em seus territórios;

11 - até um quarto, de acordo com o que dispu
ser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei
federal.
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Art. 159. A União entregará:
I- do produto da arrecadação dos impostos

sobre renda e proventos de qualquer natureza
e sobre produtos industrializados, quarenta e sete
por cento na seguinte forma:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Particípação dos Estados e
do Distrito Federal;

b) vinte e dOIS inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Municípios;

c) três por cento, para aplicação em progra
mas de financiamento ao setor produtivo das Re
giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de
suas instituições financeiras de caráter regional,
de acordo com os planos regionais de desenvol
vimento, ficando assegurada ao semi-árido do
Nordeste a metade dos recursos destinados à Re
gião, na forma que a lei estabelecer;

II- do produto da arrecadação do imposto so
bre produtos industrializados, dez por cento aos
Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente
ao valor das respectivas exportações de produtos
industrializados.

§ 1° Para efeito de cálculo da entrega a ser
efetuada de acordo com o previsto no inciso I,
excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto
de renda e proventos de qualquer natureza perten
cente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Mum
cipios, nos termos do disposto nos arts. 157, I,
e 158, \.

§ 2° A nenhuma unidade federada poderá ser
destinada parcela superior a vinte por cento do
montante a que se refere o inciso Il, devendo
o eventual excedente ser distribuído entre os de
mais partícípantes, mantido, em relação a esses,
o critério de partilha nele estabelecido.

§ 3° Os Estados entregarão aos respectivos
Municípios vinte e cinco por cento dos recursos
que receberem nos termos do inciso Il, obser
vados os critérios estabelecidos no art. 158, pará
grafo único, I e Il,
Art. 160. Évedada a retenção ou qualquer res
trição à entrega e ao emprego dos recursos atri
buídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Fe
deral e aos Municípios, neles compreendidos adi
cionais e acréscimos relativos a impostos.

Parágrafo único. Essa vedação não impede
a União de condicionar a entrega de recursos
ao pagamento de seus créditos.
Art. 161. Cabe à lei complementar:

I- definir valor adicionado para fins do dispos
to no art. 158, parágrafo único, I;

II- estabelecer normas sobre a entrega dos
recursos de que trata o art. 159, especialmente
sobre os critérios de rateio dos fundos previstos
em seu inciso I,objetivando promover o equilíbrio
sócio-econômico entre Estados e entre Municí
pios;

m- dispor sobre o acompanhamento, pelos
beneficiários, do cálculo das quotas e da liberação
das participações previstas nos arts. 157, 158 e
159.

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da
União efetuará o cálculo das quotas referentes
aos fundos de participação a que alude o inciso
lI.
Art. 162. A União, os Estados, o Distrito Fede
ral e os Municípios divulgarão, até o último dia
do mês subseqüente ao da arrecadação, os mon
tantes de cada um dos tributos arrecadados, os
recursos recebidos, os valores de origem tributária

entregues e a entregar e a expressão numérica
dos critérios de rateio.

Parágrafo único. Os dados divulgados pela
União serão discriminados por Estado e por Muni
cípio; os dos Estados, por Município.

Capítulo 11
DAS ANANÇAS PÚBUCAS

Seção I
Normas Gerais

Art. 163. Lei complementar disporá sobre:
I- finanças públicas;
li-dívida pública extema e intema, incluída

a das autarquias, fundações e demais entidades
controladas pelo Poder Público;

11/ - concessão de garantias pejas entidades
públicas;
.N - emissão e resgate de títulos da divida pú

blica;
V- fiscalização das instituições financeiras;
VI - operações de câmbio realizadas por ór

gãos e entidades da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios;

VII- compatIbilização das funções das institui
ções oficiais de crédito da União, resguardadas
as caracteristicas e condições operaoonals plenas
das voltadas ao desenvolvimento regional.
Art. 164. A competência da União para emitir
moeda será exercida exclusivamente pelo banco
central.

§ 1e É vedado ao Banco Central conceder,
direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro
Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não
seja instituição financeira.

§ 2° O Banco Central poderá comprar e ven
der titulos de emissão do Tesouro Nacional, com
o objetivo de regular a oferta de moeda ou a
taxa de juros.

§ 3° As disponibilidades de caixa da União
serão depositadas no Banco Central; as dos Esta
dos, do Dístnto Federal, dos Mumcípios e dos
órgãos ou entidades do Poder Público e das em
presas por ele controladas, em instituições finan
ceiras oficiais, ressalvados os casos previstos em
lei.

Seção 11
Dos Orçamentos

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:
1-o plano plurianual;
II- as diretrizes orçamentárias;
III- os orçamentos anuais.
§ 1o A lei que instituir o plano plurianual esta

belecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, ob
jetivos e metas da administração pública federal
para as despesas de capital e outras delas decor
rentes e para as relativas aos programas de dura
ção continuada.

§ 2° A lei de diretrizes orçamentárias com
preenderá as metas e prioridades da administra
ção pública federal, incluindo as despesas de capi
tal para o exercício financeiro subsequente, orien
tará a elaboração da lei orçamentária anual, dispo
rá sobre as alterações na legislação tributária e
estabelecerá a politica de aplicação das agências
financeiras oficiais de fomento.

§ 3° O Poder Executivo publicará, até trinta
dias após o encerramento de cada bimestre, rela
tório resumido da execução orçamentária.

§ 4° Os planos e programas nacionais, regio
nais e setonaís previstos nesta Constituição serão
elaborados em consonância com o plano pluria
nual e apreciados pelo Congresso Nacional.

§ 5° A lei orçamentária anual compreenderá:
1-o orçamento fiscal referente aos Poderes

da União, seus fundos, órgãos e entidades da
administração direta e indireta, inclusive funda
ções instituídas e mantidas pelo Poder Público;

11 - o orçamento de investimento das empre
sas em que a União, direta ou indiretamente, dete
nha a maioria do capital social com direito a voto;

1lI - o orçamento da seguridade social, abran
gendo todas as entidades e órgãos a ela vincula
dos, da administração direta ou indireta, bem co
mo os fundos e fundações instituídos e mantidos
pelo Poder Público.

§ 6° O projeto de lei orçamentária será acom
oanhado de demonstrativo regionalizado do efeí
(O, sobre as receitas e despesas, decorrente de
senções, anistias, remissões, subsídios e bene
iícios de natureza financeira, tributária e crediticia.

§ 7° Os orçamentos previstos no § 5°, I e 11,
deste artigo, ccmpatibilízados com o plano pluria
nual, terão entre suas funções a de reduzir desi
gualdades inter-regionais, segundo critério popu
lacional.

§ 8° A lei orçamentária anual não conterá dis
positivo estranho à previsão da receita e à fixação
da despesa, não se mcluíndo na proibição a autori·
zação para abertura de créditos suplementares
e contratação de operações de crédito, ainda que
por antecipação de receita, nos termos da lei.

§ 9" Cabe à lei complementar:
1-dispor sobre o exercícíofinanceiro, a vigên

cia, os prazos, a elaboração e a organização do
plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias
e da lei orçamentária anual;

II- estabelecer normas de gestão financeira
e patrimonial da administração direta e indireta,
bem como condições para a instituição e funcio
namento de fundos.

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano
plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orça
mento anual e aos créditos adicionais serão apre
ciados pelas duas Casas do Congresso Nacional,
na forma do regimento comum.

§ 1c Caberá a uma Comissão mista perma
nente de Senadores e Deputados:

I- examinar e emitir parecer sobre os projetos
referidos neste artigo e sobre as contas apresen
tadas anualmente pelo Presidente da República;

II- examinar e emitir parecer sobre os planos
e programas nacionais, regionais e setoriais pre
vistos nesta Constituição e exercer o acompa
nhamento e a fiscalização orçamentária. sem pre
juizo da atuação das demais comissões do Con
gresso Nacional e de suas Casas. criadas de acor
do com o art. 58.

§ 29 As emendas serão apresentadas na Co
missão mista, que sobre elas emitirá parecer, e
apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário
das duas Casas do Congresso Nacional.

§ 3° As emendas ao projeto de lei do orça
mento anual ou aos projetos que o modifiquem
somente podem ser aprovadas caso:

l-sejam compatíveis com o plano plurianual
e com a lei dediretrizes orçamentárias;
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11 - indiquem os recursos necessários, adrm
tidos apenas os provenientes de anulação de des
pesa, excluídas as que incidam sobre:

a) dotações para pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida;
c) transferências tributárias constitucionais

para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou
III - sejam relacionadas:
a) com a correção de erros ou orrussões: ou
b) com os dispositivos do texto do projeto

de lei.
§ 4° As emendas ao projeto de leide diretrizes

orçamentárias não poderão ser aprovadas quan
do incompatíveis com o plano plurianual.

§ 5° O Presidente da República poderá enviar
mensagem ao Congresso Nacional para propor
modificação nos projetos a que se refere este
artigo enquanto não iniciada a votação, na Comis
são mista, da parte cuja alteração é proposta.

§ 6° Os projetos de lei do plano plurianual,
das diretrizes orçamentárias e do orçamento
anual serão enviados pelo Presidente da Repú
blica ao Congresso Nacional, nos termos da lei
complementar a que se refere o art. 165, § 90

§ 79 Aplicam-se aos projetos mencionados
neste artigo, no que não contrariar o disposto
nesta seção, as demais normas relativas ao pro
cesso legislativo.

§ /3" Os recursos que, em decorrência de ve
to, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamen
tária anual, ficarem sem despesas corresponden
tes poderão ser utilizados, conforme o caso, me
diante créditos especiais ou suplementares, com
prévia e específica autorização legislativa.
Art. 167. São vedados:

1-o início de programas ou projetos não in
cluídos na lei orçamentária anual;

11 - a realização de despesas ou a assunção
de obrigações diretas que excedam os créditos
orçamentários ou adicionais;

III- a realização de operações de créditos que
excedam o montante das despesas de capital,
ressalvadas as autorizadas mediante créditos su
plementares ou especiais com finalidade precisa,
aprovados pelo Poder Legislativopor maioria ab
soluta;

IV- a vinculação de receita de impostos a ór
gão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição
do produto da arrecadação dos impostos a que
se referem os arts. 158 e 159, a destinação de
recursos para manutenção e desenvolvimento do
ensino, como determinado pelo art. 212, e a pres
tação de garantias às operações de crédito por
antecipação de receita, previstas no art. 165, §
8°',

V- a abertura de crédito suplementar ou espe
cial sem prévia autorização legislativae sem indi
cação dos recursos correspondentes;

VI - a transposição, o remanejamento ou a
transferência de recursos de uma categoria de
programação para outra ou de um órgão para
outro, sem prévia autorização legislativa;

VIl-a concessão ou utilização de créditos ili
mitados;

WI-a utilização, sem autorização legislativa
específica, de recursos dos orçamentos fiscal e
da seguridade social para suprir necessidade ou
cobrir déficit de empresas, fundações e fundos,
inclusive dos mencionados no art. 165, § 5°;

IX-a instituição de fundos de qualquer natu
reza, sem prévia autorização legislativa.

§ 1° Nenhum investimento cuja execução ul
trapasse um exercício financeiro poderá ser inicia
do sem prévia inclusão no plano plurianual, ou
sem leique autorize a inclusão, sob pena de crime
de responsabilidade.

§ 2° Os créditos especiais e extraordinários
terão vigência no exercício financeiro em que fo
rem autorizados, salvo se o ato de autorização
for promulgado nos últimos quatro meses daque
le exercício, caso em que, reabertos nos limites
de seus saldos, serão incorporados ao orçamento
do exercício financeiro subseqüente.

§ 3° A abertura de crédito extraordinário so
mente será admitida para atender a despesas im
previsíveis e urgentes, como as decorrentes de
guerra, comoção interna ou calamidade pública,
observado o disposto no art. 62.
Art. 168. Os recursos correspondentes às do
tações orçamentárias, compreendidos os créditos
suplementares e especiais, destinados aos órgãos
dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Minis
tério Público, ser-lhes-ão entregues até o dia 20
de cada mês, na forma da lei complementar a
que se refere o art. 165, § 9".
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inati
vo da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios não poderá exceder os limites es
tabelecidos em lei complementar.

Parágrafo único. A concessão de qualquer
vantagem ou aumento de remuneração, a criação
de cargos ou alteração de estrutura de carreiras,
bem como a admissão de pessoal, a qualquer
título, pelos órgãos e entidades da administração
direta ou indireta, inclusive fundações instituídas
e mantidas pelo Poder Público, só poderão ser
feitas:

1-se houver prévia dotação orçamentária sufi
ciente para atender às projeções de despesa de
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

11-se houver autorização específica na lei de
diretrizesorçamentárias, ressalvadas as empresas
públicas e as sociedades de economia mista.

Título VII

DA ORDEM ECONÓMlCA E FINANCEIRA

Capítulo I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA

ATMDADE ECONÓMlCA

Art. 170. A ordem econômica, fundada na va
lorização do trabalho humano e na livreiniciativa,
tem por fim assegurar a todos existência digna,
conforme os ditames da justiça social, observados
os seguintes princípios:

1-soberania nacional;
11 - propriedade privada;
IlI- função social da propriedade;
IV-livre concorrência;
V- defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente;
VII - redução das desigualdades regionais e

sociais;
VlII- busca do pleno emprego;
IX- tratamento favorecido para as empresas

brasileiras de capital nacional de pequeno porte.
Parágrafo único. É assegurado a todos o lívre

exercício de qualquer atividade econômica, inde
pendentemente de autorização de órgãos públi
cos, salvo nos casos previstos em lei.

Art. 171. São consideradas:
I - empresa brasileira a constituída sob as leis

brasileiras e que tenha sua sede e administração
no País;

II - empresa brasileira de capital nacional
aquela cujo controle efetivoesteja em caráter per
manente sob a titularidade direta ou indireta de
pessoas físicas domiciliadas e residentes no País
ou de entidades de direito público interno, enten
dendo-se por controle efetivoda empresa a titula
ridade da maioria de seu capital votante e o exercí
cio, de fato e de direito, do poder decisório para
gerir suas atividades.

§ 1° Aleipoderá, em relação à empresa brasi
leira de capital nacional:
1-conceder proteção e benefícios especiais

temporários para desenvolver atividades conside
radas estratégicas para a defesa nacional ou im
prescindíveis ao desenvolvimento do País;

11-estabelecer, sempre que considerar um se
tor imprescindível ao desenvolvimento tecnoló
gico nacional, entre outras condições e requisitos:

a) a exigência de que o controle referido no
inciso 11 do ceput se estenda às atividades tecnoló
gicas da empresa, assim entendido o exercício,
de fato e de direito,do poder decisório para desen
volver ou absorver tecnologia;

b) percentuais de participação, no capital, de
pessoas físicas domiciliadas e residentes no País
ou entidades de direito público interno.

§ 2° Na aquisição de bens e serviços, o Poder
Público dará tratamento preferencial, nos termos
da lei, à empresa brasileira de capital nacional.
Art. 172. A lei disciplinará, com base no inte
resse nacional, os investimentos de capital estran
geiro, incentivará os reinvestimentos e regulará
a remessa de lucros.
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta
Constituição, a exploração direta de atividade eco
nômica pelo Estado só será permitida quando
necessária aos imperativos da segurança nacional
ou a relevante interesse coletivo, conforme defini
dos em lei.

§ 1° A empresa pública, a sociedade de eco
nomia mista e outras entidades que explorem ati
vidade econômica sujeitam-se ao regime jurídico
próprio das empresas privadas, inclusive quanto
às obrigações trabalhistas e tributárias.

§ 2° As empresas públicas e as sociedades
de economia mista não poderão gozar de privilé
gios fiscais não extensivos às do setor privado.

§ 3° A lei regulamentará as relações da em
presa pública com o Estado e a sociedade.

§ 4° A lei reprimirá o abuso do poder econô
mico que vise à dominação dos mercados, à eli
minação da concorrência e ao aumento arbitrário
dos lucros.

§ 5° A lei, sem prejuízo da responsabilidade
individual dos dirigentes da pessoa jurídica, esta
belecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a
às punições compatíveis com sua natureza, nos
atos praticados contra a ordem econômica e fi
nanceira e contra a economia popular.

Art. 174. Como agente normativo e regulador
da atividade econômica, o Estado exercerá, na
forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo
e planejamento, sendo este determinante para o
setor público e indicativo para o setor privado.

§ 1° A lei estabelecerá as diretrizes e bases
do planejamento do desenvolvimento nacional
equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará
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os planos nacionais e regionais de desenvolvi
mento.

§ 2° A lei apoiará e estimulará o cooperati
vismo e outras formas de associativismo.

§ 3° O Estado favorecerá a organização da
atividade garimpeira em cooperativas, levando em
conta a proteção do meio ambiente e a promoção
econômico-social dos garimpeiros.

§ 4° As cooperativas a que se refere o pará
grafo anterior terão prioridade na autorização ou
concessão para pesquisa e lavra dos recursos e
jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde
estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo
com o art. 21, XXN, na forma da lei.
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma
da lei, diretamente ou sob regime de concessão
ou permissão, sempre através de licitação, a pres
tação de serviços públicos.

115único. A lei disporá sobre:
[-o regime das empresas concessionárias e

permissionárias de serviços públicos, o caráter
especial de seu contrato e de sua prorrogação,
bem como as condições de caducidade, fiscali
zação e rescisão da concessão ou permissão;

n- os direitos dos usuários;
UI - política tarifária;
IV- a obrigação de manter serviço adequado.

Art. 176. Asjazidas, em lavra ou não, e demais
recursos minerais e os potenciais de energia hí
dráulica constituem propriedade distinta da do
solo, para efeito de exploração ou aproveitamento,
e pertencem à União, garantida ao concessionário
a propriedade do produto da lavra.

§ 1o Apesquisa e a làvra de recursos minerais
e o aproveitamento dos potenciais a que se refere
o caput deste artigo somente poderão ser efetua
dos mediante autorização ou concessão da União,
no interesse nacional, por brasileiros ou empresa
brasileira de capital nacional, na forma da lei, que
estabelecerá as condições específlcas quando es
sas atividades se desenvolverem em faixade fron
teira ou terras indígenas.

§ 2° E assegurada participação ao proprie
tário do solo nos resultados da lavra, na forma
e no valor que dispuser a lei.

§ 3° A autorização de pesquisa será sempre
por prazo determinado, e as autorizações e con
cessões previstas neste artigo não poderão ser
cedidas ou transferidas, total ou parcialmente,
sem prévia anuência do poder concedente.

§ 4° Não dependerá de autorização ou con
cessão o aproveitamento do potencial de energia
renovável de capacidade reduzida.

Art. 1'17. Constituem monopólio da União:
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo

e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos;
II- a refinação do petróleo nacional ou estran

geiro;
III- a importação e exportação dos produtos

e derivados básicos resultantes das atividades pre
vistas nos incisos anteriores;

IV- o transporte marítimo do petróleo bruto
de origem nacional ou de denvados básicos de
petróleo produzidos no País, bem assim o trans
porte, por meio de conduto, de petróleo bruto,
seus derivados e gás natural de qualquer origem;

V- a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o
reprocessamento, a industrialização e o comércio
de minérios e minerais nucleares e seus deriva
dos

§ 1° O monopólio previsto neste artigo inclui
os riscos e resultados decorrentes das atividades
nele mencionadas, sendo vedado à União ceder
ou conceder qualquer tipo de participação, em
espécie ou em valor, na exploração de jazidas
de petróleo ou gás natural, ressalvado o disposto
no art. 20, § 1°

§ 2° Aleidisporá sobre o transporte e a utiliza
ção de materiais radioativos no território nacional.
Art. 178. A lei disporá sobre:

I- a ordenação dos transportes aéreo, marí
timo e terrestre;

/1- a predominância dos armadores nacionais
e navios de bandeira e registros brasileiros e do
país exportador ou importador;

III- o transporte de granéis;
IV-a utilização de embarcações de pesca e

outras.
§ 1° A ordenação do transporte intemacional

cumprirá os acordos firmados pela União. aten
dido o princípio de reciprocidade.

§ 2° Serão brasileiros os armadores, os pro
prietários, os comandantes e dois terços, pelo me
nos, dos tnpulantes de embarcações nacionais.

§ 3° A navegação de cabotagem e a interior
são privativas de embarcações nacionais, salvo
caso de necessidade pública, segundo dispuser
alei.
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Fede
ral e os Municípios dispensarão às microempresas
e às empresas de pequeno porte, assim definidas
em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando
a íncentívá-las pela simplificação de suas obriga
ções administrativas, tributárias, prevídenciánas e
creditícias, ou pela eliminação ou redução destas
por meio de lei.
Art. 180. A União, os Estados, o Distrito Fede
ral e os Municípios promoverão e incentivarão
o turismo como fator de desenvolvimento social
e econômico.
Art. 181. O atendimento de requisição de do
cumento ou informação de natureza comercial,
feita por autoridade administrativa ou judiciária
estrangeira, a pessoa física ou juridica residente
ou domiciliada no País dependerá de autorização
do Poder competente.

Capítulo 11
DA POLíTICAURBANA

Art. 182. A política de desenvolvimento urba
no, executada pelo Poder Público municipal, con
forme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais d,a cidade e garantir o bem-estar
de seus habitantes.

§ 19 O plano diretor, aprovado pela Câmara
Municipal, obrigatório para cidades com mais de
vinte mil habitantes, é o instrumento básico da
política de desenvolvimento e de expansão urba
na.

§ 2° A propriedade urbana cumpre sua fun
ção social quando atende às exigências funda
mentais de ordenação da cidade expressas no
plano diretor.

§ 3° As desapropriações de imóveis urbanos
serão feitas com prévia e justa indenização em
dinheiro.

§ 4° Éfacultedo ao Poder Público municipal,
mediante leiespecífica para área incluída no plano
diretor, exigir, nos termos da lei federal, do pro
prietário do solo urbano não edificado, subutí-

lizado ou não utilizado,que promova seu adequa
do aproveitamento, sob pena, sucessivamente,
de:

I- parcelamento ou edificação compulsórios;
II - imposto sobre a propriedade predial e terrí

torial urbana progressivo no tempo;
1lI - desapropriação com pagamento mediano

te titulos da dívida pública de emissão previa
mente aprovada pelo Senado Federal com prazo
de resgate de até dez anos, em parcelas anuais,
iguais e sucessivas, assegurados o valor real da
índemzação e os juros legais.
Art. 183. Aquele que possuir como sua área
urbana de até duzentos e cinqüenta metros qua
drados, por cinco anos, ininterruptamente e sem
oposição, utilizando-a para sua moradia ou de
sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que
não seja proprietário de outro imóvel urbano ou
rural.

§ 10 O título de domínio e a concessão de
uso serão conferidos ao homem ou à mulher,
ou a ambos, independentemente do estado civil.

§ 2o Esse direito não será reconhecido ao
mesmo possuidor por mais de uma vez.

§ 3o Os imóveis públicos não serão adqui
ridos por usucaprão.

Capítulo III
DA POLfTICAAGRíCOLA E FUNDIÁRIA

E DA REFORMA AGRÁRIA

Art. 184. Compete à União desapropriar por
interesse social, para fins de reforma agrária, o
imóvel rural que não esteja cumprindo sua função
social, mediante prévia e justa indenização em
títulos da dívida agrária, com cláusula de preser
vação do valor real, resgatáveis no prazo de até
vinte anos, a partir do segundo ano de sua emis
são, e cuja utilização será definida em lei.

§ 1° Asbenfeitorias úteis e necessárias serão
indenizadas em dinheiro.

§ 2° O decreto que declarar o imóvel como
de interesse social, para fins de reforma agrária,
autoriza a União a propor a ação ae desapro
priação.
J 3° Cabe à lei complementar estabelecer

procedimento contraditório especial, de rito su
mário, para o processojudicial de desapropriação.

§ 4° O orçamento fixará anualmenté o volu
me total de títulos da divida agrária, assim como
o montante de recursos para atender ao programa
de reforma agrária no exercício

§ 5° São isentas de impostos federais, esta
duais e municipais as operações de transferência
de imóveis desapropriados para fins de reforma
agrária.
Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação
para fins de reforma agrária:

1-a pequena e média propriedade rural, assim
definida em lei, desde que seu proprietário não
possua outra;

ll- a propriedade produtiva.
Parágrafo único. Aleigarantirá tratamento es

pecial à propriedade produtiva e fixará normas
para o cumprimento dos requisitos relativos a sua
função social.
Art. 186. A função social é cumprida quando
a propriedade rural atende, simultaneamente, se
gundo critérios e graus de exigência estabelecidos
em lei, aos seguintes requisitos:

1-aproveitamento racional e adequado;
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li- utilização adequada dos recursos naturais
disponíveis e preservação do meio ambiente;

111- observância das disposições que regulam
as relações de trabalho;

N - exploração que favoreça o bem-estar dos
proprietários e dos trabalhadores.
Art. 187. A política agrícola será planejada e
executada na forma da lei, com a participação
efetiva do setor de produção, envolvendo produ
tores e trabalhadores rurais, bem como dos seto
res de comercialização, de armazenamento' e de
transportes, levando em conta, especialmente:

1-os instrumentos creditícios e fiscais;
li-os preços compatíveis com os custos de

produção e a garantia de comercialização;
111- o incentivo à pesquisa e à tecnologia;
N-a assistência técnica e extensão rural;
V - o seguro agrícola;
V1- o cooperativismo;
V11- a eletrificação rural e irrigação;
V111-a habitação para o trabalhador rural.
§ 1c Incluem-se no planejamento agrícola as

atividades agroindustriais, agropecuárias, pes
queiras e florestais.

§ 2° Serão compatibilizadas as ações de polí
tica agrícola e de reforma agrária.
Art. 188. Adestinação de terras públicas e de
volutas será compatibilizada com a política agrí
cola e com o plano nacional de reforma agrária.

§ 1c A alienação ou a concessão, a qualquer
título, de terras públicas com área superior a dois
mil e quinhentos hectares a pessoa físicaoujurídí
ca, ainda que por interposta pessoa, dependerá
de prévia aprovação do Congresso Nacional.

§ 2° Excetuam-se do disposto no parágrafo
anterior as alienações ou as concessões de terras
públicas para fins de reforma agrária.
Art. 189. Os beneficiários da distribuição de
imóveis rurais pela reforma agrária receberão títu
los de domínio ou de concessão de uso, íneqo
ciáveis pelo prazo de dez anos.

Parágrafo único. O título de domínio e a con
cessão de uso serão conferidos ao homem ou
à mulher, ou a ambos, independentemente do
estado civil, nos termos e condições previstos em
lei.
Art. 190. A lei regulará e limitará a aquisição
ou o arrendamento de propriedade rural por pes
soa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá
os casos que dependerão de autorização do Con
gresso Nacional.
Art. 191. Quem, não sendo proprietário de
imóvel rural ou urbano, possua como seu, por
cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de
terra, em ,zona rural, não superior a clnqüenta
hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho
ou de sua família, tendo nela sua moradia, adqui
rir-lhe-á a propnedade.

Parágrafo único. Os imóveis públicos não se
rão adquiridos por usucapião.

Capítulo W
DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estru
turado de forma a promover o desenvolvimento
equilibrado do País e a servir aos interesses da
coletividade, será regulado em lei complementar,
que disporá, inclusive, sobre:
1-a autorização para o funcionamento das

instituições financeiras, assegurado às instituições
bancárias oficiais e privadas acesso a todos os

instrumentos do mercado financeiro bancário,
sendo vedada a essas instituições a participação
em atividades não previstas na autorização de que
trata este inciso;

II- autorização e funcionamento dos estabele
cimentos de seguro, previdência e capitalização,
bem como do órgão oficial fiscalizador e do órgão
oficial ressegurador;

IlI-as condições para a participação do capital
estrangeiro nas instituições a que se referem os
incisos anteriores, tendo em vista, especialmente:

a) os interesses nacionais;
b) os acordos internacionars:
N - a organização, o funcionamento e as atri

buições do Banco Central e demais instituições
financeiras públicas e privadas;

V- os requisitos para a designação de mem
bros da díretona do Banco Central e demais ínsti
tuições flnancetras, bem como seus Impedimen
tos após o exercício do cargo;

V1- a criação de fundo ou seguro, com o obje
tivo de proteger a econorrua popular, garantindo
créditos, aplicações e depósitos até determinado
valor, vedada ~ participação de recursos da União;

V11- os critérios restritivos da transferência de
poupança de regiões com renda inferior à média
nacional para outras de maior desenvolvimento;

VIII - o funcionamento das cooperativas de
crédito e os requisitos para que possam ter condi
ções de operacionalidade e estruturação próprias
das instItuições flnancelras.

§ Ic Aautorização a que se referem os incisos
I e 11 será inegociável e intransferível, permitida
a transmissão do controle da pessoa jurídica titu
lar, e concedida sem ônus, na forma da lei do
sistema financeiro nacional, a pessoa jurídica cu
jos diretores tenham capacidade técnica e reputa
ção ilibada, e que comprove capacidade econô
mica compatível com o empreendimento.

§ 2° Os recursos financeiros relativos a pro
gramas e projetos de caráter regional, de respon
sabilidade da União, serão depositados em suas
'instituições regionais de crédito e por elas apli-
'cados. .

§ 3° As taxas de juros reais, nelas incluídas
comissões e quaisquer outras remunerações díre
ta ou mdíretamente refendas à concessão de crê
dito, não poderão ser superiores a doze por cento
ao ano; a cobrança acima deste limite será concei
tuada como crime de usura, purudo, em todas
as suas modalidades, nos termos que a lei deter
minar.

Título VIII

DA ORDEM SOCIAL

Capítulo I
DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 193. A ordem social tem como base o
primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar
e a justiça sociais.

Capítulo 11
DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção!
Disposições Gerais

Art. 194. Aseguridade SOCIal compreende um
conjunto integrado de ações de miciativa dos Po
deres Públicos e da sociedade, destinadas a asse-

gurar os direitos relativos à saúde, à previdência
e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público,
nos termos da lei, organizar a seguridade social,
com base nos seguintes objetivos:

J- universalidade da cobertura e do atendi
mento;

II- uniformidade e equivalência dos benefícios
e serviços às populações urbanas e rurais;

111- seletividade e distributividade na prestação
dos benefícios e serviços;

N - irredutibilidade do valor dos benefícios;
V- eqüidade na forma de participação no cus

teio;
VI- diversidade da base de financiamento;
VII - caráter democrático e descentralizado da

gestão administrativa, com a participação da co
murudade, em especial de trabalhadores, empre
sários e aposentados.
Art. 195. A seguridade social será financiada
por toda a sociedade, de forma direta e indireta,
nos termos da lei,mediante recursos provenientes
dos orçamentos da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municipios, e das seguintes
contribuições sociais:
1-dos empregadores, incidente sobre a folha

de salários, o faturamento e o lucro;
11-dos trabalhadores;
lII-sobre a receita de concursos de prognós

ticos.
§ l° As receitas dos Estados, do Distrito Fe

deral e dos Municípios destinadas à seguridade
social constarão dos respectivos orçamentos, não
integrando o orçamento da União.

§ 2° A proposta de orçamento da seguridade
social será elaborada de forma integrada pelos
órgãos responsáveis pela saúde, previdência s0
cial e assistência social, tendo em vista as metas
e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes or
çamentárias, assegurada a cada área a gestão
de seus recursos

§ 3° A pessoa jurídica em débito com o siste
ma da seguridade social, como estabe'ecído em
lei, não poderá contratar com o Poder Público
nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios.

§ 4° A lei poderá ínstítuír outras fontes desti
nadas a garantir a manutenção ou expansão da
seguridade social, obedecido o disposto no art.
154,1.

§ 5° Nenhum beneficio ou serviço da seguri
dade social poderá ser criado, majorado ou esten
dido sem a correspondente fonte de custeio total.

§ 6° Ascontribuições sociais de que trata este
artigo só poderão ser exigidas após decorridos
noventa dias da data da publicação da lei que
as houver instituído ou modificado, não se lhes
aplicando o disposto no art. 150,111, b.

§ 7° São isentas de contribuição para a segu
ridade social as entidades beneficentes de assis
tência social que atendam às exigências estabe
lecidas em lei.

§ 8° O produtor, o parceiro, o meeiro e o
arrendatário rurais, o garimpeiro e o pescador
artesanal, bem como os respectivos cônjuges,
que exerçam suas atividades em regime de eco
nomia familiar, sem empregados permanentes,
contribuirão para a seguridade social mediante
a aplicação de uma alíquota sobre o resultado
da comercialização da produção e farão jus aos
beneficios nos termos da lei.
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Seção II
Da Saúde

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever
do Estado, garantido mediante políticas sociais
e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promo
ção, proteção e recuperação.
Art. 197. São de relevância pública as ações
e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamen
tação, fiscalizaçãoe controle, podendo sua execu-

. ção Ser feita diretamente ou através de terceiros
e, também, por pessoa física ou jurídica de direito
privado.
~. 198. As ações e serviços públicos de saú
de integram uma rede regionalizada e hierarqui
zada e constituem um sistema único, organizado
de acordo com as seguintes diretrizes:
1-descentralização, com direção única em ca

da esfera de governo;
, 11-atendimento integral, com prioridade para

as atividades preventivas, sem prejuízo dos servi
ços assistenciais;

m- participação da comunidade.
Parágrafo único. O sistema único de saúde

será financiado, nos termos do art. 195, com re
cursos do orçamento da seguridade SOCIal, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu
nicípios, além de outras fontes.
Art. 199. A assistência à saúde é livreà inicia
tiva privada.

§ 1° As instituições privadas poderão parti
cipar de forma complementar do sistema único
de saúde, segundo diretrizesdeste, mediante con
trato de direito público ou convênio, tendo prefe
rência as entidades filantrópicas e as sem fins
lucrativos.

§ 2° É vedada a destinação de recursos públi
cos para auxílios ou subvenções às instituições
privadas com fins lucrativos.

§ 3° É vedada a participação direta ou indi
reta de empresas ou capitais estrangeiros na as
sistência à saúde no País, salvo nos casos previs
tos em lei.

§ 4° A lei disporá sobre as condições e os
requisitos que facilitema remoção de órgãos, teci
dos e substâncias humanas para fins de trans
plante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta,
processamento e transfusão de sangue e seus
derivados, sendo vedado todo tipo de comercia
lização.
Art. 200. Ao sistema único de saúde compete,
além de outras atribuições, nos termos da lei:

1-controlar e fiscalizarprocedimentos, produ
tos e substâncias de Interesse para a saúde e
participar da produção de medicamentos, equipa
mentos, imunobiológicos, hemoderivados e ou
tros insumos;

1/- executar as ações de vigilância sanitária
e epidemiológica, bem como as de saúde do tra
balhador;

1/1-ordenar a formação de recursos humanos
na área de saúde;

N - participar da formulação da política e da
execução das ações de saneamento básico;

V- incrementar em sua área de atuação o de
senvolvimento científico e tecnológico;

VI- fiscalizar e inspecionar alimentos, com
preendido o controle de seu teor nutricional, bem
t""n,T'lI(',\ hphirlRlõ:. p. ~rn 1::te: n::tr::t r-nnC:llrnn hl1mAnn°

VII- participar do controle e fiscalização da
produção, transporte, guarda e utilizaçãode subs
tâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioa
tivos;

V11/- colaborar na proteção do meio ambiente,
nele compreendido o do trabalho.

SeçãoIll
Da Previdência Social

Art. 201. Os planos de previdência social, me
diante contribuição, atenderão, nos termos da lei,
a:
1-cobertura dos eventos de doença, invalidez,

morte, incluídos os resultantes de acidentes do
trabalho, velhice e reclusão;

1/-ajuda à manutenção dos dependentes dos
segurados de baixa renda;

11I-proteção à maternidade, especialmente à
gestante;

N - proteção ao trabalhador em situação de
desemprego involuntário;

V - pensão por morte de segurado, homem
ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e depen
dentes, obedecido o disposto no § 5° e no art
202.

§ 1c Qualquer pessoa poderá participar dos
benefícios da previdência social, mediante contri
buição na forma dos planos previdenciários.

§ 2° É assegurado o reajustamento dos be
nefícios para preservar-lhes, em caráter perma
nente, o valor real, conforme critérios definidos
em lei.

§ 3° Todos os salários de contnbuíção consi
derados no cálculo de benefício serão corrigidos
monetariamente.

§ 4° Os ganhos habituais do empregado, a
qualquer título, serão incorporados ao salário para
efeito de contribuição previdenciária e conse
quente repercussão em benefícios, nos casos e
na forma da lei.

§ 5° Nenhum benefício que substitua o salá
rio de contribuição ou o rendimento do trabalho
do segurado terá valor mensal inferior ao salário
mínimo.

§ 6° A gratificação natalina dos aposentados
e pensionistas terá por base o valor dos proventos
do mês de dezembro de cada ano.

§ 7° A previdência social manterá seguro co
letivo,de caráter complementar e facultativo, cus
teado por contribuições adicionais.

§ 8° É vedado subvenção ou auxiliodo Poder
Público às entidades de previdência privada com
fins lucrativos.
Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos
termos da lei, calculando-se o benefício sobre
a média dos trinta e seis últimos salários de contri
buição, corrigidos monetariamente mês a mês,
e comprovada a regularidade dos reajustes dos
salários de contribuição de modo a preservar seus
valores reais e obedecidas as seguintes condi
ções:
1-aos sessenta e cinco anos de idade, para

o homem, e aos sessenta, para a mulher, reduzido
em cinco anos o limite de idade para os trabalha
dores rurais de ambos os sexos e para os que
exerçam suas atividades em regime de economia
familiar,neste incluídos o produtor rural, o garim
peiro e o pescador artesanal;

11-após trinta e cinco anos de trabalho, ao
homem, e, após trinta, à mulher, ou em tempo
inferior.sesuieítos a trabalho sob condições espe-

cíaís, que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, definidas em lei;

III - após trinta anos, ao professor, e, após vinte
e cinco, à professora, por efetivoexercício de fun
ção de magistério.

§ 10 É facultada aposentadoria proporcional,
após trinta anos de trabalho, ao homem, e, após
vinte e cinco, à mulher.

§ 2° Para efeito de aposentadoria, é assegu
rada a contagem recíproca do tempo de contri
buição na administração pública e na atividade
privada, rural e urbana, hipótese em que os diver
sos sistemas de previdência social se compen
sarão financeiramente, segundo critérios estabe
lecidos em lei.

SeçãolV
Da Assistência Social

Art. 203. A assistência social será prestada a
quem dela necessitar, independentemente de
contribuição à seguridade social, e tem por obje
tivos:

1-a proteção à família,à maternidade, à infân
cia, à adolescência e à velhice;

1/-o amparo às crianças e adolescentes ca
rentes;

III - a promoção da integração ao mercado
de trabalho;

N - a habilitação e reabilitação das pessoas
portadoras de deficiência e a promoção de sua
integração à vida comunitária; ,

V- a garantia de um salário mínimo de bene
fício mensal à pessoa portadora de deficiência
e ao idoso que comprovem não possuir meios
de prover à própria manutenção ou de tê-Ia pro
vida por sua família, conforme dispuser a lei.
Art. 204. As ações governamentais na área da
assistência social serão realizadas com recursos
do orçamento da seguridade social, previstos no
art 195, além de outras fontes, e organizadas
com base nas seguintes diretrizes:

I- descentralização político-administrativa,
cabendo a coordenação e as normas gerais à
esfera federal e a coordenação e a execução dos
respectivos programas às esferas estadual e mu
nicipal, bem como a entidades beneficentes e de
assistência social;

1/-participação da população, por meio de
organizações representativas, na formulação das
políticas e no controle das ações em todos os
níveis.

Capítulo III
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA

E DO DESPORTO

Seção I
Da Educação

Art. 205. A educação, direito de todos e dever
do Estado e da família, será promovida e incen
tivada com a colaboração da sociedade, visando
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho.
Art. 206. O ensino será ministrado com base
nos seguintes princípios:

1- igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola;

11- liberdade de aprender, ensinar, pesquisar
e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
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IlI-pluralismo de idéias e de concepções pe
dagógicas, e coexistência de instituições públicas
e privadas de ensino;

N - gratuidade do ensino público em estabele
cimentos oficiais;

V- valorização dos proflssionars do ensino,
garantido, na forma da lei, planos de carreira para
o magistério público, com piso salarial profissio
nal e ingresso exclusivamente por concurso públi
co de provas e títulos, assegurado regime jurídico
único para todas as instituições mantidas pela
União;

VI-gestão democrática do ensino público, na
forma da lei;

Vll-garantia de padrão de qualidade.

Art. 207. As universidades gozam de autono
mia didático-científica, administrativa e de gestão
financeira e patrimonial.

Parágrafo único. Aeducação superior far-se-á
com a observância do princípio de mdissocia
bilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Art. 208. O dever do Estado com a educação
será efetivado mediante a garantia de:

1-ensino fundamental, obrigatório e gratuito,
inclusive para os que a ele não tiveram acesso
na idade própria;

U- progressiva extensão da obrigatoriedade e
gratuidade ao ensino médio;

III - atendimento educacional especializado
aos portadores de deficiência, preferencialmente
na rede regular de ensino;

N - atendimento em creche e pré-escola às
crianças de zero a seis anos de idade;

V- acesso aos níveis mais elevados do ensino,
da pesquisa e da criação artística, segundo a capa
cidade de cada um;

VI-oferta de ensino notumo regular, adequa
do às condições do educando;

VlI- atendimento ao educando, no ensino fun
damentai, através de programas suplementares
de material didático-escolar, transporte, alimen
tação e assistência à saúde.

§ 10 O acesso ao ensino obrigatório e gratuito
é direito público subjetivo.

§ 20 O nâo-oferecimento do ensino obnga
tório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular,
importa responsabilidade da autoridade compe
tente.

§ 30 Compete ao Poder Público recensear os
educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a
chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis,
pela freqüência à escola

Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada,
atendidas as seguintes condições:

1-cumprimento das normas gerais da educa
ção nacional;

II - autorização e avaliação de qualidade pelo
Poder Público.

Art. 210. Serão fixados conteúdos mímmos
para o ensino fundamental, de maneira a asse
gurar formação básica comum e respeito aos va
lores culturais e artísticos, nacionais e regionais.

§ 10 O ensino religioso, de matrícula faculta
tiva, constituirá disciplina dos horários normais
das escolas públicas de ensino fundamental.

§ 2' O ensino fundamental regular será mi
nistrado em língua portuguesa, assegurada às co
munidades indígenas também a utilização de suas
línguas maternas e processos próprios de apren
dizagem.

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Fede
ral e os Municípios organizarão em regime de
colaboração seus sistemas de ensino.

§ 1° A União organizará e financiará o sistema
federal de ensino e o dos Territórios, e prestará
assístêncra técnica e financeira aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios para o desenvol
vimento de seus sistemas de ensino e o atendi
mento prioritário à escolaridade obrigatória

§ 2° Os Municípios atuarão prioritariamente
no ensino fundamental e pré-escolar
Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca
menbs de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios vinte e cinco por cento, no míni
mo, da receita resultante de impostos, compreen
dida a proveniente de transferências, na manu
tenção e desenvolvimento do ensino.

§ 1° A parcela da arrecadação de impostos
transferida pela União aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos
respectivos Mumcipios, não é considerada, para
efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do
governo que a transferir.

§ 2° Para efeito do cumprimento do disposto
no caput deste artigo, serão considerados os siste
mas de ensino federal, estadual e municipal e
os recursos aplicados na forma do art. 213.

§ 3° A distribuição dos recursos públicos as
segurará pnoridade ao atendimento das necessi
dades do ensino obrigatório, nos termos do plano
nacional de educação.

§ 4' Os programas suplementares de ali
mentação e assistência à saúde previstos no art.
208, VII, serão financiados com recursos prove
nientes de contnbuições sociais e outros recursos
orçamentários.

§ 5° O ensino fundamental público terá co
mo fonte adicional de financiamento a contribui
ção social do salário-educação, recolhida, na for
ma da lei, pelas empresas, que dela poderão de
duzir a aplicação realizada no ensmo fundamental
de seus empregados e dependentes.

Art. 213. Os recursos públicos serão destina
dos às escolas públicas, podendo ser dirigidos
a escolas comunitárias, confessionais ou filantró
picas, definidas em lei, que:

l-comprovem finalidade não-lucrativa e apli
quem seus excedentes financeiros em educação;

II- assegurem a destinação de seu patrimônio
a outra escola comunitária, filantrópica ou confes
sional, ou ao Poder Público, no caso de encerra
mento de suas atividades.

§ 1° Os recursos de que trata este artigo po
derão ser destinados a bolsas de estudo para o
ensino fundamental e médio, na forma da lei,
para os que demonstrarem insuficiência de recur
sos, quando houver falta de vagas e cursos regu
lares da rede pública na localidade da residência
do educando, ficando o Poder Público obrigado
a investir prioritanamente na expansão de sua re
de na localidade.

§ 2° As atividades universitárias de pesquisa
e extensão poderão receber apoio financeiro do
Poder Público.
Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional
de educação, de duração plurianual, visando à
articulação e ao desenvolvimento do ensino em
seus diversos níveis e à integração das ações do
Poder Público que conduzam à:

I- erradicação do analfabetismo;
II- universalização dõ atendimento escolar;

IlI- melhoria da qualidade do ensino;
IV- formação para o trabalho;
V- promoção humanística, científica e tecno

lógica do País.

Seção 11
Da Cultura

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno
exercícto dos direitos culturais e acesso às fontes
da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valo
rização e a difusão das manifestações culturais.

§ 1° O Estado protegerá as manifestações
das culturas populares, indígenas e afro-brasilei
ras, e das de outros grupos participantes do pro
cesso civilizatório nacional.

§ 2° A lei disporá sobre a fíxação de datas
comemorativas de alta significação para os dife
rentes segmentos étnicos nacionais.
Art. 216. Constituem patrimônio cultural bra
sileiro os bens de natureza material e imaterial,
tomados individualmente ou em conjunto, porta
dores de referência à identidade, à ação, à memó
ria dos diferentes grupos formadores da socie
dade brasileira, nos quais se incluem:

1-as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
IlI-as criações científicas, artísticas e tecno

lógicas;
IV- as obras, objetos, documentos, edifica

ções e demais espaços destinados às manifes
tações artístico-culturais;

V- os conjuntos urbanos e sítios de valor his
tórico, paisagístico, artístico, arqueológico, pa
leontológico, ecológico e científico.

§ 1° O Poder Público, com a colaboração da
comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio
cultural brasileiro, por meio de inventários, regis
tros, vigilância, tombamento e desapropriação, e
de outras formas de acautelamento e preserva
ção.

§ 2' Cabem à administração pública, na for
ma da lei, a gestão da documentação governa
mental e as providências para franquear sua con
sulta a quantos dela necessitem

§ 3° A lei estabelecerá incentivos para a pro
dução e o conhecimento de bens e valores cultu
rais.

§ 4° Os danos e ameaças ao patrimônio cul
tural serão punidos, na forma da lei.

§ 5° Ficam tombados todos os documentos
e os sítios detentores de reminiscências históricas
dos antigos qudombos.

Seção/lI
Do Desporto

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas
desportivas formais e não-formais, como dírerto
de cada um, observados:

I- a autonomia das entidades desportivas diri
gentes e associações, quanto a sua organização
e funcionamento;

II - a destinação de recursos públicos para a
promoção prioritária do desporto educacional e,
em casos específicos, para a do desporto de alto
rendimento;

II1- o tratamento diferenciado para o desporto
profissional e o não-profissional;

IV-a proteção e o incentivo às manifestações
desportivas de criação nacional.

§ 1° O Poder Judiciário só admitirá ações re
lativas à disciplina e às competições desportivas
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após esgotarem-se as instâncias da justiça des
portiva, regulada em lei

§ 2° Ajustiça desportiva terá o prazo máximo
de sessenta dias, contados da instauração do pro
cesso, para proferir decisão final.

§ 3° O Poder Público incentivará o lazer, co
mo forma de promoção social.

Capítulo IV
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará
o desenvolvimento científico,a pesquisa e a capa
citação tecnológicas.

§ 1° A pesquisa científicabásica receberá tra
tamento prioritário do Estado, tendo em vista o
bem público e o progresso das ciências.

§ 2° A pesquisa tecnológica voltar-se-á pre
ponderantemente para a solução dos problemas
brasileiros e para o desenvolvimento do sistema
produtivo nacional e regional.

§ 3° O Estado apoiará a formação de recur
sos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e
tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem
meios e condições especiais de trabalho.

§ 4° A lei apoiará e estimulará as empresas
que Invistam em pesquisa, criação de tecnologia
adequada ao País, formação e aperfeiçoamento
de seus recursos humanos e que pratiquem siste
mas de remuneração que assegurem ao empre
gado, desvinculada do salário, participação nos
ganhos econômicos resultantes da produtividade
de seu trabalho.

§ 5° É facultado aos Estados e ao Distrito
Federal vincular parcela de sua receita orçamen
tária a entidades públicas de fomento ao ensino
e à pesquisa científica e tecnológica.
Art. 219. O mercado intemo integra o patri
mônio nacional e será incentivado de modo a
viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-eco
nômico, o bem-estar da população e a autonomia
tecnológica do País, nos termos de lei federal.

Capítulo V
DA COMUNICAÇÃO

Art. 220. A mamfestação do pensamento, a
criação, a expressão e a Informação, sob qualquer
forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer
restrição, observado o disposto nesta Constitui
ção.

§ 1° Nenhuma lei conterá dispositivo que
possa constituir embaraço à plena liberdade de
informação jomalística em qualquer veículo de
comunicação SOCIal, observado o disposto no art.
5°, IV, V, X, XIII e XIV.

§ 2° É vedada toda e qualquer censura de
natureza política, ideológica e artística.

§ 3° Compete à lei federal:
1-regular as diversões e espetáculos públicos,

cabendo ao Poder Público informar sobre a natu
reza deles, as faixas etánas a que não se recomen
dem, locais e horários em que sua apresentação
se mostre inadequada;

n- estabelecer os meios legais que garantam
à pessoa e à família a possibilidade de se defen
derem de programas ou programações de rádio
e televisão que contrariem o disposto no art. 221,
bem como da propaganda de produtos, práticas
e serviços que possam ser nocivos à saúde e
ao meio ambiente.

§ 4° A propaganda comercial de tabaco, be
'bielas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e te
rapiasestará suieítaa restrições 1eQais, nos termos

do inciso 11 do parágrafo anterior, e conterá, sem
pre que necessário, advertência sobre os male
fícios decorrentes de seu uso.

§ 5° Os meios de comunicação social não
podem, direta ou indiretamente, ser objeto de mo
nopóho ou oligopólio.

§ 6° A publicação de veículo impresso de co
municação independe de licença de autoridade.
Art. 221. A produção e a programação das
emissoras de rádio e televisão atenderão aos se
guintes princípios.

1-preferência a finalidades educativas, artísti
cas, culturais e informativas;

11-promoção da cultura nacional e regional
e estimulo à produção independente que objetive
sua divulgação;

D1- regionalização da produção cultural, artís
tica e jornalística, conforme percentuais estabe
lecidos em lei;

IV- respeito aos valores éticos e sociais da
pessoa e da família.
Art. 222. A propriedade de empresa jornalís
tica e de radiodifusão sonora e de sons e imagens
é privativa de brasileiros natos ou naturalizados
há mais de dez anos, aos quais caberá a responsa
bilidade por sua administração e orientação inte
lectual.

§ 1° É vedada a participação de pessoa juri
dica no capital social de empresa jornalística ou
de radiodifusão, exceto a de partido político e
de sociedades cujo capital pertença exclusiva e
nominalmente a brasileiros.

§ 2° A participação referida no parágrafo an
terior só se efetuará através de capital sem direito
a voto e não poderá exceder a trinta por cento
do capital social.
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outor
gar e renovar concessão, perrrussãoe autorização
para o serviço de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, observado o princípio da complemen
taridade dos sistemas privado, público e estatal

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato
no prazo do art 64, §§ 2° e 4°, a contar do recebi
mento da mensagem.

§ 2° A não renovação da concessão ou per
missão dependerá de aprovação de, no mínímo,.
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.

§ 3° O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, na forma dos parágrafos ante
riores.

§ 4° O cancelamento da concessão ou per
missão, antes de vencido o prazo, depende de
decisão judiciaL

§ 5° O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de
quinze para as de televisão.
Art. 224. Para os efeitos do disposto neste ca
pítulo, o Congresso Nacional instituirá, como seu
órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação So
cial, na forma da lei.

Capítulo VI
DO MEIO AMBIENTE

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
ímpondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presen
tes e futW'85 gerações.

§ 1° Para assegurar a efetividade desse direi
to, Incumbe ao Poder Público:
1-preservar e restaurar os processos ecoló

gicos essenciais e prover o manejo ecológico das
espécies e ecossistemas;

11-preservar a diversidade e a integndade do
patrimônio genético do País e fiscalizaras entida
des dedicadas à pesquisa e manipulação de mate
rial genético;

D1- definir, em todas as unidades da Federa
ção, espaços territoriais e seus componentes a
serem especialmente protegidos, sendo a altera
ção e a supressão permitidas somente através
de lei, vedada qualquer utilização que compro
meta a integridade dos atributos que justifiquem
sua proteção,

IV- exigir, na forma da lei, para Instalação de
obra ou atividade potencialmente causadora de
significativadegradação do meio ambiente, estu
do prévio de impacto ambiental, a que se dará
publicidade;

V- controlar a produção, a comercialização
e o emprego de técnicas, métodos e substâncias
que comportem risco para a vida, a qualidade
de vida e o meio ambiente;

V1- promover a educação ambiental em todos
os níveis de ensino e a conscientização pública
para a preservação do meio ambiente;

V11- proteger a fauna e a flora, vedadas, na
forma da lei, as práticas que coloquem em risco
sua função ecolóqica, provoquem a extinção de
espécies ou submetam os animais a crueldade.

§ 2° Aquele que explorar recursos minerais
fica obrigado a recuperar o meio ambiente degra
dado, de acordo com solução técnica exigidapelo
órgão público competente, na forma da lei.

§ 3" As condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores,
pessoas físicas ou juridicas, a sanções penais e
administrativas, independentemente da obriga
ção de reparar os danos causados.

§ 4° A Floresta Amazônica brasileira, a Mata
Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Gros
sense e a Zona Costeira são patrimônio nacional,
e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro
de condições que assegurem a preservação do
meio ambiente, inclusivequanto ao uso dos recur
sos naturais.

§ 5° São indisponíveis as terras devolutas ou
arrecadadas pelos Estados, por ações discrimi
natórias, necessárias à proteção dos ecossistemas
naturais.

§ 6" As usinas que operem com reator nu
clear deverão ter sua localização definida em lei
federal, sem o que não poderão ser instaladas.

Capítulo VII
DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA,

DO ADOLESCENTE E DO IDOSO
Art. 226. Afamília,base da SOCIedade, tem es
pecial proteção do Estado.

§ 1o O casamento é civil e gratuita a cele
bração.

§ 2° O casamento religioso tem efeito civil,
nos termos da lei.

§ 3° Para efeito da proteção do Estado, é re
conhecida a união estável entre o homem e a
mulher como entidade familiar,devendo a leifaci
litar sua conversão em casamento.

§ 4° Entende-se, também, como entidade fa
miliar a comunidade formada por qualquer dos
pais e seus descendentes.
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§ 5° Os direitos e deveres referentes à socie
dade conjugal são exercidos igualmente pelo ho
mem e pela mulher.

§ 6° O casamento civil pode ser dissolvido
pelo divórcio, após prévia separação judicial por
mais de um ano nos casos expressos em lei, ou
comprovada separação de fato por mais de dois
anos.

§ 7° Fundado nos princípios da dignidade da
pessoa humana e da paternidade responsável, o
planejamento familiar é livre decisão do casal,
competindo ao Estado propiciar recursos educa
cionais e científicos para o exercício desse direito,
vedada qualquer forma coercitiva por parte de
instituições oficiais ou privadas.

§ 8° O Estado assegurará a assistência à fa
mília na pessoa de cada um dos que a integram,
criando mecanismos para coibir a violência no
âmbito de suas rel~ções.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à cnança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao lazer, à profisstona
lização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à hber
dade e à convivência familiar e comunitária, além
de colocá-los a salvo de toda forma de negli
gência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão.

§ 1° O Estado promoverá programas de as
sistência integral à saúde da criança e do adoles
cente, admitida a participação de entidades não
governamentais e obedecendo os seguintes pre
ceitos:

1-aplicação de percentual dos recursos públi
cos destinados à saúde na assistência matemo
infantil;

11 - criação de programas de prevenção e aten
dimento especializado para os portadores de defi
ciência física, sensorial ou mental, bem como de
integração social do adolescente portador de defi
ciência, mediante o treinamento para o trabalho
e a convivência, e a facilitação do acesso aos
bens e serviços coletivos, com a eliminação de
preconceitos e obstáculos arquitetônicos.

§ 2° A lei disporá sobre normas de constru
ção dos logradouros e dos edifícios de uso público
e de fabricação de veiculos de transporte coletivo,
a fim de garantir acesso adequado às pessoas
portadoras de deficiência.

§ 3° O direito a proteção especial abrangerá
os seguintes aspectos:

1-idade mínima de quatorze anos para admis
são ao trabalho, observado o disposto no art. 7°,
XXXIII;

U- garantia de direitos previdenciários e traba
lhistas;

III - garantia de acesso do trabalhador adoles
cente à escola;

N - garantia de pleno e formal conhecimento
da atribuição de ato infracional, igualdade na rela
ção processual e defesa técnica por profissional
habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar
específica;

V- obediência aos princípios de brevidade, ex
cepcionalidade e respeito à condição peculiar de
pessoa em desenvolvimento, quando da aplica
ção de qualquer medida privativada liberdade;

VI- estímulo do Poder Público, através de as
,sistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios,
Inos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma

de guarda, de criança ou adolescente órfão ou
abandonado;

VII - programas de prevenção e atendimento
especializado à criança e ao adolescente depen
dente de entorpecentes e drogas afins.

§ 4° A lei punirá severamente o abuso, a vio
lência e a exploração sexual da criança e do ado
lescente.

§ 5° Aadoção será assistida pelo Poder Públi
co, na forma da lei, que estabelecerá casos e
condições de sua efetivação por parte de estran
geiros.

§ 6° OE: filhos, havidos ou não da relação do
casamento, ou por adoção, terão os mesmos di
reitos e qualificações, proibidas quaisquer desig
nações discriminatórias relativas à filiação.

§ 7o No atendimento dos direitos da criança
e do adolescente levar-se-á em consideração o
disposto no art. 204.
Art. 228. São penalmente inimputáveis os
menores de dezoito anos, sujeitos às normas da
legislação especial.
Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar
e educar os filhos menores, e os filhos maiores
têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhi
ce, carência ou enfermidade.
Art. 230. A família, a sociedade e o Estado
têm o dever de amparar as pessoas idosas, asse
gurando sua participação na comunidade, defen
dendo sua dignidade e bem-estar e garantindo
lhes o direito à vida.

§ 1° Os programas de amparo aos idosos se
rão executados preferencialmente em seus lares.

§ 2° Aos maiores de sessenta e cinco anos
é garantida a gratuidade dos transportes coletivos
urbanos.

Capítulo VIII
DOS ÍNDIOS

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua or
ganização social, costumes, línguas, crenças e tra
dições, e os direitos originários sobre as terras
que tradicionalmente ocupam, competindo à
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar to
dos os seus bens.

§ 1° São terras tradicionalmente ocupadas
pelos índios as por eles habitadas em caráter per
manente, as utilizadaspara suas atividades produ
tivas, as imprescindíveis à preservação dos recur
sos ambientais necessários a seu bem-estar e as
necessárias a sua reprodução física e cultural, se
gundo seus usos, costumes e tradições.

§ 2° As terras tradicionalmente ocupadas pe
los índios destinam-se a sua posse permanente,
cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas
do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.

§ 3° O aproveitamento dos recursos hídricos,
incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa
e a lavradas riquezas minerais em terras indígenas
só podem ser efetivados com autorização do Con
gresso Nacional, ouvidas as comunidades afeta
das, ficando-lhes assegurada participação nos re
sultados da lavra, na forma da lei.

§ 4° As terras de que trata este artigo são
inalienáveis e índisponíveís, e os díreitos sobre
elas, imprescritíveis

§ 5° É vedada a remoção dos grupos indige
nas de suas terras, salvo, ad referendum do Con
gresso Nacional, em caso de catástrofe ou epide
mia que ponha em risco sua população, ou no

interesse da soberania do País, após deliberação
do Congresso Nacional, garantido, em qualquer
hipótese, o retorno imediato logo que cesse o
risco.

§ 6o São nulos e extintos, não produzindo
efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto
a ocupação, o domínio e a posse das terras a
que se refere este artigo, ou a exploração das
riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos
nelas existentes, ressalvado relevante interesse
público da u.iíêo, segundo o que dispuser lei
complementar. não gerando a nulidade e a extin
ção direito a indenização ou a ações contra a
União, salvo, na forma da lei, quanto às benfei
torias derivadas da ocupação de boa fé.

§ 7° Não se aplica às terras indígenas o dis
posto no art. 174,§§ 3°e 4°
Art. 232. Os índios, suas comunidades e orga
nizações são partes legítimas para ingressar em
juízo em defesa de seus direitos e interesses, inter
vindo o Ministério Público em todos os atos do
processo.

Título IX

DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS GERAIS

Art. 233. Para efeito do art. 7°, XXIX, o empre
gador rural comprovará, de cinco em cinco anos,
perante a Justiça do Trabalho, o cumprimento
das suas obrigações trabalhistas para com o em
pregado rural, na presença deste e de seu repre
sentante sindical.

§ 1° Uma vez comprovado o cumprimento
das obrigações mencionadas neste artigo, fica o
empregador isento de qualquer ônus decorrente
daquelas obrigações no período respectivo. Caso
o empregado e seu representante não concordem
com a comprovação do empregador, caberá à
Justiça do Trabalho a solução da controvérsia.

§ 2° Fica ressalvado ao empregado, em qual
quer hipótese, o direito de postular,judicialmente,
os créditos que entender existir,relatívamente llIC»
últimos cinco anos.

§ 3° A comprovação mencionada neste arti
go poderá ser feita em prazo inferior a cinco aIlOI,

a critério do empregador.
Art. 234. É vedado à União, direta ou indireta
mente, assumir, em decorrência da cnação de
Estado, encargos referentes a despesas com pes
soal inativo e com encargos e amortizações da
dívida interna ou externa da administração públi
ca, inclusive da indireta.
Art. 235. Nos dez primeiros anos da criação
de Estado, serão observadas as seguintes normas
básicas:

I- a Assembléia Leqíslatívaserá composta de
dezessete Deputados se a população do Estado
for inferior a seiscentos mil habitantes, e de vinte
e quatro, se igualou superior a esse número,
até um milhão e quinhentos mil;

11 - o Governo terá no máximo dez Secretarias;

Iil-o Tribunal de Contas terá três membros,
nomeados, pelo Governador eleito, dentre brasi-.
leiros de comprovada idoneidade e notório saber:

N-o Tribunal de Justiça terá sete Desembar
gadores;
•V- os primeiros Desembargadores serão no

meados pelo Governador eleito, escolhidos da se
guinte forma:
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a) cinco dentre os magistrados com mais de
trinta e cinco anos de idade, em exercíciona área
do novo Estado ou do Estado originário;

b) dois dentre promotores, nas mesmas corw
díções, e advogados de comprovada idoneidade
e saber jurídico, com dez anos, no mínimo, de
exercícioprofissional,obedecido o procedimento
fixadona Constituição;

VI-no caso de Estado proveniente de Terri
tório Federal, os cinco primeiros Desembarga
dores poderão ser escolhidos dentre juízes de di
reito de qualquer parte do País;

VII - em cada Comarca, o primeiroJuiz de Di
reito,o primeiro Promotor de Justiça e o primeiro
Defensor Público serão nomeados pelo Gover
nador eleito após concurso público de provas e
títulos;

VlII- até a promulgação da Constituição Esta
dual, responderão pela Procuradoria Geral, pela
Advocacia Geral e pela Defensoria Geral do Esta
do advogados de notóriosaber, com trinta e cinco
anos de idade, no mínimo, nomeados pelo Gover
nador eleito e demissíveis ednutum;

IX- se o novo Estado for resultado de transfor
mação de Território Federal, a transferência de
encargos financeiros da União para pagamento
dos servidores optantes que pertenciam à Admi
nistração Federàl ocorrerá da seguinte forma:

a) no sexto ano de instalação, o Estado assu
mirá vinte por cento dos encargos financeirospa
ra fazer face ao pagamento dos servidores públi
cos, ficando ainda o restante sob a responsabi
lidade da União;

b) no sétimo ano, os encargos do Estado se
rão acrescidos de trinta por cento e, no oitavo,
dos restantes cinqüenta por cento;

X- as nomeações que se seguirem às primei
ras, para os cargos mencionados neste artigo,
serão disciplinadas na Constituição Estadual;

XI - as despesas orçamentárias com pessoal
não poderão ultrapassar cinquenta por cento da
receita do Estado.
Art. 236. Os serviços notariais e de registro
são exercidos em caráter privado,'por delegação
do Poder Público.

§ 19 Lei regulará as atividades, disciplinará a
responsabilidade civil e criminaldos notários, dos
oficiaisde registro e de seus prepostos, e definirá
a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

§ 2° Lei federal estabelecerá normas gerais
para fixação de emolumentos relativos aos atos
praticados pelos serviços notariais e de registro.

§ 3° O ingresso na atividade notarial e de re
gistro depende de concurso público de provas
e títulos,não se permitindo que qualquer serventia
fique vaga, sem abertura de concurso de provi
mento ou de remoção, por mais de seis meses.
Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o
comércio exterior,essenciais à defesa dos interes
ses fazendários nacionais, serão exercidos pelo
Ministério da Fazenda.
Art. 238. A lei ordenará a venda e revenda de
combustíveis de petróleo, álcool carburante e ou
tros combustíveis derivados de matérias-primas
renováveis,respeitados os princípios desta Cons
tituição.
Art: 239. Aarrecadação decorrente das contri
buições para o Programa de Integração Social,
criado pela LeiComplementar n-7, de 7 de setem
bro de 1970, e para o Programa de Formação
do Patrimônio do S_eoodor_ Público. críedo.nela

Lei Complementar n° 8, de 3 de dezembro de
1970, passa, a partir da promulgação desta Cons
tituição,a financiar,nos termos que a lei dispuser,
o programa do seguro-desemprego e o abono
de que trata o § 3° deste artigo.

§ loDos recursos mencionados no caput
deste artigo,pelo menos quarenta por cento serão
destinados a financiar programas de desenvol
vimento econômico, através do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social, com
critérios de remuneração que lhes preservem o
valor.

§ 2° Os patrimônios acumulados do Progra
ma de Integração Social e do Programa de For
mação do Patrimônio do Servidor Público são
preservados, mantendo-se os critérios de saque
nas situações previstas nas leis específicas, com
exceção da retirada por motivo de casamento,
ficando vedada a distribuição da arrecadação de
que trata o caput deste artigo, para depósito nas
contas individuais dos participantes.

§ 3° Aos empregados que percebam de em
pregadores que contribuem para o Programa de
Integração SOCial ou para o Programa de Forma
ção do Patrimônio do Servidor Público, até dois
salários mínimos de remuneração mensal, é asse
gurado o pagamento de um saláriomínimo anual,
computado neste valor o rendimento das contas
individuais, no caso daqueles que já participavam
dos referidos programas, até a data da promul
gação desta Constituição.

§ 4° O financiamento do seguro-desempre
go receberá uma contribuição adicional da em
presa cujo índicede rotatividadeda força de traba
lho superar o índice médio da rotatividade do
setor, na forma estabelecida por lei.
Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no
art. 195 as atuais contribuições compulsórias dos
empregadores sobre a folha de salários, destina
das às entidades privadas de serviço social e de
formação profissionalvinculadas ao sistema sin
dical.
Art. 241. Aos delegados de polícia de carreira
aplica-se o princípio do art. 39, § 1°, correspon
dente às carreiras disciplinadas no art. 135 desta
Constituição.
Art. 242. O princípio do art. 206, IV, não se
aplica às instituições educacionais oficiais criadas
por lei estadual ou municipal e existentes na data
da promulgação desta Constituição, que não se
jam total ou preponderantemente mantidas com
recursos públicos.

§ 1° O ensino da História do Brasillevará em
conta as contribuições das diferentes culturas e
etnias para a formação do povo brasileiro.

§ 29 O Colégio Pedro 11, localizado na cidade
do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal.
Art. 243. As glebas de qualquer região do País
onde forem localizadas culturas ilegais de plantas
psicotrópicas serão Imediatamente expropriadas
e especificamente destinadas ao assentamento
de colonos, para o cultivo de produtos alimen
tícios e medicamentosos, sem qualquer indeni
zação ao proprietário e sem prejuízo de outras
sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de va
lor econômico apreendido em decorrência do trá
fico ilícito' de entorpecentes e drogas afins será
confiscado e reverterá em benefício de institui
ções e pessoal especializados no tratamento e
recuperação ele viciados e no' aparelhamento e

custeio de atividadesde fiscalização, controle,pre
venção e repressão do crime de tráfico dessas
substâncias.
Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos
logradouros, dos edifícios de uso público e dos
veículos de transporte coletivo atualmente exis
tentes a fim de garantir acesso adequado às pes
soas portadoras de deficiência, conforme o dis
posto no art. 227, § 2'.
Art. 245. A lei disporá sobre as hipóteses e
condições em que o Poder Público dará assis
tência aos herdeiros e dependentes carentes de
pessoas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo
da responsabilidade civil do autor do ilícito.

ATO DAS DISPOSIÇÓES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 1° O Presidente da República,o Presidente
do Supremo Tribunal Federal e os membros do
Congresso Nacionalprestarão o compromisso de
manter, defender e cumprir a Constituição, no
ato e na data de sua promulgação.
Art. 2° No dia 7 de setembro de 1993 o eleito
rado definirá, através de plebiscito,a forma (repú
blica ou monarquia constitucional) e o sistema
de governo (parlamentarismo ou presidencialis
mo) que devem vigorar no País.

§ 10 Será assegurada gratuidade na livredi
vulgação dessas formas e Sistemas, através dos
meios de comunicação de massa cessionários.
de serviço público.

§ 2° O Tribunal Superior Eleitoral, promul
gada a Constituição, expechrá as normas regula
mentadoras deste artigo.
Art. 3° A revisão constitucional será realizada
após cinco anos, contados da promulgação da
Constituição, pelo voto da maioria absoluta de»
membros do Congresso Nacional,em sessão uni
cameral.
Art. 40 O mandato do atual Presidente da Re
pública terminará em 15 de março de 1990.

§ 10 Aprimeira eleição para Presidente da Re
pública após a promulgação da Constituição será
realizada no dia 15 de novembro de 1989, não
se lhe aplicando o disposto no art. 16 da Cons
tituição.

§ 2° É assegurada a irredutibilidade da atual
representação dos Estados e do Distritó Federal
na Câmara dos Deputados.

§ 3° Os mandatos dos Governadores e dos
Vice-Governadores eleitos em 15 de novembro
de 1986 terminarão em 15 de março de 1991.

§ 4° Os mandatos dos atuais Prefeitos,Vice
Prefeitos e Vereadores terminarão no dia 1° de
janeiro de 1989, com a posse dos eleitos.
Art. 5° Não se aplicam às eleições previstas
para 15 de novembro de 1988 o disposto no
art. 16 e as regras do art. 77 da Constituição.

§ 1° Para as eleições de 15 de novembro de
1988 será exigido domicílio eleitoral na circuns
crição pelo menos durante os quatro meses ante
riores ao pleito, podendo os candidatos que
preencham este requisito, atendidas as demais
exigências da lei, ter seu registro efetivado pela
Justiça Eleitoral após a promulgação da Cons
tituição.

§ 2° Na ausência de norma legal específica,
caberá ao Tribunal Superior Eleitoral editar as
normas necessárias à realização das eleições de
1988, respeitada a legislação vigente.
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§ 3° Os atuais parlamentares federais e esta
duais eleitos Vice-Prefeitos, se convocados a exer
cer a função de Prefeito, não perderão o mandato
parlamentar.

§ 4° O número de vereadores por município
será fixado, para a representação a ser eleita em
1988, pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral,
respeitados os limites estipulados no art. 29, IV,
da Constituição.

§ 5° Para as eleições de 15 de novembro de
1988, ressalvados os que já exercem mandato
eletivo, são inelegíveis para qualquer cargo, no
território de jurisdição do titular, o cônjuge e os
parentes por consanqüinidade ou afinidade, até
o segundo grau, ou por adoção, do Presidente
da República, do Govemador de Estado, do Go
vernador do Distrito Federal e do Prefeito que
tenham exercido mais da metade do mandato.
Art. 6° Nos seis meses posteriores à promul
gação da Constituição, parlamentares federais,
reunidos em número não inferiora trinta, poderão
requerer ao Tribunal Superior Eleitoral o registro
de novo partido político,juntando ao requerimen
to o manifesto, o estatuto e o programa devida
mente assinados pelos requerentes.

§ 1° O registro provisório, que será conce
dido de plano pelo Tribunal Superior Eleitoral,
nos termos deste artigo, defere ao novo partido
todos os direitos, deveres e prerrogativas dos
atuais, entre eles o de participar, sob legenda pró
pria, das eleições que vierem a ser realizadasnos
doze meses seguintes a sua formação.

§ 2° O novo partido perderá automaticamen
te seu registro provisório se, no prazo de vinte
e quatro meses, contados de sua formação, não
obtiver registro definitivo no Tribunal Superior
Eleitoral, na forma que a lei dispuser.

Art. 7° O Brasil propugnará pela formação de
um tribunal intemacional dos direitos humanos.
Art. 8° É concedida anistia aos que, no período
de 18 de setembro de 1946 até a data da promul
gação da Constituição, foram atingidos, em de
corrência de motivação exclusivamente política,
por atos de exceção, institucionais ou comple
mentares, aos que foram abrangidos pelo Decreto
Legislativo n" 18, de 15 de dezembro de 1961,
e aos atingidos pelo Decreto-Lei no 864, de 12
de setembro de 1969, asseguradas as promo
ções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto
ou graduação a que teriam direito se estivessem
em serviço ativo,obedecidos os prazos de perma
nência em atividade previstos nas leis e regula
mentos vigentes, respeitadas as características e
peculiaridades das carreiras dos servidores públi
cos cívíse militares e observados os respectivos
regimes jurídrcos.

§ 1o O disposto neste artigo somente gerará
efeitos financeiros a partir da promulgação da
Constituição, vedada a remuneração de qualquer
espécie em caráter retroativo.

§ 2° Ficam assegurados os benefícios esta
belecidos neste artigo aos trabalhadores do setor
privado, dirigentes e representantes sindicais que,
por motivos exclusivamente políticos, tenham si
do punidos, demitidos ou compelidos ao afasta
mento das atividades remuneradas que exerciam,
bem como aos que foram Impedidos de exercer
atividades profissionais em virtude de pressões
ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos.

§ 3° Aos cidadãos que foram impedidos de
exercer, na vida civil, atividade profissional espe-

cífica, em decorrência das Portarias Reservadas
do Ministério da Aeronáutica n° S-50-GM5, de 19
de junho de 1964, e n°S-285-GM5 será concedida
reparação de natureza econômica, na forma que
dispuser lei de iniciativa do Congresso Nacional
e a entrar em VIgor no prazo de doze meses a
contar da promulgação da Constituição.

§ 4° Aos que, por força de atos institucionais,
tenham exercido gratuitamente mandato eletivo
de vereador serão computados, para efeito de
aposentadoria no serviço público e previdência
social, os respectivos periodos.

§ 5° A anistia concedida nos termos deste
artigo aplica-se aos servidores públicos civis e
aos empregados em todos os níveis de governo
ou em suas fundações, empresas públicas ou em
presas mistas sob controle estatal, exceto nos Mi
nistérios militares, que tenham sido punidos ou
demitidos por atividades profissionais interrom
pidas em virtude de decisão de seus trabalha
dores, bem como em decorrência do Decreto-Lei
n° 1.632, de 4 de agosto de 1978, ou por motivos
exclusivamente políticos, assegurada a readmis
são dos que foram atingidos a partir de 1979,
observado o disposto no § 1°.

Art. 9° Os que, por motivos exclusivamente
políticos, foram cassados ou tiveram seus direitos
políticos suspensos no período de 15 de julho
a 31 de dezembro de 1969, por ato do então
Presidente da Repúbhca, poderão requerer ao Su
premo Tribunal Federal o reconhecimento dos
direitos e vantagens interrompidos pelos atos pu
nitivos, desde que comprovem terem sido estes
eivados de vício grave.

Parágrafo único. O SupremoTribunal Federal
proferirá a decisão no prazo de cento e vinte dias,
a contar do pedido do interessado.

Art. 10. Até que seja promulgada a lei comple
mentar a que se refere o art. 7°,I,da Constituição.

I- fica limitada a proteção nele referida ao au
mento, para quatro vezes, da porcentagem pre
vista no art. 6°, ceput e § 1°, da Lei no 5.107,
de 13 de setembro de 1966;

11 - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem
justa causa:

a) do empregado eleito para cargo de direção
de comissões internas de prevenção de acidentes,
desde o registro de sua candidatura até um ano
após o final de seu mandato;

b) da empregada gestante, desde a confir
mação da gravidez até cínco meses após o parto.

§ 10 Até que a leivenha a disciplinar o dispos
to no art. 7°, XIX, da Constituição, o prazo da
Iícença-patermdade a que se refere o inciso é de
cinco dias.

§ 2° Até L' erior disposição legal, a cobrança
das contribuições para o custeio das atividades
dos sindicatos rurais será feita juntamente com
a do imposto territorial rural, pelo mesmo órgão
arrecadador.

§ 3° Na primeira comprovação do cumpri
mento das obrigações trabalhistas pelo empre
gador rural, na forma do art. 233, após a promul
gação da Constituição, será certificada perante
a Justiça do Trabalho a regularidade do contrato
e das atualizações das obrigações trabalhistas de
todo o período.

Art. 11. Cada Assembléia Legislativa,com po
deres constituintes, elaborará a Constituição do
Estado, no prazo de um ano, contado da promul-

gação da Constituição Federal, obedecidos os
pnncípíos desta.

Parágrafo único. Promulgada a Constituição
do Estado, caberá à Câmara Municipal, no prazo
de seis meses, votar a Lei Orgânica respectiva,
em dois turnos de discussão e votação, respeitado
o disposto na Constituição Federal e na Consti
tuição EstaduaL

Art. 12. Será criada, dentro de noventa dias
da promulgação da Constituição, Comissão de
Estudos Territoriais, com dez membros indicados
pelo Congresso Nacional e cinco pelo Poder Exe
cutivo, com a finalidade de apresentar estudos
sobre o território nacional e anteprojetos relativos
a novas unidades territoriais, notadamente na
Amazônia Legal e em áreas pendentes de solução.

§ 1° No prazo de um ano, a Comissão sub
meterá ao Congresso Nacional os resultados de
seus estudos para, nos termos da Constituição,
serem apreciados nos doze meses subsequentes,
extinguindo-se logo após.

§ 2° Os Estados e os Municípios deverão, no
prazo de três anos, a contar da promulgação da
Constituição, promover, mediante acordo ou arbi
tramento, a demarcação de suas linhas divisórias
atualmente litigiosas, podendo para isso fazeralte
rações e compensações de área que atendam
aos acidentes naturais, critérios históricos, conve
niências administrativas e comodidade das popu
lações limítrofes.

§ 3° Havendo solicitação dos Estados e Muni
cípios interessados, a União poderá encarregar-se
dos trabalhos demarcatórios.

§ 4° Se, decorrido o prazo de três anos, a
contar da promulgação da Constituição, os traba
lhos demarcatórios não tiverem sido concluídos,
caberá à União determinar os limites das áreas
litigiosas.

§ 5° Ficam reconhecidos e homologados os
atuais limites do Estado do Acre com os Estados
do Amazonas e de Rondônia, conforme levanta
mentos cartográficos e geodésicos realizados pela
Comissão Tripartite integrada por representantes
dos Estados e dos serviços técnico-especializados
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Art. 13. É criado o Estado do Tocantins, pelo
desmembramento da área descrita neste artigo,
dando-se sua instalação no quadragésimo sexto
dia após a eleição prevista no § 3°, mas não antes
de 1°de janeiro de 1989.

§ 10 O Estado do Tocantins integra a Região
Norte e limita-se com o Estado de Goiás pelas
divisas norte dos Municípios de São Miguel do
Araguaia, Porangatu, Formoso, Minaçu, Caval
cante, Monte Alegre de Goiás e Campos Belos,
conservando a leste, norte e oeste as divisas atuais
de Goiás com os Estados da Bahia, Piauí, Mara
nhão, Pará e Mato Grosso.

§ 20 O Poder Executivo designará uma das
cidades do Estado para sua Capital provisória até
a aprovação da sede definitiva do governo pela
Assembléia Constituinte.

§ 3° O Governador, o VIce-Governador, os
Senadores, os Deputados Federais e os Depu
tados Estaduais serão eleitos, em um único turno,
até setenta e cinco dias após a promulgação da
Constituição, mas não antes de 15 de novembro
de 1988, a critério do Tribunal Superior Eleitoral,
obedecidas, entre outras, as seguintes normas:
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1-o prazo de filiação partidária dos candrdatos
será encerrado setenta e cinco dias antes da data
das eleições;

11-as datas das convenções regionais partidá
rias destinadas a deliberar sobre coligações e es
colha de candidatos, de apresentação de requeri
mento de registro dos candidatos escolhidos e
dos demais procedimentos legais serão fixadas,
em calendário especial, pela Justiça Eleitoral;

DI - são inelegíveis os ocupantes de cargos es
taduais ou municipais que não se tenham deles
afastado, em caráter definitivo, setenta e cinco
dias antes da data das eleições previstas neste
parágrafo;

N - ficam mantidos os atuais diretórios regio
nais dos partidos políticos do Estado de Goiás,
cabendo às comissões executivas nacionais de
signar comissões provisórias no Estado do To
cantins, nos termos e para os fins previstos na
lei.

§ 4° Os mandatos do Governador, do Vice
Governador, dos Deputados Federais e Estaduais
eleitos na forma do parágrafo anterior extinguir
se-ão concomitantemente aos das demais unida
des da Federação; o mandato do Senador eleito
menos votado extinguir-se-á nessa mesma opor
tunidade, e o dos outros dois juntamente com
os dos Senadores eleitos em 1986 nos demais
Estados.

§ 5° A Assembléia Estadual Constituinte será
instalada no quadragésimo sexto dia da eleição
de seus integrantes, mas não antes de 1c de janei
ro de 1989, sob a presidência do Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás,
e dará posse, na mesma data, ao Governador
e ao Vice-Governador eleitos.

§ 6° Aplicam-se à criação e instalação do Es
tado do Tocantins, no que couber, as normas
legais disciplinadoras da divisão do Estado de
Mato Grosso, observado o disposto no art. 234
da Constituição.

§ 7° Fica o Estado de Goiás liberado dos dé
bitos e encargos decorrentes de empreendimen
tos no território do novo Estado, e autorizada a
União, a seu critério, a assumir os referidos dé
bitos.
Art. 14. Os Territórios Federais de Roraima e
do Amapá são transformados em Estados Fede
rados, mantidos seus atuais limites geográficos.

§ 1c A instalação dos Estados dar-se-á com
a posse dos governadores eleitos em 1990

§ 2° Aplicam-se à transformação e instalação
dos Estados de Roraima tl Amapá as normas e
critérios seguidos na criação do Estado de Rondô
nia, respeitado o disposto na Constituição e neste
Ato.

§ 3° O Presidente da República, até quarenta
e cinco dias após a promulgação da Constituição,
encaminhará à apreciação do Senado Federal os
nomes dos governadores dos Estados de Rorai
ma e do Amapá que exercerão o Poder Executivo
até a instalação dos novos Estados com a posse
dos governadores eleitos.

§ 4° Enquanto não concretizada a transfor
mação em Estados, nos termos deste artigo, os
Territórios Federais de Roraima e do Amapá serão
beneficiados pela transferência de recursos pre
vista nos arts. 159, I, a, da Constituição, e 34,
§ 2°, li, deste Ato.

Art. 15. Fica extinto o Território Federal de
Fernando de Noronha, sendo sua área reincor
porada ao Estado de Pernambuco.
Art. 16. Até que se efetive o disposto no art.
32, § 2°, da Constituição, caberá ao Presidente
da República, com a aprovação do Senado Fede
ral, indicar o Governador e o Vice-Governador
do Distrito Federal.

§ 1o A competência da Câmara Legislativado
Distrito Federal, até que se instale, será exercida
pelo Senado Federal.

§ 2° A fiscalização contábil, financeira, orça
mentária, operacional e patrimonial do Distrito
Federal, enquanto não for instalada a Câmara Le
gislativa, será exercida pelo Senado Federal, me
diante controle externo, com o auxílio do Tribunal
de Contas do DIstritoFederal, observado o dispos
to no art. 72 da Constituição.

§ 3° Incluem-se entre os bens do Distrito Fe
deral aqueles que lhe vierem a ser atribuídos pela
União na forma da lei.
Art. 17. Os vencimentos, a remuneração, as
vantagens e os adicionais, bem como os proven
tos de aposentadoria que estejam sendo perce
bidos em desacordo com a Constituição serão
imediatamente reduzidos aos limites dela decor
rentes, não se admitindo, neste caso, invocação
de direito adquirido ou percepção de excesso a
qualquer título

§ 1c É assegurado o exercícro cumulativo de
dois cargos ou empregos privativos de médico
que estejam sendo exercidos por médico militar
na administração pública direta ou indireta.

§ 2° É assegurado o exercício cumulativo de
dois cargos ou empregos privativos de profissio
nais de saúde que estejam sendo exercidos na
administração pública direta ou indireta.
Art. 18. Ficam extintos os efeitos jurídicos de
qualquer ato legislativo ou administrativo, lavrado
a partir da instalação da Assembléia Nacional
Constituinte, que tenha por objeto a concessão
de estabilidade a servidor admitido sem concurso
público, da administração direta ou indireta, inclu
sive das fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público.
Art. 19. Os servidores públicos civis da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
da administração direta, autárquica e das funda
ções públicas, em exercício na data da promul
gação da Constituição, há pelo menos cinco anos
continuados, e que não tenham sido admitidos
na forma regulada no art. 37, da Constituição,
são considerados estáveis no serviço público.

§ 1c O tempo de serviço dos servidores referi
dos neste artigo será contado como título quando
se submeterem a concurso para fins de efetiva
ção, na forma da lei.

§ 2° O disposto neste artigo não se aplica
aos ocupantes de cargos, funções e empregos
de confiança ou em comissão, nem aos que a
lei declare de livre exoneração, cujo tempo de
serviço não será computado para os fins do caput
deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3° O disposto neste artigo não se aplica
aos professores de nível superior, nos termos da
lei.
Art. 20. Dentro de cento e oitenta dias, proce
der-se-á à revisão dos direitos dos servidores pú
blicos inativos e pensionistas eà atualização dos
proventos e pensões a eles devidos, a fim de ajus
tá-los ao disposto na Constituição.

Art. 21. Os juízes togados de Investidura limi
tada no tempo, admitidos mediante concurso pú
blico de provas e títulos e que estejam em exer
cício na data da promulgação da Constituição,
adquirem estabilidade, observado o estágio pro
batório, e passam a compor quadro em extinção,
mantidas as competências, prerrogativas e restri
ções da legislação a que se achavam submetidos,
salvo as inerentes à transitoriedade da investidura

Parágrafo único. A aposentadoria dos juízes
de que trata este artigo regular-se-á pelas normas
flxadas para os demais juízes estaduais.
Art. 22. É assegurado aos defensores públicos
investidos na função até a data de instalação da
Assembléia Nacional Constituinte o direito de op
ção pela carreira, com a observância das garantias
e vedações previstas no art. 134, parágrafo único,
da Constituição.
Art. 23. Até que se edite a regulamentação do
art. 21, XVI, da Constituição, os atuais ocupantes
do cargo de censor federal continuarão exercendo
funções com este compatíveis, no Departamento
de Policia Federal, observadas as disposições
constitucionais.

Parágrafo único. A lei referida disporá sobre
o aproveitamento dos Censores Federais, nos ter
mos deste artigo.
Art. 24. A União, os Estados;o Distrito Federal
e os Municípios editarão leis que estabeleçam cri
térios para a compatíbíhzação de seus quadros
de pessoal ao disposto no art. 39 da Constituição
e à reforma administrativa dela decorrente, no
prazo de dezoito meses, contados da sua promul
gação.
Art. 25. Ficam revogados, a partir de cento e
oitenta dias da promulgação da Constituição, su
jeito este prazo à prorrogação por lei, todos os
dispositivos legais que atribuam ou deleguem a
órgão do Poder Executivo competência assina
lada pela Constituição ao Congresso Nacional,
especialmente no que tange a:
1-ação normativa;
11-alocação ou transferência de recursos de

qualquer espécie.
§ 1o Os decretos-leis em tramitação no Con

gresso Nacional e por este não apreciados até
a promulgação da Constituição terão seus efeitos
regulados da seguinte forma:

1-se editados até 2 de setembro de 1988,
serão apreciados pelo Congresso Nacional no
prazo de até cento e oitenta dias a contar da pro
mulgação da Constituição, não computado o re
cesso parlamentar;

11- decorrido o prazo definido no inciso ante
rior, e não havendo apreciação, os decretos-leis
ali mencionados serão considerados rejeitados;

111- nas hipóteses definidas nos incisos I e li,
terão plena validade os atos praticados na vigência
dos respectivos decretos-leis, podendo o Con
gresso Nacional, se necessário, legislar sobre os
efeitos deles remanescentes

§ 2° Os decretos-leis editados entre 3 de se
tembro de 11988 e a promulgação da Constituição
serão convertidos, nesta data, em medidas provi
sórias, aplicando-se-Ihes as regras estabelecidas
no art. 62, parágrafo único.

Art. 26. No prazo de um ano a contar da pro
mulgação da Constrtuição, o Congresso Nacional
promoverá, através de Comissão mista, exame
analítico e pericial dos atos e fatos geradores do
endividamento extemo brasileiro.



14356 Sexta-feira 23 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE Setembro de 1988

§ 1° A Comissão terá a força legal de comis
são parlamentar de inquéritopara os finsde requi
sição e convocação, e atuará com o auxíllo do
Tnbunal de Contas da União.

§ 29 Apurada irregularidade, o Congresso
Nacional proporá ao Poder Executivo a decla
ração de nulidade do ato e encaminhará o pro
cesso ao Mimstério Público Federal, que forma
lizará, no prazo de sessenta dias, a ação cabivel.

Art. 27. O Superior Tribunal de Justiça será
instalado sob a Presidência do Supremo Tribunal
Federal.

§ 1° Até que se instale o Superior Tribunal
de Justiça, o Supremo Tribunal Federal exercerá
as atribuições e competências definidasna ordem
constitucional precedente.

§ 2° A composição inicialdo Superior Tribu
nal de Justiça far-se-é:

I-pelo aproveitamento dos Ministros do Tri
bunal Federal de Recursos;

11 - pela nomeação dos Ministros que sejam
necessários para completar o número estabele
cido na Constituição.

§ 3° Para os efeitos do disposto na Constí
tuição, os atuais Ministros do Tribunal Federal
de Recursos serão considerados pertencentes à
classe de que provieram, quando de sua nomea
ção.

§ 4° Instalado o Tribunal, os Ministros apo
sentados do Tribunal Federal de Recursos tornar
se-ão, automaticamente, Ministros aposentados
do Superior Tribunal de Justiça.

§ 59 Os Mmistros a que se refere o § 2°, 11,
serão indicados em lista tríplicepelo Tribunal Fe
deral de Recursos, observado o disposto no art.
104, parágrafo único, da Constituição.

§ 6° Ficam criados cinco TribunaisRegionais
Federais, a serem instalados no prazo de seis me
ses a contar da promulgação da Constituição,
com a jurisdição e sede que lhes fixar o Tribunal
Federal de Recursos, tendo em conta o número
de processos e sua localização geográfica.

§ 79 Até que se mstalem os Tribunais Regio
nais Federais, o Tribunal Federal de Recursos
exercerá a competência a eles atribuída em todo
o território nacional, cabendo-lhe promover sua
instalação e indicar os candidatos a todos os car
gos da composição mícíal, mediante lista tríplice,
podendo desta constar juízesfederais de qualquer
região, observado o disposto no § 9°

§ 8° É vedado, a partír da promulgação da
Constituição, o provimento de vagas de Ministros
do Tribunal Federal de Recursos.

§ 9" Quando não houverjuizfederal que con
te o tempo mínimo previsto no art. 101, 11, da
Constituição,a promoção poderá contemplar juiz
com menos de cinco anos no exercíciodo cargo.

§ 10. Compete à Justiça Federal julgar as
ações nela propostas até a data da promulgação
da Constituição, e aos Tribunais Regionais Fede
rais bem como ao Superior Tribunal de Justiça
julgar as ações rescisórias das decisões até então
proferidaspela Justiça Federal, inclusive daquelas
cuja matéria tenha passado à competência de
outro ramo do Judiciário.

Art. 28. ÓS juízes federais de que trata o art.
123, § 2°,da Constituiçãode 1967, com a redação
dada pela Emenda Constitucional re 7, de 1977,
ficam investidosna titularidadede varas na Seção .
Judiciária para a qual tenham sido nomeados ou

designados; na inexistência de vagas, proceder
se-á ao desdobramento das varas existentes.

Parágrafo único. Para efeitode promoção por
antiguidade, o tempo de serviçodesses juizesserá
computado a partir do dia de sua posse.
Art. 29. Enquanto não aprovadas as leis com
plementares relativas ao Ministério Público e à
Advocacia-Geral da União, o Ministéno Público
Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacio
nal, as Consultorias Juridicas dos Ministérios, as
Procuradorias e Departamentos Jurídicos de au-'
tarquias federais com representação própria e os
membros das Procuradorias das Universidades
fundacionais públicas continuarão a exercer suas
atividades na área das respectivas atribuições.

§ 1° O Presidente da República, no prazo de
cento e vinte dias, encaminhará ao Congresso
Nacional projeto de lei complementar dispondo
sobre a organização e o funcionamento da Advo
cacia-Geral da União.

§ 2° Aos atuais Procuradores da República,
nos termos da lei complementar, será facultada
a opção, de forma irretratável, entre as carreiras
do Ministério Público Federal e da Advocacia-Ge
rai da União.

§ 3° Poderá optar pelo regime anterior, no
que respeita às garantias e vantagens, o membro
do Mmistério Público admitido antes da promul
gação da Constituição,observando-se, quanto às
vedações, a situação jurídica na data desta

§ 4° .Os atuais integrantes do quadro suple
mentar dos Ministérios Públicos do Trabalho e
Militar que tenham adquirido estabilidade nessas
funções passam a integrar o quadro da respectiva
carreira.

§ 50 Cabe à atual Procuradoria-Geral da Fa
zenda Nacional, diretamente ou por delegação,
que pode ser ao Ministério Público Estadual, re
presentar judicialmente a União nas causas de
natureza fiscal, na área da respectiva competên
cia, até a promulgação das leis complementares
previstas neste artigo.

Art. 30. A legislação que criar a justiça de paz
manterá os atuais juizes de paz até a posse dos
novos titulares,assegurando-lhes os direitose atri
buições conferidos a estes, e designará o dia para
a eleição prevista no art. 98, 11, da Constituição.

Art. 31. Serão estatizadas as serventias do foro
judicial, assim definidas em lei, respeitados os
direitos dos atuais titulares

Art. 32. O disposto no art. 236 nâo se aplica
aos serviços notariais e de registro que já tenham
sido oficializados pelo Poder Público, respeitan
do-se o direito de seus servidores.

Art. 33. Ressalvados os créditos de natureza
alimentar, o valor dos precatórios judiciais pen
dentes de pagamento na data da promulgação
da Constituição,incluídoo remanescente de juros
e correção monetária, poderá ser pago em moeda
corrente, com atualização, em prestações anuais,
iguaise sucessivas, no prazomáximo de oito anos,
a partirde 10de julho de 1989, por decisão editada
pelo Poder Executivo até cento e oitenta dias da
promulgação da Constituição.

Parágrafo único. Poderão as entidades deve
doras, para o cumprimento do disposto neste arti
go, emitir, em cada ano, no exato montante do
dispêndio, títulos de divida pública não compu
táveis para efeito do limite global de endivida
mento.

Art. 34. O sistema tributário nacional entrará
em vigor a partir do primeiro dia do quinto mês
seguinte ao da promulgação da Constituição,
mantido, até então, o da Constituição de 1967,
com a redação dada pela Emenda n° 1, de 1969,
e pelas posteriores.

§ 1° Entrarão em vigor com a promulgação
da Constituição os arts. 148, 149, 150, 154, I,
156, Ill, e 159, I,c, revogadas as disposições em
contrário da Constituiçãode 1967 e das Emendas
que a modificaram, especialmente de seu art. 25,
lI\.

§ 29 O Fundo de Participação dos Estados
e do Distrito Federal e o Fundo de Participação
dos Municípiosobedecerão às seguintes determi
nações:

I- a partir da promulgação da Constituição,
os percentuais serão, respectivamente, de dezoito
por cento e de vinte por cento, calculados sobre
o produto da arrecadação dos impostos referidos
no art. 153, lll e IV, mantidos os atuais critérios
de rateio até a entrada em vigor da lei comple
mentar a que se refere o art. 161,11;

11-o percentual relativo ao Fundo de Partici
pação dos Estados e do Distrito Federal será
acrescido de um ponto percentual no exercício
financeiro de 1989 e, a partir de 1990, inclusive,
à razão de meio ponto por exercício, até 1992,
inclusive, atingindo em 1993 o percentual estabe
lecido no art. 159, I,a;

I1I-o percentual relativoao Fundo de Partici
pação dos Municípios, a partir de 1989, inclusive.
será élevado à razão de meio ponto percentual
por exercíciofinanceiro,até atingiro estabelecido
no art. 159, I,b.

§ 3° Promulgada a Constituição, a União, OS

Estados, o Distrito Federal e os Municípiospode
rão editar as leis necessárias à aplicação do siste
ma tributário nacional nela previsto.

§ 4° As leis editadas nos termos do parágrafo
anterior produzirão efeitos a partir da entrada em
vigor do sistema tributário nacional previsto na
Constituição.

§ 5° Vigenteo novo sistema tributário nacio
nal, fica assegurada a aplicação da legislação an
terior, no que não seja incompatível com ele e
com a legislação referida nos §§ 3° e 4°

§ 6° Até,31de dezembro de 1989, o disposto
no art. 150, 11I, b, não se aplica aos impostos
de que tratam os arts. 155, I, a e b, e 156, 11
e Ill, que podem ser cobrados trinta dias após
a publicação da lei que os tenha instituído ou
aumentado.

§ 7° Até que sejam fixadas em lei comple
mentar, as alíquotas máximas do imposto muni
cipal sobre vendas a varejo de combustíveis líqul
dos e ga~sos não excederão a três por cento.

§ 8° Se, no prazo de sessenta dias contados
da promulgação da Constituição, não for editada
a lei complementar necessária à instituição do
imposto de que trata o art. 155, I,b, os Estados
e o DistritoFederal, mediante convênio celebrado
nos termos da Lei Complementar rr 24, de 7
de janeiro de 1975, fixarão normas para regular
provisoriamente a matéria.

§ 9" Até que lei complementar disponha so
bre a matéria, as empresas distribuidorasde ener
gia elétrica, na condição de contribuintes ou de
substitutos tributários, serão as responsáveis, por
ocasião da saída do produto de seus estabeleci
mentos, ainda que destinado a outra unidade da
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Federação, pelo pagamento do imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias
incidente sobre energia elétrica, desde a produção
ou importação até a última operação, calculado
o imposto sobre o preço então praticado na ope
ração final e assegurado seu recolhtmento ao Es
tado ou ao DistritoFederal, conforme o local onde
deva ocorrer essa operação.

§ 10. Enquanto não entrar em vigor a leipre
vista no art. 159, I, c, cuja promulgação se fará
até 31 de dezembro de 1989, é assegurada a
aplicação dos recursos previstos naquele dispo
sitivo da seguinte maneira;

1-seis décimos por cento na Região Norte,
através do Banco da Amazônia SA.;

11-um inteiro e oito décimos por cento na
Região Nordeste, através do Banco do Nordeste
do Brasil SA.;

111 - seis décimos por cento na Região Centro
Oeste, através do Banco do Brasil SA.

§ 11. Fica criado, nos termos da lei,o Banco
de Desenvolvimento do Centro-Oeste, para dar
cumprimento, na referida região, ao que determi
nam os arts. 159,1,c, e 192, § 2",da Constituição.

§ 12. A urgência prevista no art. 148,11, não
prejudica a cobrança do empréstimo compulsório
instituído,em benefício das Centrais Elétricas Bra
sileiras SA. (Eletrobrás), pela Lei rr 4.156, de 28
de novembro de 1962, com as alterações poste
riores.

Art. 35. O disposto no art. 165, § 7",será cum
prido ele forma progressiva, no prazo de até dez
anos, distribuindo-se os recursos entre as regiões
macroeconômicas em razão proporcional à po
pulação, a partir da situação verificada no biênio
1986-87.

§ 1" Para aplicação dos criténos de que trata
este artigo, excluem-se das despesas totais as re
lativas:

1-aos projetos considerados prioritários no
plano plurianual;

11-à segurança e defesa nacional;
111- à manutenção dos órgãos federais no Dis

trito Federal;
N -ao Congresso Nacional, ao Tribunal de

Contas da União e ao Poder Judiciário;
V- ao serviço da dívida da administração dire

ta e indireta da União, inclusive fundações instituí
das e mantidas pelo Poder Público federal.

§ 2" Até a entrada em vigor da lei comple
mentar a que se refere o art 165, § go, I e 11,
serão obedecidas as seguintes normas:

1-o projeto do plano plurianual, para vigência
até o final do primeiro exercicio financeiro do
mandato presidencial subseqüente, será encami
nhado até quatro meses antes do encerramento
do primeiro exercicio financeiro e devolvido para
sanção até o encerramento da sessão legislativa;

11-o projeto de lei de diretrizes orçamentárias
será encaminhado. até oito meses e meio antes
do encerramento do exercíclo financeiro e devol
vido para sanção até o encerramento do primeiro
período da sessão legislativa;

111 - o projeto de leiorçamentária da Uniãoserá
encaminhado até quatro meses antes do encerra
mento do exercício financeiro e devolvido para
sanção até o encerramento da sessão legislativa.
Art. 36. Os fundos existentes na data da pro
mulgação da Constituição, excetuados os resul
tantes de isenções fiscais que passem a integrar
patrimônio privado e os que interessem à defesa

nacional, extinguir-se-ão se não forem ratificados
pelo Congresso Nacional no prazo de dois anos.
Art. 37. A adaptação ao que estabelece o art.
167, Ill, deverá processar-se no prazo de cmco
anos, reduzindo-se o excesso à base de, pelo me
nos, um quinto por ano.
Art. 38. Até a promulgação da leicomplemen
tar referida no art. 169, a União, os Estados, o
DistritoFederal e os Municípiosnão poderão des
pender com pessoal mais do que sessenta e cmco
por cento do valor das respectivas receitas cor
rentes.

Parágrafo único. A União, os Estados, o Dis
trito Federal e os Municipios,quando a respectiva
despesa de pessoal exceder o limiteprevisto neste
artigo, deverão retomar àquele limite, reduzindo
o percentual excedente à razão de um qumto por
ano.
Art. 39. Para efeito do cumprimento das dis
posições constitucionais que imphquem varia
ções de despesas e receitas da União, após a
promulgação da Constituição, o Poder Executivo
deverá elaborar e o Poder Legislativoapreciar pro
jeto de revisão da lei orçamentária referente ao
exercício financeiro de 1989.

Parágrafo único. O Congresso Nacíonel.deve
rá votar no prazo de doze meses a lei comple
mentar prevista no art. 161,11.

Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus,
com suas características de área livre de comér
cio, de exportação e importação, e de incentivos
fiscais, pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir
da promulgação da Constituição.

Parágrafo único. Somente por lei federal po
dem ser modificados os critérios que disciplina
ram ou venham a disciplinar a aprovação dos
projetos na Zona Franca de Manaus
Art. 41. Os Poderes Executivos da União, dos
Estados, do DistritoFederal e dos Municípiosrea
vaharão todos os incentivos fiscais de natureza
setorial ora em vigor, propondo aos Poderes Le
gislativos respectivos as medidas cabíveis.

§ 1" Considerar-se-ão revogados após dois
anos, a partir da data da promulgação da Consti
tuição, os incentivos que não forem confirmados
por lei.

§ 2" A revogação não prejudicará os direitos
que já tiverem SIdo adquiridos, àquela data, em
relação a incentivos concedidos sob condição e
com prazo certo

§ 3" Os incentivos concedidos por convêmo
entre Estados, celebrados nos termos do art. 23,
§ 6", da Constituição de 1967, com a redação
da Emenda n" 1, de 17 de outubro de 1969, tam
bém deverão ser reavaliados e reconfirmados nos
prazos deste artigo

Art. 42. Durante quinze anos, a Umãoaplicará,
dos recursos destinados à irrigação:

1-vinte por cento na Região Centro-Oeste;
11-cinquenta por cento na Região Nordeste,

preferencialmente no semi-árido.

Art. 43. Na data da promulgação da lei que
disciplinar a pesquisa e a lavra de recursos e jazi
das minerais. ou no prazo de um ano, a contar
da promulgação da Constituição, tornar-se-ão
sem efeito as autorizações, concessões e demais
títulos atributivos de direitos minerários, caso os
trabalhos de pesquisa ou de lavra não hajam sido
comprovadamente iniciados nos prazos legais ou
estejam inativos.

Art. 44. Asatuais empresas brasileiras titulares
de autorização de pesquisa, concessão de lavra
de recursos minerais e de aproveitamento dos
potenciais de energia hidráulica em vigor terão
quatro anos, a partir da promulgação da Consti
tuição, para cumprir os requisitos do art 176,
§ 1"

§ 1" Ressalvadas as disposiçôes de interesse
nacional previstas no texto constitucional, as em
presas brasileiras ficarão dispensadas do cumpri
mento do disposto no art. 176, § 1", desde que,
no prazo de até quatro anos da data da promul
gação da Constituição, tenham o produto de sua
lavra e benefícramento destinados à industriali
zação no território nacional, em seus próprios es
tabelecimentos ou em empresa industrial contro
ladora ou controlada.

§ 2" Ficarão também dispensadas do cum
primento do disposto no art. 176, § 1", as empre
sas brasileiras titulares de concessão de energia
hidráulica para uso em seu processo de industria
hzação.

§ 3" As empresas brasileiras referidas no §
1"somente poderão ter autorizações de pesquisa
e concessões de lavra ou potenciais de energia
hidráulica, desde que a energia e o produto da
lavra sejam utilizados nos respectivos processos
industriais.
Art. 45. Ficam excluídas do monopólio esta
belecido pelo art. 177, 11, da Constituição, as refina
rias em funcionamento no País amparadas pelo
art. 43 e nas condições do art 45 da Lein" 2.004,
de 3 de outubro de 1953.

Parágrafo único. Ficam ressalvados da veda
ção do art. 177, § 1",os contratos de risco feitos
com a Petróleo Brasileiro SA. (Petrobrás), para
pesquisa de petróleo, que estejam em vigor na
data da promulgação da Constituição.
Art. 46. São sujeitos à correção monetária
desde o vencimento até seu efetivo pagamento,
sem interrupção ou suspensão, os créditos junto
a entidades submetidas aos regimes de interven
ção ou liquidação extrajudicial, mesmo quando
esses regimes sejam convertidos em falência.

Parágrafo único. O disposto neste artigo apli
ca-se também.

I - às operações realizadas posteriormente à
decretação dos regimes referidos no caput deste
artigo;

11- às operações de empréstimo, financia
mento, refinanciamento, assistência financeira de
liquidez, cessão ou sub-rogação de créditos ou
cédulas hipotecárias, efetivação de garantia de
depósitos do público ou de compra de obrigações
passivas, inclusive as realizadas com recursos de
fundos que tenham essas destinações;

Ui-aos créditos anteriores à promulgação da
Constituição;

N - aos créditos das entidades da adminis
tração pública anteriores à promulgação da Cons
tituição, não liquidados até 1"de janeiro de 1988.
Art. 47. Na liquidação dos débitos, inclusive
suas renegociações e composições posteriores,
ainda que ajuizados, decorrentes de quaisquer
empréstimos concedidos por bancos e por insti
tuições financeiras, não existirá correção mone
tária desde que o empréstimo tenha sido con
cedido:

1-aos micro e pequenos empresários ou seus
estabelecimentos no período de 28 de fevereiro
de 1986 a 28 de fevereiro de 1987;
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O-aos mini, pequenos e médios produtores
rurais no período de 28 de fevereiro de 1986 a
31 de dezembro de 1987, desde que relativos
a crédito rural.

§ 1° Consideram-se, para efeito deste artigo,
microempresas as pessoas jurídicas e as firmas
individuais com receitas anuais de até dez mil
Obrigações do Tesouro Nacional, e pequenas
empresas as pessoas jurídicas e as firmas indivi
duais com receita anual de até vinte e cinco mil
Obrigações do Tesouro Nacional.

§ 2° A classificação de mini, pequeno e mé
dio produtor rural será feita obedecendo-se às
normas de crédito rural vigentes à época do con
trato.

§ 3° A isenção da correção monetária a que
se refere este artigo só será concedida nos seguin
tes casos:

1-se a liquidação do débito inicial, acrescido
de juros legais e taxas judiciais,vier a ser efetivada
no prazo de noventa dias, a contar da data da
promulgação da Constituição;

11-se a aplicação dos recursos não contrariar
a finalidade do financiamento, cabendo o ônus
da prova à instituição credora;

1Il-se não for demonstrado pela instituição
credora que o mutuário dispõe de meios para
o pagamento de seu débito, excluído desta de
monstração seu estabelecimento, a casa de mora
dia e os instrumentos de trabalho e produção;

IV-se o financiamento inicialnão ultrapassar
o limite de cinco mil Obrigações do Tesouro Na
cional;

V- se o beneficiário não for proprietário de
mais de cinco módulos rurais,

§ 4° Os benefícios de que trata este artigo
não se estendem aos débitos já quitados e aos
devedores que sejam constituintes.

§ 5° No caso de operações com prazos de
vencimento posteriores à data-limite de liquida
ção da dívida, havendo interesse do mutuário,
os bancos e as mstituições financeiras promo
verão, por instrumento próprio, alteração nas con
dições contratuais originais de forma a ajustá-las
ao presente benefício.

§ 6° A concessão do presente benefício por
bancos comerciais privados em nenhuma hipó
tese acarretará ônus para o Poder Público, ainda
que através de refinanciamento e repasse de re
cursos pelo banco central.

§ 7° No caso de repasse a agentes financei
ros oficiais ou cooperativas de crédito, o õnus
recairá sobre a fonte de recursos originária.

Art. 48. O Congresso Nacional,dentro de cen
to e vinte dias da promulgação da Constituição,
elaborará código de defesa do consumidor.

Art. 49. A lei disporá sobre o instituto da enfi
teuse em imóveis urbanos, sendo facultada aos
foreiros, no caso de sua extinção, a remição dos
aforamentos mediante aquisição do dominio dire
to, na conformidade do que dispuserem os res
pectivos contratos.

§ 1° Quando não existir cláusula contratual,
serão adotados os critérios e bases hoje vigentes
na legislação especial dos imóveis da União.

§ 2° Os direitos dos atuais ocupantes inscri
tos ficam assegurados pela aplicação de outra
modalidade de contrato.

§ 3° A enfiteuse continuará sendo aplicada
aos terrenos de marinha e seus acrescidos, situa-

dos na faixa de segurança, a partir da orla ma
rítima.

§ 4° Remido o foro, o antigo titular do domí
nio direto deverá, no prazo de noventa dias, sob
pena de responsabilidade, confiar à guarda do
registro de imóveis competente toda a documen
tação a ele relativa.
Art. 50. Leiagrícola, a ser promulgada no pra
zo de um ano disporá, nos termos da Constituição,
sobre os objetivos e instrumentos de política agrí
cola, prioridades, planejamento de safras, comer
cialização,abastecimento intemo, mercado exter
no e instituição de crédito fundiário.
Art. 51. Serão revistos pelo Congresso Nacio
nal, através de Cormssão mista, nos três anos
a contar da data da promulgação da Constituição,
todas as doações, vendas e concessões de terras
públicas com área superior a três mil hectares,
realizadas no período de 1° de janeiro de 1962
a31 de dezembro de 1987.

§ 1° No tocante às vendas, a revisão será feita
com base exclusivamente no critériode legalidade
da operação.

§ 2° No caso de concessões e doações, a
revisão obedecerá aos critérios de legalidade e
de conveniência do interesse público.

§ 3° Nas hipóteses previstas nos parágrafos
anteriores, comprovada a ilegalidade,ou havendo
interesse público, as terras reverterão ao patri
mônio da União, dos Estados, do DistritoFederal
ou dos Municípios.
Art. 52. Até que sejam fixadas as condições
a que se refere o art. 192, 111, são vedados:

1-a instalação, no País, de novas aqências
de instituições financeiras domiciliadas no exte
rior;

II - aumento do percentual de participação, no
capital de instituições financeiras com sede no
País, de pessoas físicas ou jurídicas residentes
ou domiciliadas no exterior.

Parágrafo único. A vedação a que se refere
este artigo não se aplica às autorizações resul
tantes de acordos intemacionais, de reciprocida
de, ou de interesse do Governo brasileíro,

Art. 53. Ao ex-combatente que tenha efetiva
mente participado de operações bélicas durante
a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei
rr 5 315, de 12 de setembro de 1967, serão asse
gurados os seguintes direitos:

I- aproveitamento no serviço público, sem a
exigência de concurso, com estabilidade;

II - pensão especial correspondente à deixada
por segundo-tenente das Forças Armadas, que
poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo
inacumulável com quaisquer rendimentos recebi
dos dos cofres públicos, exceto os benefícios pre
videnciários, ressalvado o direito de opção;

1Il-em caso de morte, pensão à viúvaou com
panheira ou dependente, de forma proporcional,
de valor igual à do inciso anterior;

IV - assistência médica, hospitalar e educacio
nal gratuita, extensiva aos dependentes;

V- aposentadoria com proventos integrais
aos vinte e cinco anos de serviço efetivo,em qual
quer regime jurídico;

V/-prioridade na aquisição da casa própria,
para os que não a possuam ou para suas viúvas
ou companheiras.

Parágrafo único. A concessão da pensão es
pecial do inciso 11 substitui, para todos os efeitos

legais, qualquer outra pensão já concedida ao
ex-combatente.
Art. 54. Os seringueiros recrutados nos ter
mos do Decreto-Lei n°5.813, de 14 de setembro
de 1943, e amparados pelo Decreto-Lein° 9.882,
de 16 de setembro de 1946, receberão, quando
carentes, pensão mensal vitalíciano valor de dois
salários mínimos.

§ 1° O benefício é estendido aos seringueiros
que, atendendo a apelo do Governo brasileiro,
contribuíram para o esforço de guerra, trabalhan
do na produção de borracha, na Região Amazô
nica, durante a Segunda Guerra Mundial.

§ 2° Os benefícios estabelecidos neste artigo
são transferíveis aos dependentes reconhecida
mente carentes.

§ 3° A concessão do benefício far-se-á con
forme lei a ser proposta pelo Poder Executivo
dentro de cento e cinqüenta dias da promulgação
da Constituição.
Art. 55. Atéque seja aprovada a leide diretrizes
orçamentárias, trinta por cento, no mínimo, do
orçamento da seguridade social, excluído o segu
ro-desemprego, serão destinados ao setor de saú
de.
Art. 56. Até que a lei disponha sobre o art.
195, I, a arrecadação decorrente de, no mínimo,
cinco dos seis décimos percentuais correspon
dentes à alíquota da contribuição de que trata
o Decreto-Lei n° 1.940, de 25 de maio de 1982,
alterada pelo Decreto-Leino2.049, de 1°de agosto
de 1983, pelo Decreto rr 91.236, de 8 de maio
de 1985, e pela Lei n° 7.611, de 8 de julho de
1987, passa a integrar a receita da seguridade
social, ressalvados, exclusivamente no exercício
de 1988, os compromissos assumidos com pro
gramas e projetos em andamento.
Art. 57. Os débitos dos Estados e dos Municí
pios relativosàs contribuições previdenciárias até
30 de junho de 1988 serão liquidados, com corre
ção monetária, em cento e vinteparcelas mensais,
dispensados os juros e multas sobre eles inciden
tes, desde que os devedores requeiram o parcela
mento e iniciem seu pagamento no prazo de cen
to e oitenta dias a contar da promulgação da
Constituição.

§ 1° O montante a ser pago em cada um
dos dois primeiros anos não será inferior a cinco
por cento do total do débito consolidado e atuali
zado, sendo o restante divididoem parcelas men
sais de igual valor.

§ 2° A liquidação poderá incluir pagamentos
na forma de cessão de bens e prestação de servi
ços, nos termos da Lein° 7.578, de 23 de dezem
bro de 1986.

§ 3° Em garantia do cumprimento do parce
lamento, os Estados e os Muhicípiosconsignarão,
anualmente, nos respectivos orçamentos, as dota
ções necessárias ao pagamento de seus débitos.

§ 4° Descumprida qualquer das condições
estabelecidas para concessão do parcelamento,
o débito será considerado vencido em sua totali
dade, sobre ele incidindo juros de mora; nesta
hipótese, parcela dos recursos correspondentes
aos Fundos de Participação, destinada aos Esta
dos e Municípios devedores, será bloqueada e
repassada à previdência social para pagamento
de seus débitos.
Art. 58. Os benefícios de prestação continua
da, mantidos pela previdência social na data da
promulgação da Constituição, terão seus valores
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regimental de consertar erros de linguagem, in
cluiu matéria não submetida a plenário e, portan
to, não votada pela Assembléia Nacional Cons
tituinte.

Plenário da Assembléia Nacional Constituinte,
22 de setembro de 1988. - Constituinte Theo
doro Mendes (PMDB - SP).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Ao assinarmos o texto da nova Constituição
brasileira, que a Assembléia Nacional Constnuínta
escreveu em cerca de vinte meses de árduo traba
lho, não podemos calar a paradoxal sensação que
experimentamos: de um lado, nela se inscrevem
normas modernas e liberais, que nos autorizam

Art. 68. Aos remanescentes das comunidades
dos quilombos que estejam ocupando suas terras
é reconhecida a propriedade definitiva, devendo
o Estado emitir-lhes os títulos respectivos
Art. 69. Será permitido aos Estados manter
consultorias jurídicas separadas de suas Procura
dorias-Gerais ou Advocacias-Gerais, desde que,
na data da promulgação da Constituição, tenham
6rgãos distintos para as respectivas funções.
Art. 70. Fica mantida a atual competência dos
tribunais estaduarsaté que a mesma seja definida
na Constituição do Estado, nos termos do art.
125, § 1°, da Constituição.

o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Vemà Mesa e vão à publicação as seguintes decla
rações de voto:

DECLARAÇÃO DE VOTO

Sr. Presidente:
Votei favoravelmente o texto do projeto, mas

pretendo deixar registrado um protesto.
Protesto, Sr. Presidente, contra a decisão viola

dora do Regimento Interno da Constituinte, que
admitiu e recebeu emendas aditivas e modifica
tivas por ocasião da votação do Segundo Turno,
quando regimentalmente só poderiam ser admi
tidas emendas supressívas,

Protesto ainda, Sr. Presidente, contra a atuação
da Comissão de Redação que, sob o pretexto

ULYSSES GUIMARAEs - PRESIDENTE __~~~~ ~~ __

AFONSO ARINOS - Co-PRESIDENTE ---~4t:W~~~L~6<.o:::i---

JAlUlAS PASSARINHO - CO-PRESIDENTE __...!L.~~~~~~C:I-I----:7"-1

BERNARDO CABRAL - RELATOR =Z~"=~~~~~~~~#'~7~6=~
ANTONIO CARLOS RCNlER Rl::IS -

aoss FOGAÇA - RELATOR ADJ~~~~=]~;:~~~~~==~~~ADEMIR ANDRADE
BONIFAcIO DE ANDRADA -====~f..9;.1=.:;L:~~~+=~~r:"",~~~~=

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO ~~_~l.-.J-__--I.:....e;:=-=--"''- __

GASTONE RIGHI I
-~-r=-717.?---A.--..,.~~-h---;-----

HAROLDO LIMA

HUMBERTO SOUTO --..~loU~~~~~::"'::::=:"-L.L:.::"'::::~'- _
JOst LINS

JOst MARIA

LUIZ HENRIQUE;~f~~;~~~~~~~~~~=======
LUIZ VIANA
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MICHEL TEMER
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PL!NIO ARRUDA

RIC1o.ROO FIQZA
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SOLON BORGES DOS
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Brasília, Sala da Comissão de Redação Final

em 20 de setembro de 1988.

catos, dos quartéis, das igrejas e de outras institui
ções representativas da comunidade, gratuita
mente, de modo que cada cidadão brasileiro pos
sa receber do Estado um exemplar da Consti
tuição do Brasil.
Art. 65. O Poder Legislativoregulamentará, no
prazo de doze meses, o art 220, § 4°
Art. 66. São mantidas as concessões de servi
ços públicos de telecomunicações atualmente em
vigor, nos termos da lei.
Art. 67. A União concluirá a demarcação das
terras indígenas no prazo de CInCO anos a' partir
da promulgação da Constituição.

revistos, a fim de que seja restabelecido o poder
aquisitivo, expresso em número de salários míni
mos, que tinham na data de sua concessão, obe
decendo-se a esse critério de atualização até a
implantação do plano de custeio e benefícios refe
ridos no artigo seguinte.

Parágrafo único. As prestações mensais dos
benefícios atualizadas de acordo com este artigo
serão devidas e pagas a partir do 'sétimo mês
a contar da promulgação da Constituição.

Art. 59. Os projetos de lei relativos à organi
zação da seguridade social eaos planos de custeio
e de benefício serão apresentados no prazo máxi
mo de seis meses da promulgação da Consti
tuição ao Congresso Nacional, que terá seis me-
ses para apreciá-los. .

Parágrafo único. Aprovados pelo Congresso
Nacional, os planos serão implantados progressi
vamente nos dezoito meses sequmtes

Art. 60. Nos dez primeiros anos da promul
gação da Constituição, o Poder Público desen
volverá esforços, com a mobilização de todos os
setores organizados da sociedade e com a aplica
ção de, pelo menos, cinqüenta por cento dos re
cursos a que se refere o art. 212 da Constituição,
para eliminar o analfabetismo e universahzar o
ensino fundamental.

Parágrafo único. Em igual prazo, as universi
dades públicas descentralizarão suas atividades,
de modo a estender suas unidades de ensino
superior às cidades de maior densidade popula
cional.

Art. 61. As entidades educacionais a que se
refere o art 213, bem' como as fundações de
ensino e pesquisa cuja criação tenha sido autori
zada por lei, que preencham os requisitos dos
incisos I e II do referido artigo e que, nos últimos
três anos, tenham recebido recursos públicos, po
derão continuar a recebê-los, salvo disposição le
gal em contrário.
Art. 62. A lei criará o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR)nos moldes da le
gislação relativa ao Serviço Nacional de Aprendi
zagem Industrial (SENAI) e ao Serviço Nacional
de Aprendizagem do Comércio (SENAC), sem
prejuízo das atribuições dos 6rgãos públicos que
atuam na área.

Art. 63. É criada uma Comissão composta de
nove membros, sendo três do Poder Legislativo,
três do Poder .Judíciérro e três do Poder Executivo,
para promover as comemorações do centenário
da proclamação da República e da promulgação
da primeira Constituição republicana do País, po
dendo, a seu critério, desdobrar-se em tantas sub
comissões quantas forem necessárias

Parágrafo único. No desenvolvimento de suas
atribuições, a Comissão promoverá estudos, de
bates e avaliações sobre a evolução política, so
cial, econômica e cultural do País, podendo articu
lar-se com os govemos estaduais e municipais
e com instituições públicas e pnvadas que dese
jem participar dos eventos.
Art. 64. A Imprensa Nacional e demais gráfi
cas da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, da administração direta ou índí
reta, inclusive fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público, promoverão edição popular
do texto integral da Constituição, que será posta
à disposição das escolas e dos cartórios, dos síndí-
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prever-lhe a feliz acolhida da Nação: de outro,
dispositivos retrógrados que significarão conside
rável recuo na caminhada do País para o desen
volvimento e a justiça social.

Não é hora de enunciá-los, se nosso voto em
plenário os verberou, embora a maioria da Consti
tuinte os tenha aprovado, acolhendo preconceitos
ideológicos ou deixando prevalecer interesses
pretensamente populares, e na verdade, derna
g~icos.

E tempo de começ}lr a luta para que se comple
mente e se cumpra. E de trabalhar para que cada
um se compenetre de seus deveres para com
a Nação, e menos com os direitos que o novo
texto lhe busca assegurar.

A prol1]ulgação é apenas a etapa inicialde uma
nova fase, não isenta de riscos nem incompreen
sões. Nosso esforço deve ser e será para que
se transponha, e se alcancem os resultados que
inspiraram a convocação da Constituinte.

Temos Constituição. Pode não ser - e não
é - a que cada um de nós desejou para o Brasil.
Apesar de nossas discordâncias e insatisfações,
impõe-se que se cumpra. Para que se compreen
da que se a obediência a lei, por si SÓ, não faz
grandes as nações, a desobediência as destrói.
- Dep. Oscar Corrêa (PFUMG) - Dep. Luiz
Eduardo (PFUSA) - Dep. Gilson Machado
(PFUPE)- Paes Landim - Roberto Campos
(PDS - MT) - Irapuan Costa Junior.

a Sr. Vieira da Silva - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem a palavra o nobre Constituinte.

O SR. VIEIRA DA SILVA (PDS - MA) 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes; tendo chegado
a esta Casa atrasado para a votação global em
turno único da redação final,solicito a compreen
são da Mesa para que conste dos Anais da Assem
bléia Nacional Constituinte o meu voto "sim".

O Sr. Mello Reis - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra o nobre Constituinte.

O SR. MELLO REIS (PDS-MG) -Sr. Presi
dente, não tendo o painel eletrônico registrado
meu voto favorável à aprovação da redação fínal
da Constituição, rogo a V. Ex" seja autorizado o
registro do meu voto, para que conste nos anais
da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
No decol'rer da Ordem do Dia, compareceram
mais os senhores:

Asdrubal Bentes - PMDB; Cristina Tavares 
PSDB; Luiz Gushiken - PT; Odacir Soares 
PFL; Rita Furtado - PFL; Wilma Maia - PDT.

VI- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a ses
são.

DEIXAMDE COMPARECER OS SENHORES:

Adolfo Oliveira- PL;Albérico Filho - PMDB;
AloisioVasconcelos - PMDB; Aloysio Chaves -

PFL;Amaral Netto - PDS;Amaury Müller- PDT;
Ângelo Magalhães - PFL; Asdrubal Bentes 
PMDB; Bosco França - PMDB; Caio Pompeu
- PSDB; Carlos Benevides - P-MDB; Cid Carva
lho - PMDB; Cunha Bueno - PDS; Davi Alves
Silva- PDS; Ézio Ferreira - PFL;Felipe Cheidde
- PMDB; Fernando Gomes - PMDB; Fernando
Lyra - PDT; Femando Santana - PCB; Ibsen
Pinheiro - PMDB; IvoCersósimo - PMDB; Jamil
Haddad - PSB; Jessé Freire - PFL; Jorge Ue
qued - PMDB; José Thomaz Nonô - PFL;Lúcia
Braga - PFL;LuizGushiken - PT;Manuel Viana
- PMDB; Marcondes Gadelha - PFL;MárioBou
chardet - PMDB; Mário Maia - PDT; Maurício
Fruet - PMDB; Nabar Júnior - PMDB; Odacir
Soares - PFL; Oscar Corrêa - PFL; Osvaldo
Sobrinho - PTB;PlínioMartins - PMDB; Rachid
Saldanha Derzi - PMDB; Raul Belém - PMDB;
Rita Furtado - PFL; Roberto Balestra - PDC;
Roberto Brant-PMDB; Roberto Campos -PDS;
Rose de Freitas - PSDB; Ruy Bacelar - PMDB;
VictorTrovão - PFL.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Convoco sessão da Câmara dos Deputados para
segunda-feira, dia 26, às 14 horas e 30 minutos.

Está encerrada esta histórica sessão.

(Encerra-se a sessão às 14 horas e 30mi
nutos.)

DISC(JRSO DO SR. FEliPE MENDES
P(JBliCADONO DANeDE2-9-88, Q(JE

SE REP(JBliCA
PORfIA VER SAlDO COM OMISSÕES.

O SR. FELIPE MENDES (PDS - PI) - Sr.
Presidente, o art. 21 extingue os efeitos jurídicos
de qualquer ato legislativo ou administrativo, la
vrado a partir da instalação da Assembléia Nacio
nal Constituinte, que tenha por objeto a estabi
lidade de servidor da administração direta ou indi
reta, inclusive das fundações instituidas e man
tidas pelo poder público, admitido sem concurso
público, enquanto o art. 22 mantém os beneficios
aos atuais servidores públicos civis da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios, da
administração direta ou autárquica, que, na data
da promulgação da Constituição, contem com
pelo menos cinco anos de serviço ininterrupto.
Entretanto, o § 3° do art. 22 retira desta exclusão
os professores de nível superior. Ora, Sr. Presi
dente, no ano passado, depois de pelo menos
cinco anos de trabalho em cada universidade e
nas fundações, foram feitos os atos de implan
tação dos cargos e salários nas universidades.
Não admito, Sr. Presidente, que esta exceção se
aplique aos professores universitários. Não há ne
nhuma explicação nem justificativa para que a
classe dos professores universitários seja desta
forma excluída desse dispositivo. Assim, gostaria
que V. Ex" bem como o relator e as lideranças
pudessem suprimir desta reunião este texto.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Os eminentes lideres estão ouvindo as ponde
rações de V. Ex" e o relator também. O relator
deseja fazer algum reparo? Ouviremos o Sr. rela
tor. Os líderes fiquem atentos.

ATAS DA MESA

13' REUNIÃO DA MESA,REALIZADA
EM 21 DE ABRIL DE 1988

Aos vinte e um dias do mês de abril de um
rml novecentos e oitenta e oito, às 10:00 horas,
no Gabinete do Senhor Presidente, reúne-se a
Mesa da Assembléia Nacional Constituinte, sob
a presidência do Senhor Constituinte Ulysses Gui
maães, Presidente. Presente os Senhores Consti
tuintes: Mauro Benevides, Jorge Arbage, Marcelo
Cordeiro, Mário Maia e Amaldo Faria de Sá, res
pectivamente, 1° e 29 Vice-Presidentes, 19, 2° e
3° Secretários. O Senhor Presidente faz longa ex
posição sobre ausência de Constituintes às ses
sões plenárias, fato que tem prejudicado o funcio
namento normal da Assembléia Nacional Consti
tuinte não se permitindo dar maior celeridade aos
seus trabalhos. Sobre este assunto vem surgindo
na imprensa falada, escrita e televisionada, cons
tantes críticas, o que está a exigir uma decisão
da Mesa sobre a matéria. A Mesa existe para ga
rantir a regularidade das atividades da Assembléia
Nacional Constituinte. Dentre as diversas suges
tões apresentadas, algumas não têm amparo
constitucional. Nessas condições apresenta a Me
sa a seguinte proposta: "Preceitua o art. 3°, inciso
I, do Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte que compete à respectiva Mesa: "I
- tomar todas as providências necessárias à re
gularidade dos trabalhos;" "Portanto, a Mesa pode
tomar não só providências, mas todas as provi
dências. "O expletivoou tautológico "todas" ref0r
ça o poder da Mesa para assegurar a regularidade
dos trabalhos. Está habilitada a todas provídên
cias, Interativamente todas, repete a lei anterior.
O zelo da soberania da Assembléia Nacional
Constituinte armou a Mesa de recursos e deveres
para assegurar seu efetivoe regular funcionamen
to. O mcíso I, do art. 3°, emana da soberania da
Assembléia Nacional Constituinte, que o aprovou
para defendê-la contra a irregularidade e a desmo
ralização do mau ou ausência de funcionamento.
"Como pode funcionar e deliberar a Assembléia
Nacional Constituinte sem quorum? Que maior
irregularidade do que esta? "Se a Mesa for inapta
para lograr que parcelas de Constituintes cum
pram o mandato que a soberania popular expres
sa e livremente lhes confiou; se a Mesa for impo
tente para conseguir que os Senadores e os Depu
tados compareçam ao Plenário Constituinte, fa
lem e principalmente votem, como cumprirá o
dever regimental e manterá a regularidade dos
trabalhos? Como falar em normalidade dos traba
lhos, com a gritante anormalidade de ausências
insistentes e inutilmente requisitadas? "AAssem
bléia Nacional Constituinte quer e deve funcionar.
Para funcionar, precisa votar. Para votar, necessita
de quorum. Para ter quorum é indispensável
a presença. Logo, quem injustificadamente se au
senta, a um só tempo impede o quorum, a vota
ção, o funcionamento da Assembléia Nacional
Constituinte e inquestionavelmente atenta contra
a normalidade dos seus trabalhos e o prestígio
da Instituição. "A interpretação regimental invo
cada justifica o seguinte "Ato da Mesa" - "A
Mesa da Assembléia Nacional Constituinte, nos
termos do inciso I, art. 3° e do art. 59, inciso XVI,
do seu Regimento Interno, Resolve determinar o
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desconto de 1/30 (um trinta avos), por dia de
ausência, da remuneração percebida pelos Cons
tituintes que deixarem de participar de votação
plenária após quatro ou mais dias sucessivos ou
sete dias intercalados no mês, salvo doença com
provada, licença ou missão autorizada". A Mesa
aprova a proposta. Em conseqúêncía a Mesa bai
xa o Ato rr 23, de 1988, que vai publicado ao
pé da Ata. I- Pauta do Senhor 1°Vice-Presidente
- são aprovados os pareceres favoráveis aos se
guihtes Requerimentos de Informações: 1) Cons
tituinte DaviAlvesSilva- sobre providências ado
tadas no sentido de reaver, em território para
guaio, veículos furtados no Brasil - pelo encami
nhamento ao Gabinete Civil da Presidência da
República; 2) Constituinte Farabulini Júnior-so
bre a aplicação dos recursos arrecadados pela
Previdência Social, em beneficios - pelo encami
nhamento ao Gabinete Civil da Presidência da
República; 3) Constituinte Gerson Peres - sobre
a confecção de cartazes para a campanha de
combate à dengue, no RJ - pelo encaminha
mento ao Gabinte Civil da Presidência da Repú
blica; 4) Constituinte Virgílio Guimarães - sobre
as quantias enviadas pelas empresas estrangeiras
do setor de derivados do petróleo, às respectivas
matrizes - pelo encaminhamento ao Gabinete
Civil da Presidência da República; 5) Constituinte
César Maia - sobre liberação de verba para a
Prefeitura de Porto Alegre, Rio Grande do Sul 
pelo encaminhamento ao Gabinete Civil da Presi
dência da República; 6) Constituinte Juarez Antu
nes - sobre obra em imóvel de propriedade da
Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Re
donda, RJ - pelo encaminhamento ao Gabinete
Civil da Presidência da República; 7) Constituinte
Juarez Antunes - sobre funcionários e política
salarial da Companhia Siderúrgica Nacional em
Volta Redonda, RJ - pelo encaminhamento ao
Gabinete Civil da Presidência da República; 8)
Constituinte Juarez Antunes - sobre as empresas
devedoras da Previdência Social em todo o País
- pelo encaminhamento ao Gabinete Civil da
Presidência da República; 9) Constituinte Paulo
Ramos - sobre exploração de minérios em terri
tório brasileiro sem o preenchimento das exigên
cias legais - pelo encaminhamento ao Gabinete
Civil da Presidência da República; 10) Constituinte
Paulo Ramos - sobre as formas de incentivos
fiscais concedidos a empresários brasileiros 
pelo encaminhamento ao Gabinete Civil da Presi
dência da República; 11) Constituinte Cesar Maia
- sobre a privatização da empresa Aracruz Celu
lose - pelo encaminhamento ao Gabinete Civil
da Presidência da República; 12) Constituinte
Adylson Motta- sobre recursos arrecadados pelo
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, previs
tos na Lei n° 7.632/87 e que motivaram abertura
de crédito suplementar - pelo encaminhamento
ao Gabinete Civil da Presidência da República;
13) Constituinte Adylson Motta - sobre a Instru
ção Normativa n°38, de 17-3-88, da Receita Fede
ral, permitindo a dedução de percentuais aos Ma
gistrados e representantes do Ministério Público
- pelo encaminhamento ao Gabinete Civil da
Presidência da República; 14) Constituinte Cesar
Maia - sobre o número de funcionários regidos
por qualquer regime, por Ministério e o valor das
folhas de pagamento nos últimos 5 anos - pelo
encaminhamento ao Gabinete Civil da Presidên
cia da República; 15) Constituinte Adylson Motta

- sobre devedores do Fundo de Assistência So
cial, gerido pelo lapas, no montante de Cz$
8.532.679.456,81 - pelo encaminhamento ao
dência da República; 16) Constituinte Adylson
Motta - sobre o montante do excesso de arreca
dação ocorrido na receita da União Federal, no
1° trimestre de 1988 - pelo encaminhamento
ao Gabinete Civil da Presidência da República;

, 17) Constituinte Adylson Motta - sobre o uso
da quantia de Cz$ 61.670.000,00 pelo Instituto
de Atividades Espaciais, do Ministérioda Aeronáu
tica, a título de remuneração de serviços - pelo
encaminhamento ao Gabinete Civil da Presidên
cia da República; 18) Constituinte Adylson Motta
- sobre o teor da Exposição de Motivos n° 15,
de 18-3-88, referente ao uso de terras públicas
federais - pelo encaminhamento ao Gabinete
Civil da Presidência da República; 19) Constituinte
Cesar Maia- sobre empréstimos concedidos em
1975176 a empresas privadas, para projetos con
siderados prioritários - pelo encaminhamento
ao Gabinete Civil da Presidência da República;
20) Constituinte Arnaldo Faria de Sá - sobre
prestação de contas do Ministério da Previdência
e Assistência Social - pelo encaminhamento ao
Gabinete Civil da Presidência da República; 21)
Constituinte Adylson Motta - sobre viagem ao
exterior de servidora da Companhia Hidroelétrica
do São Francisco - pelo encaminhamento ao
Gabinete Civil da Presidência da República; 22)
Constituinte Adylson Motta - sobre contrato com
a Empresa Juiz de Fora para transporte de servi
dores da Secretaria de Ação Comunitária (SEAC)
- pelo encaminhamento ao Gabinete Civil da
Presidência da República; 23) Constituinte Davi
Alves Silva - sobre a conclusão do serviço de
saneamento básico da cidade de Imperatriz, Mara
nhão - pelo encaminhamento ao Gabinete Civil
da Presidência da República. 11-Pauta do Senhor
2°Vice-Presidente - O Senhor 2°Vice-Presidente
relata as conclusões da Comissão de Sindicância
instaurada pela Portaria n° 4/88 para apuração
da invasão e danos materiais ocorridos no Plená
rio da Câmara dos Deputados na madrugada de
29-3-88. A Comissão adotou todos os procedi
mentos de natureza processual corretos, ouvindo
o indiciado e a Segurança da Casa. Os danos
materiais estão sendo objeto de laudo a cargo
do Instituto Nacional de Criminalística. A Comis
são apresenta conclusão: "no sentido de que não
houve, por parte do setor de Segurança, uma
perfeita avaliação daordem superior, bem como
seu cumprimento deixou de ser feito na forma
desejável; medidas que devam decorrer disso po
derão ser fixadas em outros procedimentos, já
que os limites desta simples sindicância, com pra
zo exíguo, não permitem maiores considerações.
Recomenda-se que a Administração organize gru
po de trabalho com a finalidade de rever o sistema
de segurança, propondo medidas que entenda
cabíveis." - Concluiu o Senhor2° Vice-Presidente
pela aprovação da conclusão. A Mesa aprova o
parecer do Relator. UI - Pauta do Senhor 1°Secre
tário - O Senhor 19 Secretário apresenta pro
posta que dispõe sobre a criação do Núcleo de
HistóriaOral da Assembléia Nacional Constituinte.
Sua Excelência fazexposição sobre a necessidade
dessa medida, uma vez que se toma necessário
deixar para registro dos pósteres a atuação dos
Constituintes de 1988. A proposta é aprovada.
Conseqüentemente, a Mesa baixa o Ato rr 24,

de 1988, que vai publicado ao pé da Ata. Nada
mais havendo a tratar, às 12:00 horas o Senhor
Presidente suspende a sessão por 15 minutos
a fim de ser lavrada a presente ata. Reaberta a
reunião é a ata lida e aprovada. Eu, Secretário
Geral da Mesa da Assembléia Nacional Consti
tuinte, lavrei a presente ata, que ápós subscrita
pelo Senhor Presidente, vai à publicação. - Cons
tituinte Wysses Guimarães, Presidente da As
sembléia Nacional Constituinte.

ATO DA MESA N° 23, DE 1988

A Mesa da Assembléia Nacional Constituinte,
nos termos do inciso I, art. 3° e do art. 5°, inciso
XVI, do seu Regimento Interno, resolve determinar
o desconto de 1/30 (um trinta avos), por dia de
ausência, da remuneração percebida pelos Cons
tituintes que deixarem de participar de votação
plenária após quatro ou mais dias sucessivos ou
sete dias intercalados no mês, salvo doença com
provada, licença ou missão autorizada.

Sala das Reuniões, 2..1 de abril de 1988. 
Deputado Ulysses Guimarães, Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte.

ATO DA MESA N° 24, DE 1988

Cria o Núcleo de História Oral da As
sembléia Nacional Constituinte convo
cada pela Emenda Constitucional n° 26.
de 27 de novembro de 1985.

A Mesa da Assembléia Nacional Constituinte,
no uso de suas atribuições, resolve:

Art. 1° Fica instituído junto ao Centro de D0
cumentação e Informação, na Coordenação de
Arquivo da Câmara dos Deputados, o Núcleo de
Hístôna Oral com o objetivo de complementar
a documentação resultante do processo que cul
minou com a instalação da Assembléia Nacional
Constituinte, e que envolve a elaboração da nova
Carta Magna Brasileira.

Art. 2' Caberá ao Núcleo de História Oral de
senvolver um programa de entrevistas destinado
a colher o testemunho de políticos das diversas
correntes partidárias e demais personalidades da
vida pública brasileira para formar um acervo da
Câmara dos Deputados destinado a pesquisa his
tórica.

§ 1° Os depoimentos gravados serão trans
critos em documentos cujas páginas, rubricadas
pelos respectivos depoentes, serão autenticadas
pelo funcionário entrevistador e organizadas em
arquivos, juntamente com a gravação como do
cumento de alto valor histórico.

§ 2° O depoente poderá requerer a preser
vação sigilosa, por até 15 (quinze) anos, do seu
depoimento ou de parte dele, quando assim con
siderar necessário.

Art. 39 Para colaborar na realização do pro
grama poderão ser contratados serviços de con
sultoria de especialistas em História e Ciência Polí
tica, ou estabelecidos convênios com entidades
específicas, centros de pesquisa e universidades.

Art. 4° Caberá ao Diretor Geral da Câmara
dos Deputados providenciar os meios para a ins
talação e funcionamento do Núcleo.

Art. 5° Caberá ao Primeiro Secretário da As
sembléia Nacional Constituinte a convocação dos
servidores da Câmara que deverão integrar o nú
cleo bem como a definição de suas funções.
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Art. 6° A supervisão dos trabalhos do Núcleo
caberá aos diretores do Centro de Documentação
e Informação e Coordenação de Arquivo.

Art. 7° Este ato entra em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

AAssembléia Nacional Constituinte teve aberto
seu espaço por uma conjunção de forças atuantes
num processo que mobilizou todo o povo brasi
leiro na busca de caminhos para o restabeleci
mento da democracia plena. Todo um conjunto
de fatos, circunstâncias, iniciativas e decisões faz
parte desse processo de grande significado histé
rico e que por isso, certamente, será objeto de
estudos e reflexões futuras.

A avaliação de momentos históricos, a elucida
ção de determinados aspectos ou acontecimen
tos nem sempre é possível pelo simples exame
de documentos textuais oficialmente produzidos.
A fonte testemunhal não se esgota por essas vias.
A História Oral existe como técnica subsidiária
à pesquisa Complementa a documentação exis
tente elucidando pontos obscuros ou trazendo
à luz informações significativassobre fatos impor
tantes. A técnica consiste de entrevistas guiadas
pelo historiador, através das quais o entrevistado
relata os fatos por ele vivenciados dando destaque
pessoal aos diversos eventos com a espontanei
dade característica da comunicação oral que em
presta ao documento colorido e autenticidade ím
pares.

O objetivo da História Oral é de preservar as
memórias das pessoas antes que elas desapa
reçam e se perca em definitivo o seu relato. Por
envolver depoimentos de personalidade com dife
rentes pontos de vista e de diversas correntes
partidárias permite ao pesquisador do futuro uma
análise multilateral dos acontecimentos.

A preparação de um acervo da Hístóna Oral
paralelo aos arquivos tradicionais constituirá um
material de inestimável valor para a reconstituição
do processo de redemocratização do povo bra
sileiro.

Sala das Reuniões, 21 de abril de 1988. 
Deputado Olysses Guimarães, Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte.

14' REUNIÃO DAMESA, REALIZADA
EM 16 DE SETEMBRO DE 1988

Aos dezesseis dias do mês de setembro de um
rrnl novecentos e oitenta e oito, às 10.00 horas,
no Gabinete do Senhor Presidente, reúne-se a
Mesa da Assembléia Nacional Constituinte, sob
a presidência do Senhor Constituinte Ulysses Gui
marães, Presidente. Presentes os Senhores Cons
tituintes Mauro Benevides, Jorge Arbage e Mar
celo Cordeiro, respectivamente 19 e 2° Vice-Pre
sidente elo Secretário. Ausentes, por razões justifi
cadas, os Senhores Constituintes Mário Maia, 2°
Secretário, e Amaldo Faria de Sá, 4° Secretário.
1-Pauta do Senhor Presidente: O Senhor Presi
dente faz longa exposição dos preparativos visan
do à promulgação da nova Constituição. Apre
senta a programação, não só aquela prevista para
o dia cinco de outubro, como medidas que se
tomam necessárias para atingir esse objetivo. A
Mesa aprova a proposta apresentada, bem assim,
autoriza a cunhagem e confecção de medalhas
comemorativas do ato a ser feita pela Casa da

Moeda e autoriza o Senhor Diretor-Geral a realizar
as despesas imprescindíveis ao atendimento do
referido programa. São ratificados os despachos
favoráveis do Senhor Presidente aos seguintes ex
pedientes: 1) Ato da Mesa n9 25, de 1988, que
"estende ao Gabinete da Uderança do PTR dispo
sitivos do Ato da Mesa n° 14, de 19-5-87", que
vai publicado ao pé da Ata; 2) Ato da Mesa n°
26, de 1988, que "estende ao Gabinete da Lide
rança do PSD dispositivos do Ato da Mesa rr
14, de 19 de maio de 1987", que vai publicado
ao pé da Ata; 3) Ato da Mesa n° 27, de 1988,
que "estende ao Gabinete da Liderança do PMN
dísposrtívos do Ato da Mesa n9 14, de 19-5-87",
que vai publicado ao pé da Ata; 4) Ato da Mesa
n° 28, de 1988, que "estende ao Gabinete da
Liderança do PSDB díspositrvos do Ato da Mesa
rr 14, de 19 de maio de 1987", que vai publicado
ao pé da Ata; 5) Ato da Mesa rr 29, de 1988,
que "estende às Lideranças do PSDB, PTR, PSD
e PMN, na Assembléia Nacional Constituinte, dis
positivos do Ato da Mesa n' 4, de 6-4-88", que
vai publicado ao pé da Ata; 6) Ofício
390/88-GAG, do Governador do Distrito Federal,
comunicando que autorizou a permanência da
servidora Mariusa de Menezes Pereira nos traba
lhos da Assembléia Nacional Constituinte; 7) Of.
DEG n° 297/88-SEG, de 2-2-88, do Secretário
do Governo de São Paulo, comunicando que o
Procurador do Estado de São Paulo, Nilo Miguel
Garcia, teve seu afastamento prorrogado nas
mesmas condições anteriores; 8) Of.
DP/0435/88, de 16-5-88, da Universidade Federal
de MinasGerais, manifestando concordância com
a permanência na Assembléia Nacional Consti
tuinte do Professor Wilsonde Oliveira;9) Of.PRE
SI/ADMlN. 438 Pt. 1951·3, de 10-5-88, manifes
tando a concordância com a permanência da ser
vidora Eunice Duarte Barbosa nos trabalhos da
Assembléia Nacional Constituinte. Il-Pauta do
Senhor 1° Vice-Presidente: A Mesa ratifica os Re
querimentos de Informações: 1) Constituinte UI
duríco Pinto - sobre a exploração do manganês
da Serra do Navio,no TerritórioFederal do Amapá
- pelo encaminhamento ao Gabinete Civil da
Presidência da República; 2) Constituinte César
Maia - sobre as repercussões financeiras sobre
o Tesouro Nacional de medidas aprovadas pela
Assembléia Nacional Constituinte - pelo encami
nhamento ao Gabinete Civil da Presidência da
República; 3) Constituinte Ulduríco Pinto - so
bre servidores da Radiobrás e a política de pessoal
adotada pela empresa - pelo encaminhamento
ao Gabinete Civil da Presidência da República;
4) Constituinte Dirce Tutu Quadros - sobre
compra de aeronaves tipo F-5 pela Força Aérea
Brasileiraaos Estados Unidos - pelo encaminha
mento ao Gabinete Civil da Presidência da Repú
blica; 5) Constituinte Dirce Tutu Quadros - so
bre andamento do processo relativo ao grupo fi
nanceiro Coroa-Brastel- pelo encaminhamento
ao Gabinete Civil da Presidência da República;
6) Constituinte MaxRosenmann - sobre empre
sas da Administração Indireta e os resultados eco
nômico-financeiros positivos e negativos - pelo
encaminhamento ao Gabinete Civil da Presidên
cia da República; 7) Constituinte Paulo Delgado
- sobre a polítíca governamental de privatização
e Ferroviária Federal SA. (RFFSA)- pelo enca
minhamento ao Gabinete Civil da Presidência da
República; 8) Constituinte Vladimir Palmeira -

sobre visitade assessores da Presidência da Repú
blica ao ProfessorJoão Pacheco, no Centro Magu
ta, em Benjamin Constant, no Amazonas - pelo
encaminhamento ao Gabinete Civil da Presidên
cia da República; 9) Constituinte César Maia 
sobre a execução orçamentária no primeiro tri
mestre de 1987 e no de 1988 - pelo encaminha
mento ao Gabinete Civil da Presidência da Repú
blica; 10) Constituinte Davi Alves Silva - sobre
a possibilidade de liberação de recursos para re
cuperação de estradas vicinais e bairros de Impe
ratriz - pelo encaminhamento ao Gabinete Civil
da Presidência da República; 11) Constituinte Si
queira Campos- sobre a não-fabricação de refri
gerantes dietéticos ou bebidas similares - pelo
encaminhamento ao Gabinete Civil da Presidên
cia da República; 12) Constituinte César Maia
sobre punições baseadas no Decreto-Lei n°
1.632/78 - pelo encaminhamento ao Gabinete
Civil da Presidência da RepúblIca; 13) Constituin
te Davi Alves SIlva - sobre a possibilidade de
liberação de recursos para a recuperação da rodo
via Belém-Brasilia - pelo encaminhamento ao
Gabinete Civil da Presidência da República;
14) Constituinte DaviAlvesSilva - sobre libera
ção de recursos para recuperação de estradas
em municípios do Maranhão - pelo encaminha
mento ao Gabinete Civil da Presidência da Repú
blica; 15) Constituinte Davi Alves Silva - sobre
a possibilidade de liberação de recursos para a
recuperação urbanística de Imperatriz- pelo en
caminhamento ao Gabinete CIvil da Presidência
da República; 16) Constituinte César Maia - so
bre participação acionária do BNDES - pelo en
caminhamento ao Gabinete Civil da Presidência
da República; 17) Constituinte Osmundo Rebou
ças - sobre o monopólio estatal da comercia
lização do trigo - pelo encaminhamento ao Gabi
nete Civil da Presidência da República; 18) Cons
tituinte César Maia - sobre as conclusões do
inquérito instaurado no Banco de Desenvolvimen
to do Estado do Rio de Janeiro - pelo encami
nhamento ao Gabinete Civil da Presídência da
República; 19) Constituinte Amaldo Faria de Sá
- sobre o Sistema Unificado e Descentralizado
de Saúde - SUDS, com repasse de verbas às
administrações estaduais - pelo encaminha
mento ao Gabinete Civil da Presidência da Repú
blica; 20) Constituinte Adylson Motta - sobre
despesas de viagem do Senhor Presidente da Re
pública aos Estados Unidos da América - pelo
encaminhamento ao Gabinete Civil da Presidên
cia da República; 21) Constituinte César Maia 
sobre a reforma bancária - pelo encaminhamen
to ao Gabinete Civil da Presidência da República;
22) Constituinte LuizSalomão - sobre os balan
ços patrímoníais do Banerj - Banco do Estado
do Rio de Janeiro - pelo encaminhamento ao
Gabmete Civil da Presidência da República;
23) Constituinte Eraldo Trindade - sobre con
trato firmado entre o Governo do Território Fede
ral do Amapá e a Empresa Porto Real, de Belo
Horizonte - pelo encaminhamento ao Gabinete
Civil da Presidência da República; 24) Constituinte
César Maia - solicita remessa da integra dos
textos dos acordos celebrados entre o Governo
brasileiro, os bancos credores e o FMI - pelo
encaminhamento ao Gabinete Civil da Presidên
cia da República;25) Constituinte DaviAlvesSilva
- sobre convênios assinados entre o Governo
Federal e municípios do Maranhão - pelo enca-
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minhamento ao Gabinete Civil da Presidência da
República; 26) Constituinte Júlio Campos - so
bre áreas desapropriadas pelo Ministério do De
senvolvimento e da Reforma Agrária, na gestão
do Ministro Dante de Oliveira- pelo encaminha
mento ao Gabinete Civil da Presidência da Repú
blica;27) Constituinte Júlio Campos - sobre en
dividamento externo do Estado de Mato Grosso
- pelo encaminhamento ao Gabinete Civil da
Presidência da República; 28) Constituinte Luiz
Salomão - sobre o montante dos recursos desti
nados à Fundação Roberto Marinho, no período
de 198211987 - pelo encaminhamento ao Gabi
nete Civil da Presidência da República; 29) Cons
tituinte Uldurico Pinto - sobre a dotação total
no orçamento do Ministério do Interior para o
Território Federal de Fernando de Noronha, no
exercício de 1988 - pelo encaminhamento ao
Gabinete Civil da Presidência da República;
30) Constituinte Chico Humberto - sobre o vo
lume de recursos financeiros do SUDS destinados
ao'Estado de Minas Gerais - pelo encaminha
mento ao Gabinete Civil da Presidência da Repú
blica; 31) Constituinte Felipe Mendes - sobre
crédito constante do Orçamento da União para
o ano de 1988, para honrar compromissos cam
biais vencidos, de responsabilidade de entidades
públicas e privadas decorrentes de avais conce
didos pela União - pelo encaminhamento ao
Gabinete Civil da Presidência da República;
32) Constituinte José Elias Murad - sobre de
núncia relativaa declarações do Confen a respeito
do consumo da planta "caapí" - pelo encami
nhamento aoGabínete Civil da Presidência da
República; 33) Constituinte OlívioDutra - sobre
denúncia envolvendo o Mirad na aquisição e alie
nação de terras e imóveis - pelo encaminha
mento ao Gabinete Civil da Presidência da Repú
blica; 34) Constituinte Juarez Antunes - solici
tando ao Tribunal de Contas da União o relatório
do levantamento contábil na Companhia Side
rúrgica Nacional- pelo encaminhamento ao Tri
bunal de Contas da União; 35) Constituinte Wil
ma Maia- sobre a operação desmonte do Siste
ma de Extensão Rural - Sibrater, Emater, Em
paer e Aster, com a extinção da Embrater - pelo
encaminhamento ao Gabinete Civil da Presidên
cia da República; 36) Constituinte Dirce Tutu
Quadros - sobre despesas de propaganda feitas
pela Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil
e Portobrás no Jornal do Brasileiro - pelo en
caminhamento ao Gabinete Civil da Presidência
da República. Expediente da Constituinte Moema
São Thiago encaminhando, para conhecimento
da Assembléia Nacional Constituinte, teor da nota
oficial da bancada feminina em solidariedade à
Senhora Deputada Constituinte Dirce Tutu Qua
dros - pelo encaminhamento à Câmara dos De
putados. 11I- Pauta do Senhor 2°Vice-Presidente:
São aprovados os pareceres de Sua Excelência:
1) ao Projeto de Resolução n° 33/88-ANC, que
"dispõe sobre a remessa de exemplares da nova
Constituição às entidades que especifica" - apro
vado parecer pela rejeição; 2) Requerimento s/n°
do Constituinte DeWosco Amaral, sobre "invasão,
Por policiais, na loja de sua propriedade, "Uga
Sport Wear", alegando que o matenal apreendido
incentivava o uso de entorpecentes e, em especial,
o uso da maconha" - parecer pelo arquivamen
to. IV - Pauta do Senhor 1°Secretário: O Senhor
1c Secretário faz exposição sobre a promulgação

e divulgação da nova Constituição através de 5
s de 30 (trinta) segundos .cada, A respeito do
assunto, o Senhor Diretor-Geral solicita autori
zação para: a) dispensa da lícrtação nos termos
do preconizado pelo Decreto-Lei rr 2.300/87, pela
urgência, adjudicando a prestação desses servi
ços à Delta Propaganda Ltda., nos termos da pro
posta anexa; b) autorização para proceder, orça
mentariamente, da forma acima descrita. A Mesa
aprova a proposta. Finalizando, o Senhor Presi
dente apresenta à Mesa o projeto de Ato da' Mesa
que "institui o Programa 'Documentação dos Tra
balhos da Assembléia Nacional Constítuinte'".
Discutida a matéria, a Mesa resolve baixar o Ato
n° 30. de 1988, que vai publicado ao pé da Ata.
Nada mais havendo a tratar, às 12:10 horas, o
Senhor Presidente suspende a sessão por 15 mi
nutos a fim de ser lavrada a presente Ata.Reaberta
a reunião. é a Ata lida e aprovada. Eu, Paulo Affon
so Martins de Oliveira, Secretário-Geral da,Mesa
da Assembléia Nacional Constituinte, lavrei a pre
sente Ata que, após subscrita pelo Senhor Presi
dente. vai à publicação. - Constituinte Wysses
Guimarães, Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte.

ATO DA MESA N° 25/88

Estende ao Gabinete da Uderança do
PTR dispositivos do Ato da Mesa n° 14,
de 19 de maio de 1987.

A Mesa da Assembléia Nacional Constituinte,
no uso de suas atribuições, resolve:

Art. 1° Aplica-se ao Gabinete da Liderança do
PTR o disposto no Ato da Mesa n° 14, de 19
de maio de 1987, observados os seguintes limites:

1 Supervisor de NívelSuperior
1 Secretário Particular
1 Assistente de NívelMédio . ...
Parágrafo único. As'indicações serão·feitas

pela Liderança ao Primeiro Secretário, que as en
caminhará ao Diretor-Geral da Câmara dos Depu
tados.

Art. 2° Este ato entra em vigor na data de
sua publicação.:

Sala das Reuniões, 3 de junho de 1988. 
Deputado Wysses Guimarães, Presidente da As
sembléia Nacional Constituinte.

ATO DA MESA N° 26/88'

Estende ao Gabinete da Uderança do
PSD dispositivos do Ato da Mesa rr 14,
de 19 de maio de 1987.

A Mesa da Assembléia Nacional Constituinte,
no uso de suas atribuições, resolve: .

Art. 1° Aplica-se ao Gabinete da Liderança do
PSD o disposto no Ato da Mesa n° 14, de 19
de maio de 1987, observados os seguintes limites:

1 Supervisor de NívelSuperior
1 Secretário Particular
1 Assistente de Nível Médio
Parágrafo único. As indicações serão feitas

pela Líderança 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, 13 de julho de 1988 . ...:...
Deputado Wysses Guimarães, Presidente da As
sembléia Nacional Constituinte.

ATO DA MESA N° 27/88

Estende ao Gabinete da Liderança do
PMN dispositivos do Ato da Mesa n° 14,
de 19 de maio de 1987.

A Mesa C1a Assembléia Nacional Constituinte,
no uso de suas atribuições, resolve:

"Ó; Art. 10,. Aplica-se ao Gabinete da Liderança do
PMN o disposto no Ato da Mesa n° 14, de 19
de maio de 1987, observados os seguintes limites:

1 Supervisor de NívelSuperior
1 Secretário Particular
1 Assistente de NívelMédio
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, .8 de agosto de 1988. 
Deputado Wysses Guimarães, Presidente da As
sembléia Nacional Constituinte.

ATO DA MESA N° 28/88

Estende ao Gabinete da Uderança do
PSDB dispositivos do Ato da Mesa n"
14, de 19 de maio de 1987.

A Mesa da Assembléia Nacional Constituinte,
no uso de suas atribuições; resolve:
, Art. 1° 'Aplica-seao Gabinete C1a Liderança do
PSDB o disposto no Ato da Mesa n° 14, de 10
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 Nível Médio
1 Auxiliar I
1 Auxiliar 11 _
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. 
Deputado Wysses Guimarães, Presidente da As
sembléia Nacional Constituinte.

ATO pA MPSA N° 29/88

Estende às Lideranças do PSDB, PTR,
PSD e PMN, na Assembléia Nacional
Constituinte, dispositivos do Ato da Me
sa n° 4, de 6 de abril.

A Mesa da Assembléia Nacional Constituinte,
no uso de suas atribuições, resolve:

Art. 1° Aos líderes do PSDB,PTR, PSDe PMN,
na Assembléia Nacional Constituinte, será conce
dida uma passagem mensal, de ida e volta. a
qualquer estado da Federação.
. Art. 2° As passagens previstas neste ato serão

.fornecídas pelo Diretor-Geral da Câmara dos De
putados.
- Art. 3° Este ato entra em. vigor na data de

sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de .seternbro de 1988.

- Deputado Wysses Guimarães, Presidente da
Assernblêía Nacional Constituinte.
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Quantidade Áreas de Atividades
e Funções

PROGRAMA "DOCUMENTAÇÃO DOS
, TRÁBALHOS DA

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE"

ATO DA MESA N° 30/88

ANEXO

• 1 Supervisor-Geral
1 Coord en ador-Geral
1 Secretário do Programa

Acervo Bibliográfico:
2 Supervisor
1 Coordenador
8 Bibliotecário
2 Digitador
1 Datilógrafo
2 Auxiliar

ERRATAS

Senhor Presidente,
Requeiro destaque para a Emenda n

2TOO201-7 - João Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
É a seguinte a matéria destacada:

EMENDA N°201

(Do Sr. João Paulo)

Suprima-se, do inciso XIV do art. 6° do projeto
de Constituição a expressão: "máxima".

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
1"1°180

No DANC de 18-8-88, página 12519, coluna
2, republica-se por ter saído com omissão.
(DANC N°290).

Onde se lê:

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Está encerrada a votação. A Mesa vai proclamar
o resultado. (Votação rr' 772):

S/M-410
NÃO-3
ABSTENÇÃO - 2
TOTAL-415

A emenda foi aprovada.
Leia-se:

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Está encerrada a votação. A Mesa vai proclamar
o resultado. (Votação rr' 772):

S/M-410
Não-3
ABSTENÇÃO - 2
TOTAL-415

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
1"1°180

No DANC de 11-8-88, página 12509, coluna
3, republica-se por ter saído com incorreção.
(DANC No 290).

Onde se lê:.

Senhor Presidente,
Requeiro destaque para a Emenda n°

2T00201-7- João Paulo

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
É a seguinte a matéria destacada:

EMENDA N°207

(Do Sr. João Paulo)

Suprima-se, do inciso XIV do art. 6° do Projeto
de Constituição. a expressão: "máxima".

Leia-se:

2
1
8
3
1
2

2
2

15
40
19
8
3
3

Arquivo:

Indexação:

Editoração e Publicação:
Supervisor
Coordenador
Revisor
Auxiliar

3
6

30
2

Supervisor
Coordenador
Tematízador
Indexador
Revisor'
Digitador
Conferente
Auxiliar

Supervisor
Coordenador
Processador
Conservador
Datilógrafo
Auxiliar

mação relativa às despesas decorrentes das dis
posições deste Ato.

M 7° O Programa terá como sede o Centro
de Documentação e Informação da Câmara dos
Deputados, desenvolvendo suas atividades se
gundo as circunstâncias e disponibilidades de es
paços, instalações e equipamentos das duas Ca
sas do Congresso.

Art. 8° Compete ao Diretor-Geral da Câmara
dos Deputados a assinatura dos atos de desig
nação dos ocupantes das funções do Programa,
constantes de Anexo.

Art. 9" As atividades constantes do Programa
apresentado pelo "Grupo de Trabalho Destinado
à Elaboração de Normas Referentes à Publicação
dos Anais e Organização dos Arquivosda Assem
bléia Nacional Constituinte", instituído pelo Presi
dente da ANC através do Ato na 4, de 30-9-87,
deverão ser iniciadas na data da promulgação
da nova Constituição e terão a duração máxima
de dois anos.

Art. 10. Este ato entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 11. Revogam-se as disposições em con
trário.

Brasília, 16 de setembro de 1988. - Deputado
Wysses Guimarães, Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte.

ATO DA MESA N° 30f88

Institui o Programa "Documentação
dos Trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte".

A Mesa da Assembléia Nacional Constituinte,
no uso de suas atribuições, resolve:

Art. 1c Fica instituído o Programa "Docu
mentação dos Trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte", destinado a assegurar a preserva
ção da sua memória e a divulgação de suas ativi
dades e resultados.

Art. 2° São atividades principais do Progra
ma:

1_reunir, preparar, arranjar e fazera descrição
da documentação arquivística, assegurando sua
preservação e controle;

11_ reunir a matéria para a elaboração dos
Anais da Assembléia Nacional Constituinte, fazer
seu preparo técnico, impressão e divulgação;

11I - coletar e preparar os documentos e acer
vos bibliográficos, íntemos e extemos, relativos
à Assembléia Nacional Constituinte, para uso e
informação, sem prejuízo da sua preservação.

Art. 30 ~ Ao Secretário-Geral da Mesa da Câ
mara dos Deputados compete a supervisão geral
do Programa, cabendo-lhe indicar os ocupantes
das funções de que trata o Anexo.

S 1c As designações para as funções referi
das neste artigo serão feitas exclusivamente den
tre servidores dos quadros da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal, ressalvadas as exce
ções previstas nos §§ 2° e 4°,mediante proposta
apresentada pelo Coordenador-Geral, ao qual ca
berá, também, propor as dispensas e substitui
ções.

§ 2° Para as tarefas que exigem formação
técnica específica não disponívelnos quadros fun
cionais das duas Casas, poderão recair as indica
ções e designações em especialistas das respec
tivas áreas do Prodasen e do Cegraf, inclusive
bolsistas.

§ 3° As gratificações e remunerações dos in
tegrantes do grupo de trabalho constante do Ane
xo deste ato serão definidas, de comum acordo,
em atos das Mesas do Senado Federal e da Câma
ra dos Deputados.

§ 40 A orientação técnica do Programa será
feita, segundo as respectivas áreas, previstas no
Anexo, pelos titulares na Câmara dos Deputados,
dasCoordenações de Estudos Legislativos,Publi
cações, Arquivoe Biblioteca,e no Senado Federal,
das Subsecretarias de Análise, Edições Técnicas,
Arquivo e Biblioteca, e por um representante do
Prodasen, na função de supervisores.

Art. 4° As escalas de trabalho serão elabo
radas pelo Coordenador-Geral e submetidas ao
Supervisor-Geral com uma programação que cui
de de evitar dificuldades e prejuízos para os traba
lhos das duas Casas' do Congresso Nacional.

Art. 50 A Câmara dos Deputados e o Senado
Federal fornecerão todo o material necessário ao
desenvolvimento das atividades e darão todas as
facilidades possíveis para a execução do Progra
ma, nas respectivas áreas de atuação, dividindo
em partes iguais as responsabilidades por despe
sas à conta da dotação orçamentária de "serviços
de terceiros".

Art. 6° Os Diretores-Gerais da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal incluirão nos
orçamentos das respectivas unidades a progra-
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No DANC de 11-8-88, página 12521, coluna
2, republíca-se por ter saído com omissão.
(DANC N°290).

Onde se lê:

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Sobre a mesa, requerimento de destaque nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
N° 697

Sr. Presidente,
Requeiro destaque para a Emenda nO

2TOl725-1.

Leia-se:

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Sobre a mesa, requerimento de destaque nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
N° 697

Sr. Presidente,
Requeiro destaque para a Emenda N°

2T01725-1 - Nyder Barbosa.

No DANC de 17-8-88, página 12646, coluna
3, republíca-se por ter saído com incorreção.
(DANe n° 293)

Onde se lê:

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Existe aqui uma reunião de emendas dos Constí
tuintes Octávio Elísio, Amaury Müller, Renan Ca
Iheiros, Nelton Friedrich, que propõem a supres
são, no art. lO, da palavra "públicos".

O texto é o seguinte:
Exm° Sr. Presidente da Assembléia Nacional

Constituinte.
Os fírmatáríos, abaixo assinados, vêm requerer,

nos termos das normas regimentais, a reunião
dos destaques e emendas infra-referidos, para vo
tação simultânea, relativos ao texto do art. 10,
para supressão da palavra "públicos", ficando o
texto com a seguinte redação:

"Art. 10. É assegurada a participação
dos trabalhadores e empregadores nos cole
giados dos órgãos onde seus interesses pro
fissionais ou previdenciários sejam objeto de
discussão e deliberação."

Sala das Sessões, de de 1988.
Octávio Elislo - Emenda 1.647
Amaury Müller - Emenda 1.749
Re~ Calheiros - Emenda 1.539
Nelton Friedrich -Emenda 1.825.

Leia-se:

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Existe aqui uma reunião de emendas dos Consti
tuintes Otâvio Elísio, Amaury Muller, Renan Ca
lheiros, Nelton Friedrich, que propõem a supres
são, no art. lO, da palavra "públicos".

O texto é o seguinte:
Exm° Sr. 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, relativos ao texto do art. 10,
para supressão da palavra "públicos", ficando o
texto com a seguinte redação:

"Art. 10. É assegurada a participação
dos trabalhadores e empregadores nos cole
giados dos órgãos onde seus interesses pro
fissionais ou previdenciários sejam objeto de
discussão e deliberação."

Sala das Sessões, de de 1988.
Octávio Elislo - Emenda 1.647
Amaury Müller - Emenda 1.649
Renan Calheiros - Emenda 1.539
Nelton Friedrich - Emenda 1.825.

No DANC de 18-8-88, página 12722, coluna
3, republíca-se por ter saído com incorreção e
omissão. (DANC rr 294)

Onde se lê:

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Vamos à votação.

O texto diz o seguinte:

"Os firmatáríos, abaixo assinados, vêm re
querer, nos termos das normas regimentais,
a reunião dos destaques e emendas infra-re
feridos, para votação simultânea, relativos ao
texto do § 3° do art. 18, para

, restando os textos
com a seguinte redação:

Art. 18 ..
§3° Os estados podem incorporar-se entre

si, subdividir-se ou desmembrar-se para se
anexar a outros, ou formar novos estados
ou territórios federais, mediante aprovação.
da população, através de plebiscito, e do
Congresso Nacional por lei complementar.

Sala das Sessões, de agosto de 1988.
- Ruy Bacelar; VirgUdâslo de Senna; Gene
baldo Correia; Israel Pinheiro Filho; Oscar
Correa."

Leia-se;

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Vamos à votação.

O texto diz o seguinte:

"Os firmatáríos, abaixo assinados, vêm re
querer, nos termos das normas regimentais,
a reunião-dos destaques e emendas infra-re
feridos, para votação simultânea, relativos ao
texto do § 3° do art. 18, restando os textos
com a seguinte redação:

Art. 18 ..
§ 3°Os estados podem incorporar-se entre

si, subdividir-se ou desmembrar-se para 'se
anexar a outros, ou formar novos estados
ou territórios federais, mediante aprovação
da população, através de plebiscito, e do
Congresso Nacional por lei complementar."

Sala das Sessões, de agosto de 1988.
- Ruy Bacelar - Emenda rr 690; VlrgUdâslo
de Senna - Emenda n° 1226; - Genebaldo
Correia - Emenda rr 917; Israel Pinheiro 
Emenda n° 593; Oscar Correa."- Emenda nO
780.

No DANC de 18-8-88, página 12759, coluna
2, republíca-se por ter saído com incorreção.
(DANC n° 294)

Onde se lê:

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Anuncio a Emenda rr 1.236, do Constituinte Ete
valdo Nogueira, que está ausente.

Pelo Regimento, sua emenda não pode ser
apreciada.

Leia-se:

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Anuncio a Emenda rr 1.356, do Constituinte Ete
valdo Nogueira, que está ausente.

Pelo Regimento, sua emenda não pode ser
apreciada.

No DANC de 19-8-88, página 12829, coluna
1, republica-se por ter saído com incorreção.
(DANC rr 295)

Onde se lê:

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
É a seQuinte a matéria destacada:

EMENDAN° 193
(Do Sr. LuizSoyer)

Suprima-se integralmente o § 3° do art, 27.

Leia-se:

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
É a seguinte a matéria destacada:

EMENDAN°793

(Do Sr. LuizSoyer)

Suprima-se integralmente o § 3° do art. 27.

No DANC de 19-8-88, página 12845, coluna
2, republica-se por ter saído com omissões.
(DANC rr 295).

Onde se lê:

_ O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Anuncio o seguinte texto de reunião:

A revisão geral da remuneração dos servi
dores públicos sem distinção do índice entre
servidores públicos e civise militares, far-se-á
sempre na mesma data.

Floriceno Paixão
Geraldo Campos
Slgmarlnga Seixas
Antônio Carlos Konder Reis.

Leia-se:

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Anuncio o seguinte texto de reunião:

A'revisão geral da remuneração dos servi
dores públicos sem distinção do índice entre
servidores públicos e civise mílítares, far-se-á
sempre 'na mesma data.

Floriceno Paixão - Emenda n° 1678
Geraldo Campos - Destaque rr 1325
Slgmarlnga Seixas - Destaque nO 1682
Antônio Carlos Konder Reis - Emenda n°
700
Chagas Neto - Emenda n° 1187.
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No DANC de 19-8-88, página 12848, coluna
1, republíca-se por ter saído com mcorreção,
(DANC N° 295).

Onde se lê:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
N° 29

Senhor Presidente,
Requeiro destaque para a Emenda n

2T01607-7 (Art. 38, XI)- Ivo Lech,
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)

- t a seguinte a matéria de~cada:

EMENDA N° 1.601
(Do Sr. Ivo Lech)

Suprima-se no inciso XI,do art. 38, a expressão
"e Municípios".

Leia-se:

REQUERIMENTO DE DESTAQ{IE
N° 29

Senhor Presidente,
Requeiro destaque para a Emenda n°

2TO1607-7 (Art38, XI)- Ivo Lech,
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 

t a seguinte a matéria destacada:

EMENDA N° 1.607
(Do Sr. Ivo Lech)

Suprima-se no inciso XI,do art 38, a expressão
"e Municípios".

No DANC de 24-8-88, página 12924, coluna
1, republica-se por ter saído com incorreção
(DANC N° 297).

Onde se lê:

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Vem à Mesa e vai à publicação a seguinte decla
ração de voto:

DECLARAÇÃO DE VOTO

Estamos convencidos que a Emenda 1783-9,
Destaque 16-3 é correta com a modificação para
"até 20 grau, eliminando, deste beneficio os pro
fessores e professoras do 3° grau. Portanto, subje
tivamente votamos sim.

No entanto, o nosso voto é não, seguindo a
decisão da maioría da bancada do PT.
José Genoíno Neto
Evandro Jorge
Olívio p. Dutra.

Leia-se:

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) _
Vem à Mesa e vai à publicação a seguinte decla
ração de voto:

DECLARAÇÃO DE VOTO

Estamos convencidos que a Emenda 1783-9,
Destaque 16-3 é correta com a modificação para
"até 2° grau", eliminando, deste beneficio os pro
fessores e professoras do 3°grau. Portanto, subje
tivamente votamos sim.

No entanto, o nosso voto é não, seguindo a
decisão da maioria da bancada do PT.
José Genoíno Neto
Eduardo Jorge
Oli~oO. Dutra.

No DANC de 24-8-88, página 12925, coluna
2, republíca-se por ter saído com incorreção.
(DANC N° 297).

Onde se lê:

S/M-357
NÃO-28
ABSTENÇÃO - 9
TOTAL-394
A emenda foi rejeitada.

Leia-se:

S/M-357
NÃO-28
ABSTENÇÃO - 9
TOTAL-394
A reunião foi aprovada.

No DANC de 24-8-88, página 12929, coluna
1, republíca-se por ter saído com incorreção.
(DANC N° 297).

Onde se lê:

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Está encerrada a votação. A Mesa vai proclamar
o resultado (votação n° 834):

S/M-381
NÃO-1
ABSTENÇÃO - 2
TOTAL-384
A emenda foi rejeitada.

Leia-se:

O SR. PRESIDENTE(U1ysses Guimarães) 
Está encerrada'a votação. A Mesa vai proclamar
o resultado (votação rr 834):

S/M-381
NÃO-l
ABSTENÇÃO - 2
TOTAL-384
A reunião foi aprovada.

No DANC de 24-9-88, página 12941, coluna
2, republica-se por ter saído com incorreção.
(DANC N°297).

Onde se lê:

EMENDA N°69
(José Jorge)

Suprima-se do art 48, do Projeto de Consti
tuição B, as expressões:

"dos votos, presente a maioria absoluta
de seus membros."

Leia-se:

EMENDA N°969
(José Jorge)

Suprima-se do art. 48, do Projeto de Consti
tuição B, as expressões:

"dos votos, presente a maioria absoluta
de seus membros."

No DANC de 25-8-88, página 13028, coJuma
3, republíca-se por ter saído com incorreção.
(DANC N° 298).

Onde se lê:

o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Está encerrada a votação. A Mesa vai proclamar
o resultado (Votaçãon° 852):

S/M-205
NÃO-132
ABSTENÇÃO-4
TOTAL-341
As emendas foram rejetias.

Leia-se:
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 

Está encerrada a votação. A Mesa vai proclamar
o resultado (Votação rr' 852)

S/M-205
NÃO-132
ABSTENÇÃO - 4
TOTAL-341
As emendas foram rejeitadas.

No DANe de 26-8-88, página 13165, coluna
2, repubJica-se por ter saído com incorreção.
(DANC N° 299).

Onde se lê:

O SR. NELSON JOBIM - Faria um apelo
aos autores do destaque para que o retirassem,
com exceção da Emenda Sinval Gomes.

Leia-se:

O SR. NELSON JOBIM - Faria um apelo
aos autores do destaque para que o retirassem,
com exceção da Emenda Acival Gomes.

No DANC de 26-8-88, página 13181, coluna
3, republica-se por ter saído com incorreção.
(DANC n° 299).

Onde se lê:

REQUERIMENTO DE DESTAQ(IE
N° 251a

Senhor Presidente,
Requeiro destaque para a Emenda 2T00914-3.

Francisco Amaral.

Leia-se:

REQUERIMENTO DE DESTAQ{IE
n° 257

Senhor Presidente,
Requeiro destaque para a Emenda 2T00914-3.

Francisco Amaral.

No DANe de 26-8-88, página 13182, coluna
2, republlca-se por ter saído com omissões.
(DANC rr' 299)

Onde se lê:

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Anuncio o seguinte texto de reunião:

Excelentíssírno Senhor Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte:

Os signatários, abaixo assinados, vêm requerer,
nos termos das normas reqímentais, a reunião
dos destaques e emendas supressívas infra-re
feridos, para votação simultânea, relativa ao texto
do § 2° do art. 117.

Em 'conseqüência, o dipositivo fica com a se
guinte redação:
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"Art. 117 , .
§ 2° A lei disporá sobre a competência

do ,Tribunal Superior do Trabalho."

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1988.
Albano Franco
lrapuan Costa Júnior
Onofre Correa
Levy Dias
Onofre Correa
Gerson Peres
Manoel Ribeiro
Marcos Perez Queiroz
Siqueira Campos
Max Rosenmann
Aloysio Chaves
Arnaldo Prieto
Rubem Medina.

Leia-se:

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Anuncio o seguinte texto de reunião:

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assem
bléia' Nacional Constituinte:

Os signatários, abaixo assinados, vêm requerer,
nos termos das normas regimentais, a reunião
dos destaques e emendas supressivas. infra-re
feridos, para votação simultânea, relativa ao texto
do § 2° do art. 117.

Em consequência, o dispositivo fica com a se
guinte redação:

"Art. 117. .. ,.., .
§ 2° A lei dIsporá sobre a competência

do Tribunal Superior do Trabalho."

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1988.
Albano Franco - Emenda 1634 .
Irapuan Costa Júnior - Emenda 155
Onofre Correa - Destaque 296
Levy Dias - Emenda 1256
Onofre Correa - Destaque 297
Gerson Peres - Emenda 235 "
Manoel Ribeiro - Destaque 299 - Emenda
26 ' .

Marcos Perez Queiroz - Emenda 1037
Siqueira Campos - Destaquedêê . ,
Max Rosenmann - Emenda' 220
Aloysio Chaves - Emenda 415
Arnaldo Prieto - Emenda 1233
Rubem Medina - Emenda 1504

No DANC de 26-8-88, página 13230, coluna
2, república-se por ter saído com omissões.
(DANC rr 299).

Onde se lê:

O SR. PRESIDENTE (Ulysses GUImarães)
Sobre a mesa, o seguinte texto de reunião:

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte:

Os firmatários, abaixo assinados, vêm requerer,
nos termos das normas regimentais, a reunião
para votação simultânea dos destaques e emen
das míra-referídos, relativos ao art. 134, lI, para
suprimir a expressão - "Salvo exceções previstas
em lei", ficando assim redíqida a referida alínea:

e) exercer atividade polítko-partidána.

Sala das Sessões, agostó de 1988.
Harlan Gadelha
Vtlson Souza
WIlson Campos.

Leia-se:

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Sobre a mesa, o seguinte texto de reunião:

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte

Os firmatários, abaixo assinados, vêm requerer,
nos termos das normas regimentais, a reunião
para votação simultânea dos destaques e emen
das infra-referidos, relativos ao art. 134, 11, para
suprimir a expressão - "Salvo exceções previstas
em lei", ficando assim redigida a referida alínea:

e) exercer atividade político-partidária

Sala das Sessões, de agosto de 1988.
Harlan Gadelha - Emenda 974 - Destaque
832
Vilson Souza - Emenda 1516 - Destaque
1123
WIlson Campos - Emenda ,1042 - Destaque
1607

No DANC de 27-8-88, página 13279, coluna
2, república-se por ter saído com incorreção.

, (DANC rr 300)

Onde se lê:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
N° 7.747

Senhor Presidente,
Requeiro destaque para a Emenda n°

2T00847-3. - Lúcio Alcântara.

Leia-se:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
N° 747

Senhor Presidente,
Requeiro destaque para a Emenda n°

2T00847-3. - Lúcio Alcântara.

No DANC de 27-8-88, página 13282, coluna
3, república-se por ter saído com incorreção.
(DANC n° 300)

Ondese lê:

Art. 99 ..

Art. 101. ..

Art. 103. . ..

Art. 109. .. .
§ 3° Quando o Supremo Tribunal apreciar a

inconstitucionalidade em tese de norma legal ou
ato normativo ouvirá, previamente, o Advogado
Geral da União que defenderá o ato ou texto im
pugnado.

Observação: Aprovado D.625-E 1460-0r
lando Pacheco, que substitui o vocábulo "subordí
nado(s)" por "vinculado(s)" nas frases, orações
e períodos sobre a relação entre os Juízes e os
Tribunais, no Capo III - do Poder Judiciário.

Sala das Sessões, de agosto de 19a8.
Genebaldo Correia,D.13491E 915
Dionísio Hage - D.8161E.228
Rose de Freitas -D.l6621E.228

José Moura - D.l5731E.1506
José Melo - D.6791E.70a
Ivo Lech - D.030/E.1608
Anna Maria Rattes - D 1161E.1437
Marcos Peres Queiroz - D.l597IE.l 034
João da Mata - D.4901E.l698
Mauricio Corrêa - D.8301E.l99
Ottomar Pinto -D.4601E.730
Daso Coimbra - D.6911E.396
Geraldo Alckmin Filho - E 1335
Raul Belém - D.0241E.1581
Messias Soares - D.2961E.l156
Ivo Mainardi - D. 13971E.332
José Guedes - E 845
Genésio Bernardino - D.4991E.1841
Osvaldo Bender - D.3111E.481
Victor Faccioni - D.7301E 230
Nelson Jobim - D.0071E.1603
Wagner Lago - D.0381E.1605
Alarico Abib - D.11481E.090
Paulo Pimentel- D.7831E.064

Leia-se:
Art. 99.

Art 101. .

Art. 103

. ..
§ 3° Quando o' Supremo Tribunal apreciar a

inconstitucionalidade em tese de norma legal ou
ato normativo ouvirá, previamente, o Advogado
Geral da União que defenderá o ato ou texto im
pugnado.

Observação: Aprovado D. 625-E 1460 - Oro
lando Pacheco, que substitui o vocábulo "subor
dinado (s)" por "vinculado (s)" nas frases, orações
e períodos, sobre a relação entre os Juízes e os
Tribunais, no Capo )IJ- do Poder Judiciário.

Sala das Sessões, de agosto de 1988.
Genebaldo Corrêia - D. 13491E.915
Dionísio Hage - D. 8161E. 228
Rose de Freitas - D. 16621E. 228
José Moura - D. 15731E. 1506
José Melo - D. 6791E. 708
Ivo Lech - D. 0301E. 1608
Anna Maria Rattes - D. 1161E. 1437
Marcos Peres Queiroz - D. 15971E. 1034
João da Mata - D. 490/E. 1698
Maurício Corrêa - D. 8301E. 199
Ottomar Pinto - D. 4601E 730
Daso Coimbra - D. 6911E. 396
Geraldo Alckmin Filho - E 1535
Raul Belém - D. 0241E. 1581
Messias Soares - D. 2961E. 1156
Ivo Mainardi - D. 13971E.332
José Guedes - E. 845
Genésio Bernardino - D. 499/E. 1841
Osvaldo Bender - D. 3111E. 481
Victor Faccioni - D. 7301E.230
Nelson Jobim - D. 0071E. 1603
Wagner Lago - D. 0381E. 1605
Alarico Abib - D. 11481E.090
Paulo Pimentel - D 7831E. 064

No DANC de 28-8-88, página 13472, coluna
I, republica-se por ter saído com incorreção.
(DANC n° 301)
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Onde se lê:

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PCB- DF.
· Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
virtude de não ter havido acordo das Lideranças,
para colaborar com os trabalhos da Assembléia,

.estamos registrando a proposta.

Leia-se:

O SR. AUGUSTO CARVÁLHO (PCB- DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
virtude de não ter havido acordo das Lideranças,
para colaborar com os trabalhos da Assembléia,
estamos retirando a proposta.

No DANC de 28-8-88, página 13475, coluna
2, republica-sepor ter saído com omissões.
(DANC rr 301)

Onde se lê:

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
, Sobre a mesa, uma reunião de destaques que

·passo a ler: ,
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assem

bléia 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, relativa ao texto do art. 165,.
~ a, para supressão ao parcial, restando os textos

· com a seguinte redação:

"Art. 165 : .
!- : : .
a) vinte e um inteiros e cinco décimos

por cento ao Fundo de Participação dos Esta
dos e do,Distrito Federal;"

(suprírnídea palavra "Territórios")

Sala das Sessões, de agosto de 1988.
- Firmo de Castro
Nelson Jobim .
Bonifácio de Andrada
Brandão Monteiro -
Ademir Andrade
Arnaldo Faria de Sá
José Serra
José Uns
Gastone Righi
Roberto Freire
Adolfo Ollveír'a
Paulo Ramos

,Artur da Távola
Plínio Arruda Sampaio
Haroldo Uma
Siqueira Campos

Leia-se:

: O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) _
,Sobre a mesa, uma reunião de destaques que
passo a ler:

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte
: 05 firmatários abaixo assinados vêm requerer,
nos termos das normas regimentais, a reunião
dosdestaques e emendas infra-referidos, para vo
tação simultânea, relativa ao texto do art. 165,
I, a, para supressão parcial, restando os textos
com a seguinte redação:

"Art. 165 ..
1- .

a) vinte e um inteiros e cinco décimos
por cento ao Fundo de Participação dos Esta
dos e do Distrito Federal;"

(suprimida a palavra "Terrítóríos'')

Sala das Sessões, de agosto de 1988.
Firmo de Castro - Emenda 630-Destaque 868
Nelson Jobim
Bonifácio de Andrada
Brandão Monteiro
Ademir Andrade
Arnaldo Faria de Sá
José Serra-Emenda 1835 - Destaque 1734
José Lins
Gastone Righi
Roberto Freire
Adolfo Oliveira
Paulo Ramos
Artur da Távola
Plímo Arruda Sampaio
Haroldo Uma
Siquera Campos

No DANC dé 28-8-88, página 13478, coluna
2, republíca-se por ter saído com omissões.
(DANC n° 301)

Onde se lê:,

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Anuncio a reunião de destaques referentes ao art.
14, § 7°, da parte permanente..

O texto é o seguinte:
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assem

bléia 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, relativa ao texto do § 7° do art.
14 para: supressão parcial/correção decontra
diçâo, restando o texto com a seguinte redação:

"Art. 14 ..
§ 7° São inelegíveis, no território de jurisdi

ção do titular, o cônjuge e os parentes con
sangüíneos ou afins, até o segundo grau ou
por adoção, do Presidente da República, de
Governador de Estado ou Território,'do Dis
trito Federal, de Prefeitos ou de quem os
haja substituído dentro dos seis meses ante
riores ao pleito, salvo se já titular de mandato
eletivo e candidato à reeleição."

Transfira-se para as Disposições Transitórias,
como § 5° do art. 6°, e aplicável somente às elei
ções de 15-11-88, o texto original do parágrafo
citado, sem prejuízo de votação dos destaques
a ele oferecidos. .

Sala das Sessões, de agosto de 1988. ,
Nelson Carneiro
Gonzaga Patriota
Robson Marinho
Darcy Deitos
José Guedes
Alexandre Puzyna.

Leia-se:

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Anuncio a reunião de destaques referentes ao art.
14, § 7°, da parte permanente.

O texto é o seguinte: ,
Excelentíssimo Senhpr Presidente da Assem-

bléia Nacional COlÍstituinte .

Os firmatários, abaixo assinados, vêm requerer,
nos termos das normas regimentais, a reunião
dos destaques e emendas infra-referidos, para vo
tação simultânea, relativa ao texto do § 7° do art.
14 para: supressão parcial/correção de contra
dição, restando o texto com a seguinte redação:

"Art. 14 .
§ 7°São inelegíveis, no território de jurisdi

ção do titular, o cônjuge e os parentes con
sangüíneos ou afins, até o segundo grau ou
por adoção, do Presidente da República, de
Governador de Estado ou Território, do Dis
trito Federal, de Prefeitos ou de quem os
haja substituído dentro dos seis meses ante
riores ao pleito, salvo se já titular de mandato
eletivo e candidato à reeleição."

Transfira-se para as Disposições Transitórias,
como § 5° do art. 6°, e aplicável somente às elei
ções de 15-11-88, o texto original do parágrafo
citado, sem prejuízo da votação dos destaques
a ele oferecidos.

Sala das Sessões, de agosto de 1988.
Nelson Carneiro - Emenda 1.757
Gonzaga Patriota - Emenda 1.141
Robson Marinho - Emenda 125
Darcy Deitos - Emenda 948
José Guedes - Emenda 1.612
Alexandre Puzyna - Emenda 268.

, No DANC de 29-8-88, página 13546, coluna
1, república-se por ter saído com incorreção.
(DANC N°302).

Onde se lê:

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Está encerrada a votação. A Mesa vai proclamar
o resultado: (Votação n° 924):

SIM-119
NÃO-299
ABSTENÇÃO- 78
TOTAL-425
A emenda foi rejeitada.

Leia-se:

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Está encerrada a votação. A Mesa vai proclamar
o resultado: (Votação n° 924):

SIM-1l9
NÃO-299
ABSTENÇÃO- 07
TOTAL-425

A emenda foi rejeitada.

No DANC de 31-S-8S, página 13855, coluna
3; republica-se por ter saído com incorreção.
(DANC N° 304).

Onde se lê:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
N° 2.628

Senhor Presidente,
Requeiro destaque para a Emenda 2TOOS96-1

(suprima-se do item 11 do art. 30 a expressão .....no
caso de municípios com mais de duzentos mil
eleitores".) Constituite Geraldo ~uIh~,. ..
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Leia-se:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
N° 1.628

Senhor Presidente,
Requeiro destaque para a Emenda 2T00896-1

(suprima-se do item JI do art. 30 a expressão '''...
no caso de municípios com mais de duzentos
mil eleitores".) Constituinte Geraldo Bulhões.

No DANC de 2-9-88, página 14172, coluna
2, republica-se por ter saído com incorreção.
(DANC N°306).

Onde se lê:

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Está encerrada a votação. A Mesa vai proclamar
o resultado. (Votação n" 1.002):

SIM-122
NÃO-284
ABSTENÇÃO - 17

TOTAL-423

A emenda objeto da fusão foi rejeitada.
Leia-se:

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Está encerrada a votação. A Mesa vai proclamar
o resultado. (Votação n° 1.002):

SIM-122
. NÃO-284

ABSTENÇÃO - 17
TOTAL-423 '

A emenda foi rejeitada.

ficação da fonte credora, valor em dólar e cruzado,
data e empresa e setor atingidos.

R.1. rr 129/87 (ANC) -
ANC-169/87-SGM, de 20-11-87 - ao Gabí

nete Civil da Presidência da República, encami
nhando Requerimento de Informações do Consti
tuinte Vicente Bogo, sobre anteprojeto de regula
mentação da mão-de-obra indígena.

R.1. n° 128/87 (ANC)
ANC-170/87-SGM, de 20-11-87 - ao Gabi

nete Civil da Presidência da República, encami
nhando Requerimento de Informações do Constí
tuinte Cunha Bueno, sobre prejuízos no setor agrí
cola, e a possibilidade de aplicar ao MCR-37 o
tratamento do MCR-18.

R.l. n° 127/87 (ANC)
ANC-171187-SGM, de 20-11-87 - ao Gabi

nete Civil da Presidência da República, encami
nhando Requerimento de Informações do Consti
tuinte Antônio Salim Curiati, sobre a tramitação
de pedido de registro de produtos tóxicos destina
dos ao uso doméstico.

RI. n" 126/87 (ANC)
ANC-172/87-SGM, de 20-11-87 - ao Gabi

nete Civil da Presidência da República, encami
nhando Requerimento de Informações do Consti
tuinte Gerson Peres, sobre contrato entre o Insti
tuto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 
IBDF e a Comercial Madeiras Exportação S/A
CEMEX, para exportação de madeiras na Floresta
Nacional do Tapajós.

RI. n° 125/87 (ANC)
ANC-173/87 SGM,de 20-11-87-ao Gabinete

Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento' 'de Informações do Constituinte

Resenha da COITespondência Expedida Amaury Müller, sobre a atuação de madeireiras
ANC-164/87-SGM, de 20-11-87 - ao Gabi- clandestinas e da Funaí na Amazônia Legal.

nete Civil da Presidência da República, encarní- _ RI. n- 124/87 (ANC)
nhando Requerimento de Informações do Consti- ANC-17 4/87 -SGM, de 20-11-87 - ao Gabi
tuinte Olívio Dutra, sobre aplicação de recursos nete Civil da Presidência'da República, encami-
na produção de aeronave militarAMX pek~ Fundo nhando Requerimento de Informações do Consti-
Nacional de Desenvolvimento. tuinte Adylson Motta, sobre o não-hasteamento
. R.1. rr 133/87 (ANC) da bandeira nacional defronte da Embaixada Bra-

ANC-165/87-SGM, de 20-11-87 - ao Gabi- sileira em Otawa, Canadá. .
nete Civil da Presidência da República, encami- . RI. n° 123/87 (ANC)
nhando Requerimento de Informações do Consti- ANC-175/87-SGM, de 20-11-87 _ ao Gabi-
tuinte Floriceno Paixão, sobre a receita e 'os crité- nete Civil da Presidência da República, encami
rios de arrecadação, aplicação e distribuição de nhando Requerimento de Informações do Consti
recursos do Finsocial.. RI. n0 132/87 (ANC) tuinte Haroldo Uma, sobre notícia veiculada pelo

ANC-166/87-SGM, de 20-11-87 _ ao Gabi- Jornaldo Brasil de 12-7-87,quantoaparticipação
de oficial do Exército em passeata da União De

nete Civil da Presidência da República, encamí- mocrática Ruralista.
nhando Requerimento de Informações do Consti-
tuinte AdylsonMotta, sobre aquisições de imóveis RI. rr 122/87 (ANC)
com recursos do Fundaf e de um prédio para ANC-176/87-SGM, de 20-11-87 - ao Gabi-
instalação de uma diretoria regional do Patrimô- nete Civil da Presidência da República, encami
nio Históricoe ArtísticoNacional, em Belém, Pará. nhando Requerimento de Informações do Consti-

RI. n° 131/87 (ANC) tuinte Antero de Barros, sobre viagens realizadas
ANC-167/87-SGM, de 20-11-87 _ ao Gabi- pelos senhores Ministros de Estado.

nete Civil da Presidência da República, encami- . R.I. n° 154/87· (ANC)
nhando Requerimento de Informações do Consti- ANC-l77187-SGM, de 20-11-87 - ao Gabi-
tuinte Osvaldo Macedo, sobre contrato de risco nete Civil da Presidência da República, encami-
para exploração de petróleo entre a Petrobrás e nhando Requerimento de Informações do Consti-
empresas privadas nacionais e multinacionais. tuinte Gerson Peres sobre os recursos 1despen-

R.I. nô' 130/87 (ANC) . didos no Programà Nuclear paralelo.
ANC-168/87-SGM, de 20-11-87 - ao Gabi- RI. rr 115187 (ANC) .

nete Civil da Presidência da República, encami- ANC-178/87-SGM, de 20-11-87 - ao Gabi-
nhando Requerimento de Informações do Consti- nete Civil da Presidência da República, encami
tuinte Paulo Ramos, solicitando relação de con- nhando Requerimento de Informações do Consti-

_,versõesfeitas nos últimos cinco anos, com especi-·· tuin~eSamir Achôa, sobre o empréstimo compul-

sóno sobre gasolina e álcool, instituído pelo De
creto-Lei n- 2.288, de 27-7-86.

RI. rr 143/87 (ANC)

Ofícios n'"

ANC-001/88-SGM, de 6-1-88 - ao Gabinete
Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
Adylson Motta, sobre realização de concurso ex
terno pela CEF, com dispensa de licitação.

RI. n° 156/88 (ANC)
ANC-002/88-SGM, de 28-1-88 - ao Gabinete

Civil da Presidência da República, reiterando os
termos do OfícioANC-149/87 -SGM,de 20-11-87.

ANC-003/88-SGM; de 2-3-88 - ao Gabinete
CivIl da Presidência da República, reiterando os
termos do Of. 96/87-SGM, de 19 de agosto de
1987.

ANC-005/88-SGM, de 9-3-88 - ao Constituin
te Fernando Bezerra Coelho, encaminhando os
Diários da ANC de noS 172 a 186.

ANC-006/88-SGM, de 5-4-88 - ao Gabinete
. Civil da Presidência da República, encaminhando

Requerimento de Informações do Constituinte
Paulo Ramos, sobre o total de emissão primária
de moeda nacional nos anos de 1983 a 1987.

RI. n° 157/88 (ANC)
ANC-007/88-SGM, de 5-4-88 - ao Gabinete

Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
Paulo Ramos, 'sobre divida interna.

ANC-008/88-SGM, de 5-4-88 - ao Gabinete
Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
Paulo Delgado, sobre a compra do programa
"Amaral Netto, o Repórter";

RI. rr 159/88 (ANC)
ANC-009/88-SGM, de 5-4-88 - ao Gabinete

Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
Mário Uma, sobre o Plano de Cargos e Salários
da Carreira de Auditoria de Indústria e Comércio.

RI: n° 160/88 (ANC)
ANC-OI0/88-SGM: de 5-4-88 - ao Gabinete

Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
MárioLima, sobre recursos da Caderneta de Pou
pança do Banco Central do Brasil.

R.!. n° 161/88 (ANC)
ANC-011188-SGM, de 5-4-88 - ao Gabinete

Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
Mário Lima, sobre a privatização da Metalurgia
da Caraíba Metais Indústria e Comércio SA. 
CMSA.

RI. n° 162/88 (ANC)
ANC-012/88-SGM, de 5-4-88 - ao Gabinete

. Civil da Presidência da República, encaminhandó
Requerimento de Informações do Constituinte
MárioUma, sobre aquisição de equipamentos pa
ra a Hidrelétrica de Xingó.

RI. n° 163/88 (ANC)
ANC-013/88-SGM, de 5-4-88 - ao Gabinete

Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte Fa
rabuliniJúnior, sobre empréstimo concedido pelo'
BNDES à TROL- Indústria de Plásticos.

RI. n° 164/88 (ANC)
ANC~014/88-SGM, de 5-4-88 - ao Gabinete

Civil da Presidência da:República, encamintíando
Requerimento de I~ormações do Constituinte Fa-
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rabuliniJúnior, sobre a ação penal contra a Brasi
línvest,

RI. rr 165/88 (ArfC)
ArfC-015/88-SGM, de 5-4-88 - ao Gabinete

Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte Fa
rabulini Júnior, sobre empréstimos do BNDES
àSHARP.

RI.n° 166/88 (ArfC)
ArfC-016/88-SGM, de 5-4-88 - ao Gabinete

Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
César Maia,sobre a receita, transferência de recur
sos e liquidez no mercado financeiro.

RI. n° 167/88 (ArfC)

ArfC-017/88-SGM, de 5-4-88 - ao Gabinete
Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constitumte
Adylson Motta, sobre aquisição de aeronave pelo
Banco do Brasil, RI. rr 168188 (ArfC)

ArfC-018/88-SGM, de 5-4-88 - ao Gabinete
Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
AdylsonMotta,sobre a viagem do Prof.João Bap
tistade Medeiros Vargens, da Universidade Fede
ral do Rio de Janeiro, ao Reino do Marrocos. RI.
n9169/88 (ArfC)

ArfC-019/88-SGM, de 5-4-88 - ao Gabinete
Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
César Maia, sobre a criação da Petrobrás Over
seas, R.1. n9 170/88 (ArfC)

ANC-020/88-SGM, de 5-4-88 - ao Gabinete
Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
César Maia, sobre as conclusões de Comissões
de Inquérito previstas no Decreto-Lei n°2.321187.
R.I. n° 171/88 (ArfC)

ANC-021/88-SGM, de 5-4-88 - ao Gabinete
Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
Adylson Motta, sobre realização de concurso pú
blico pela Secretaria de Administração Pública.
R.1. rr 172/88 (ArfC)

ANC-022/88-SGM, de 5-4-88 - ao Gabinete
Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
Adroaldo Streck, sobre gastos com o projeto da
Ferrovia Norte-Sul. RI. n° 173/88 (ArfC)

ArfC-023/88-SGM, de 5-4-88 - ao Gabinete
Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
Adylson Motta, sobre transformações de Missões
Diplomáticas permanentes em Representações
Especiais. R.1. n° 174/88 (ArfC)

ANC-024/88-SGM, de 5-4-88 - ao Gabinete
Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
AdylsonMotta,sobre grampeamento de telefones.
R.I. n° 175/88 (ArfC)

ANC-025/88-SGM, de 5-4-88 - ao Gabinete
Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
César Maia,sobre a situação administrativa, flnan
ceira e contábil do Fundo Nacional de Desenvol
vimento. RI. n° 176/88 (ANC)

ANC-026/88-SGM, de 5-4-88 - ao Gabinete
Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
Adylson Motta, sobre atividades de economistas
do Banco Mundial na disciplina e ordenamento

do sistema financeiro nacional. R.I. n° 177/88
(ANC)

ArfC-D27/88-SGM, de 5-4-88 - ao Gabinete
Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
Olívio Dutra, sobre a aplicação de recursos do
Fundo Nacional de Desenvolvimento, no projeto
da aeronave militar AMX. RI. rr 178/88 (ArfC)

ANC-028188-SGM, de 5-4-88 - ao Gabinete
Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
Eduardo Bonfim, sobre relatório do incidente en
tre a Polícia Militar e garimpeiros, na ponte do
rio Tocantins, Marabá. RI. n- 179/88 (ArfC)

ArfC-029/88-SGM, de 5-4-88 - ao Gabinete
Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
Adylson Motta, sobre missões diplomáticas. RI
n9 180/88 (ArfC)

ArfC-030/88-SGM, de 5-4-88 - ao Gabinete
Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
Eraldo Trindade, sobre apurações de irregulari
dades na Mineração Jacundá, subsidiária da Bri
thih Petroleum. RI. n° 181/88 (ArfC)

ANC-031/88-SGM, de 5-4-88 - ao Gabinete
Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
João da Mata, sobre salários dos operários das
frentes de serviços instaladas na Paraíba. RI. n°
182/88 (ArfC)

ANC-032/88-SGM, de 22-3-88 - ao Consti
tuinte Amaral Netto, encaminhando cópia do Pre
sidente do CADE, Of CADE819/87, no qual soli
cita subsídios para instauração de sindicância so
bre aquisição do Shopping Rio Sul pela Com
brascan.

ANC-033/88-SGM, de 5-4-88 - ao Gabinete
Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte Fa
rabuliniJúnior, sobre ações ajuizadas contra atos
lesivos praticados na Administração Pública. RI.
n° 183/88 (ANC)

ANC-034/88-SGM, de 5-4-88 - ao Gabinete
Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
Amaral Netto, sobre empréstimo do BNDES à
Cia. Industrial Santa Matilde, de Três Rios, Rio
de Janeiro. R.I. n- 184/88 (ArfC)

ANC-035/88-SGM, de 5-4-88 - ao Gabinete
Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte Ar
naldo Faria de Sá, sobre matéria publicada nos
meios de comunicação referente ao Imposto Úni
co sobre lubrificantes e combustiveis líquidos e
gasosos. RI. n° 185/88 (ArfC)

ANC-036/88-SGM, de 5-4-88 - ao Gabinete
Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
Amaral Netto, sobre a importação de máquinas
para fabricação de latas e pintura e secagem de
embalagens. RI. rr 186/88 (ANC)

ArfC-037/88-SGM, de 5-4-88 - ao Gabinete
Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
DaviAlves Silva, sobre providências adotadas no
sentido de reaver, em territórioparaguaio, veículos
fabricados no Brasil. R.L n° 187/88 (ArfC)

ArfC-038/88-SGM, de 8-4-88 - ao Gabinete
Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do ConItituinte

Gerson Peres" sobre a confecção de cartazes para
a campanha de combate à dengue, no Rio de
Janeiro. RI. n- 189/88 (ArfC)

ArfC-039/88-SGM, de 8-4-88 - ao Gabinete
Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte Fa
rabulini Júnior, sobre a aplicação dos recursos
arrecadados pela Previdência Social, em benefí
cios. R.1. n° 188/88 (ArfC)

ArfC-040/88-SGM, de 25-4-88 - ao Gabinete
Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
Adylson Motta, sobre contratos com a empresa
Juiz de Fora para transporte de servidores da Se
cretaria de Ação Comunitária (SEAC). RI. n9

208/88 (ANC)
ANC-041188-SGM, de 25-4-88 - ao Gabinete

Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
Davi Alves Silva, sobre a conclusão do serviço
de saneamento básico da cidade de Imperatriz,
Maranhão. RI. n° 209/88 (ArfC)

ArfC-042/88-SGM, de 25-4-88 - ao Gabinete
Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte Vir
gílioGuimarães, sobre as quantias enviadas pelas
empresas estrangeiras do setor de derivados do
petróleo, às respectivas matrizes. R.I. n° 190/88
(ArfC)

ArfC-043/88-SGM, de 25-4-88 - ao Gabinete
Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
César Maia,sobre liberação de verba para a Prefei
tura de Porto Alegre, RS RI. n° 191188 (ArfC)

ArfC-044/88-SGM, de 25-4-88 - ao Gabinete
Civil da Presidência República, encaminhando Re
querimento de Informações do Constituinte Jua
rezAntunes, sobre obra em imóvel de propriedade
da Companhia Siderúrgica Nacional, em VoltaRe
donda, RJ. RI. n° 192/88 (ANC)

ArfC-045/88-SGM, de 25-4-86 - ao Gabinete
Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
Juarez Antunes, sobre obra em imóvel de proprie
dade da: Companhia Siderúrgica Nacional em Vol
ta Redonda, RJ. R.I n° 193/88 (ArfC)

ArfC-046/88-SGM, de 25-4-88 - ao Gabinete
Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
Juarez Antunes, sobre as empresas devedoras da
Previdência Social em todo o País. RI. n° 194/88
(ArfC)

ANC-047/88-SGM,de 25-4-88, - ao Gabinete
Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
Paulo Ramos, sobre exploração de minérios em
território brasileiro sem o preenchimento das exi
gências legais. R.I. rr 195/88 (ArfC)

ANC-048/88-SGM, de 25-4-88 - ao Gabinete
Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
Paulo Ramos, sobre as formas de incentivos fis
cais, concedidos a empresários brasileiros. R.I. rr
196/88 (ArfC)

ArfC-049/88-SGM, de 25-4-88 - ao Gabinete
Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
César Maia, sobre a privatização da empresa Ara
cruz Celulose. R.I. n- 197/88 (ArfC)

ArfC-050/88-SGM, de 25-4-68 - ao Gabinete
Civil da Presidência da ReLlÚhlica. encaminhandn
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Requerimento de Informações do Constituinte
Adylson Motta, sobre recursos arrecadados pelo
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher previs
tos na Lei rr 7.632187 e que motivaram abertura
de crédito suplementar. RI. rr 198/88 (ANC)

ANC-51188-SGM, de 25-4-88 - ao Gabinete
Civilda Presidência da República, encaminhando
o Requerimento de Informações do Constituinte
Adylson Motta, sobre a Instrução Normativa n9

38, de 17-3-88, da Receita Federal, permitindo
a dedução de percentuais aos Magistrados e re
presentantes do Ministério Público.

RI. n" 199/88 (ANC)
ANC-052/88-SGM, de 25-4-88 - ao Gabinete

Civilda Presidência da República, encaminhando
o Requerimento de Informações do Constituinte
César Maia, sobre o número de funcionários regi
dos por qualquer regime, por Ministério e o valor
das folhas de pagamento nos últimos 5 anos.

RI. n- 200/88 (ANC)
ANC-053/88-SGM, de 25-4-88 ....:... ao Gabinete

da Presidência da República, encaminhando o Re
querimento de Informações do Constituinte Adyl
son Motta, sobre devedores do Fundo de Assis
tência Social, gerado pelo lAPAS, no montante
de Cz$ 8.532.679.45,81.

RI. 201/88 (ANC)
ANC-054/88-SGM, de 25-4-88 - ao Gabinete

Civilda Presidência da República, encaminhando
o Requerimento de Informações do Constituinte
Adylson Motta, sobre o montante do excesso de
arrecadação ocorrido na receita da União Federal,
no 19 trimestre de 1988.

RI. n" 202/88 (ANC)
ANC-055/88-SGM, de '25-4-88 - ao Gabinete

Civil da Presidência da República, encaminhando
o Requerimento de Informações do Constituinte
Adylson Motta, sobre o uso da quantia de Cz$
61.670.000,00 pelo Instituto de Atividades Espa
ciais, do Ministério da Aeronáutica, a título de re
muneração de serviços.

RI. n"203188 (ANC)
ANC-056188-SGM, de 25-4-88 - ao Gabinete

CiVIl da Presidência da República, encaminhando
o Requerimento de Informações do Constítuinte
Adylson Motta, sobre o teor da Exposição de Moti
vos n" 15, de 18-3-88, referente ao uso de terras
públicas federais.

RI. n" 204/88 (ANC)
ANC-057/88-SGM, de 25-4-88 - ao Gabmete

Civilda Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
César Maia, sobre empréstimos concedidos em
1975n6 a empresas privadas, para projetos con
siderados prioritários.

RI. rr 205/88 (ANC)
ANC-058/88-SGM, de 25-4-88 - ao Gabinete

Civilda Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte Ar
naldo Faria de Sá, sobre prestações de contas
do Ministério da Previdência e Assistência Social.

RI. n" 206/88 (ANC)
ANC-59/88-SGM, de 25-4-88 - ao Gabinete

Civil da Presidência da República, encaminhando
Requerimento de Informações do Constituinte
Adylson Motta, sobre viagem ao exterior da servi
dora da Companhia Hidrelétrica do São Francis
co.

RI. rr 207/88 (ANC)
ANC-060/88-SGM, de 3-5-88 - ao Gabinete

Civil da Presidência da República, encaminhando
--- - -

Requerimento de Informações do Constituinte UI
durico Pinto, sobre a exploração de manganês
da serra do Navio,no Território Federal do Amapá.

RI. n" 210188 (ANC)

Resenha da Correspondência expedida

Ofícios ndl (ANC-SGM)
ANC-061/88-SGM, de 18-5-88 - do Consti

tuinte Mário Maia, 2" Secretário, ao Constituinte
Plínío Martins, solicitando atestado médico justifi
cando sua ausência na sessão de 26-4-88.

ANC-62/88-SGM, de 19-5-88 - do Constituin
te Mário Maia, 29 Secretário, ao Constituinte Jessé
Freire, solicitando atestado médico que mencione
os dias, o período ou os períodos que esteve im
possibilitado de comparecer às sessões da ANC.

ANC-063/88-SGM, de 19-5-88 - do Consti
tuinte Mário Maia, 2" Secretário, ao Constituinte
Mendes Ribeiro, solicitando atestado médico justi
ficando sua ausência nos dias 11 e 12 últimos.

ANC-064/88-SGM, de 19-5-88 - do Consti
tuinte Mário Maia, 2" Secretário, ao Constituinte
Carrel Benevides, solicitando atestado médico
justificando sua ausência no período de 5 a
9-5-88. ' '

ANC-065/88-SGM, de 24-5-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, 1" Secretário, ao Consti
tuinte Hermes Zanetti, encaminhando certidão re
lativa ao direito de voto facukanvo a partir dos
16 anos e respectivas votações nos Plenários da
Comissão de Sistematização e ANC. '

ANC-066/88-SGM, de 25-5-88 - do Constí
tuinte Marcelo Cordeiro, 1"Secretário, ao Ministro
Chefe do Gabinete Civil da PR, reiterando os ter
mos do Of, ANC n" 176/87-SGM, de 20~11-87,

que encaminhou o RI. rr 154/87.
ANC-67/88-SGM, de 2-6-88 - do Constituinte

Marcelo Cordeiro, I" Secretário, ao Constituinte
Brandão Monteiro, encaminhando certidão com
o inteiro teor das notas taquigráficas relativas à
sessão do dia 10-,5-88, da ANC.

ANC-068188-SGM, de 10-6-88 - do 'Consti
tuinte Mário Maia,2" Secretário, ao Ministro-Chefe
do Gabinete Civil da PR, reiterando os termos
do Of.Mic n" 52/88-SGM, de 25-4-88, que enca-
minhou o R.I. n9 200/88. ,

ANC-069/88-SGM, de 12-6-88 - do Consti
tuinte Mário Maia, 2" Secretário, ao Constituinte
Adylson Motta, encaminhando resposta .ao RI. n"
202/88 (ANC).

ANC-070188-SGM, de 28-6-88 - do Consti
tuinte Mário Maia, 2" Secretário, ao Constituinte
MaxRosenmann, encaminhando o inteiro teor das
Emendas nOS 2P01486-1, 2Po1487-9, 2P01489-5
e a Emenda 2P01488-7. ~ .

ANC-071188-SGM, de 11-8-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, 1" Secretário, ao Consti
tuinte Jofran Frejat, encaminhado Av. 558-SAP,
de 1988, do Gabinete Civilda PR, com a resposta
ao RI. rr 56/87, de sua autoria.

ANC-072/88-SGM, de 11-8-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, 1" Secretário, ao Consti
tuinte Paulo Ramos, encaminhando Av. n"
548-SAP, de 1988, do Gabinete Civil da PR, com
a resposta ao RI. n9 157/88, de sua autoria.

ANC-073/88-SGM, de 11-8-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, 1" Secretário, ao Consti
tuinte Mário Uma, encaminhando Av.n"546-SAP,
de 1988, do Gabinete Civil da PR, com a resposta
ao RI. n" 160/88, de sua autoria.

ANC-074/88-SGM, de 11-8-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, 1" Secretário, ao Consti
tuinte Mário Lima, encaminhando Av.n" 550-SAP,
de 1988, do Gabinete Civil da PRo com a resposta
ao RI. n" 161188, de sua autoria.

ANC-75/88-SGM, de 11-8-88 - do Constituin
te Marcelo Cordeiro, 1"Secretário, ao Constituinte
Mário Lima, encaminhando Av. n" 564-SUPAR,
de 1988, do Gabinete Civil da PR, com a resposta
ao R I. rr' 162/88, de sua autoria.

ANC-076/88-SGM, de 11-8-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, 1" Secretáno, ao Consti
tuinte César Maia, encaminhando Av.n" 549-SAP,
de 1988, do Gabinete Civil da PR, com a resposta
ao R I. rr 167/88, de sua autona.

ANC-077188-SGM, de 11-8-88 - do Consti
tumte Marcelo Cordeiro, lo Secretário, ao Consti
tuinte César Maia, encaminhando Av.n9 563-SAP,
de 1988, do Gabinete Civilda OR, com a resposta
ao R I. n" 170/88, de sua auto na.

ANC-078/88-SGM, de 11-8-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, 1" Secretário, ao Consti
tuinte Eraldo Trindade, encaminhando Av. rr'
562-SAP, de 1988, do Gabinete Civil da PR, com
a resposta ao RI. rr 181/88, de sua autoria.

ANC-079/88-SGM, de 11-8-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, 1" Secretário, ao Consti
tuinte Farabulini Júnior, encaminhando Av. n°
557-SAP, de 1989, do Gabinete Civil da PRo com
a resposta ao R.I. n" 183/88, de sua autoria.

ANC-080/88-SGM, de 11-8-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, 1" Secretário, ao Consti
tuinte Farabulini Júnior, encaminhando Av. n"
555-SAP, de 198B, do Gabinete Civil da PR, com
a resposta ao R.l.n" 188/88, de sua autoria.

ANC-081188-SGM, de 11-8-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, 1" Secretário, ao Consti
tuinte Gerson Peres, encaminhando Av. n"
554-SAP, de 198B, do Gabinete Civil da PR, com
a resposta ao R I. n" 189/88, de sua autoria.

ANC-082/8B-SGM, de 11-8-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, 1" Secretário, ao Consti
tuinte Juarez Antunes, encaminhando Av. n°
560-SAP, de 1988, do Gabinete Civil da PR, com
a resposta ao RI. n° 194/88, de sua autoria.

1\NC-083/88-SGM, de 11-8-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, 1" Secretário, ao Consti
tuinte Paulo Ramos, encaminhando Av. n°
561-SAP, de 1988, do Gabinete Civil da PR, com
a resposta ao RI. n" 195/88, de sua autoria.

ANC-084/88-SGM, de 11-8-88 - do Consti
tumte Marcelo Cordeiro, 1" Secretário, ao Consti
tuinte Césra Maia, encaminhando Av.n° 553-SAP,
de 1988, do Gabinete Civil da PR, com a resposta
ao RI. n° 197/88, de sua autoria

ANC-085/88-SGM, de 11-8-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, 1o Secretário, ao Consti
tuinte César Maia, encaminhando Av.rr 565-SAP,
de 1988, do Gabinete Civilda PR, com a resposta
ao RI. n9 200/88, de sua autona

ANC-086/88-SGM, de 11-8-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, 10Secretário, ao Consti
tuinte Adylson Motta, encaminhando Av. n9

547-SAP, de 1988, com a resposta ao RI. n"
203/88, de sua autoria.

ANC-087/88-SGM, de 11-8-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, 1" Secretário, ao Consti
tuinte César Maia, encaminhando Av.n° 556-SAP,
de 1988, do Gabinete Civil da PR, com a resposta
ao RI. rr 205/88, de sua autoria.



14372 Sexta-feira 23 DIÁRIO DAASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE Setembro de 1988

ANC-088/88-SGM, de 11-8-88 - do Constí
tuinte Marcelo Cordeiro, 10Secretário, ao Constí
tuinte Adylson Motta, encaminhando Av. rr
545-SAP, de 1988, do Gabinete Civil da PR, com
a resposta ao RI n° 207/88, de sua autoria.

ANC-089/88-SGM, de 11-8-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, 10Secretário, ao Consti
tuinte UIdurico Pinto, encaminhando Av. rr
551-SAP, de 1988, do Gabinete Civil da PR, com
a resposta ao RI n° 210/88. de sua autoria.

ANC-092/88-SGM, de í8-8-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, 10Secretário, ao Consti
tuinte Tito Costa, encaminhando certidão relativa
ao seu voto na apreciação do direito de greve,
sessão de 16-8-88.

ANC-093/88-SGM, de 18-8-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, 10Secretário, ao Ministro
Chefe do Gabinete Civil da PR, encaminhando
RIrr216/88, do Constituinte Paulo Delgado, sobre
a política govemamental de privatização da Rede
Ferroviária Federal SA (RFFSA).

ANC-094/88-SGM, de 18·8-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, 1e Secretário, ao Ministro
Chefe do Gabinete Civil da PR, encaminhando
RI n° 215188, do Constituinte Max Rosenmann,
sobre empresas da Administração indireta e os
resultados econômico-financeiros positivos e ne
gativos.

ANC-095/88-SGM, de 18-8-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, 10Secretário, ao Ministro
Chefe do Gabinete Civil da PR, encaminhando
RIn° 213/88, da Constituinte Dirce Tutu Quadros
sobre compra de aeronave tipo F-5 pela FABaos
EUA.

ANC-096/88-SGM, de 18-8-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, 19Secretário, ao Minsitro
Chefe do Gabinete Civil da PR, encaminhando
RI 214/88, da Constituinte Dirce Tutu Quadros,
sobre andamento do processo relativo ao grupo
financeiro Coroa-Brastel.

ANC-097/88-SGM, de 18-8-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, 1°Secretário, ao Ministro
Chefe do Gabinete Civil da PR, encaminhando
RI 212/88, do Constituinte U1durico Pinto, sobre
servidores da Radiobrás e a política de pessoal
adotada pela empresa.

ANC-098/88-SGM, de 18-8-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, 1°Secretário, ao Ministro
Chefe do Gabinete Civil da PR, encaminhando
RI n° 211/88, do Constituinte Cézar Maia, sobre
as repercussões financeiras sobre o Tesouro Na
cional, de medidas aparovadas pela ANC.

ANC-099/88-SGM, de 18-8-88 - do Consti
tuinte MarcGlo Cordeiro, 1° Secretário, ao Consti
tuinte Eduardo Jorge, encaminhando Aviso n°
590-SAP, de 1988, do Gabinete Civil da PR com
a resposta ao RI n° 111/87, de sua autoria

ANC-10ll88-SGM, de 10-08-88 - do Consti
tuinteMARCELO CORDEIRO, 1° Secretário, ao
Constituinte JUAREZ ANTUNES, encaminhando
Aviso n° 588-SAP, de 1988, do Gabinete Civil da
PR, com a resposta ao RI 193/88, de sua autoria.

ANC-I00/88-SGM, de 18-8-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, 1° Secretário, ao Consti
tuinte Adylson Motta, encaminhando Aviso n°
587-SAP/88, do Gabinete Civil da PR com a res
posta ao RI208/88, de sua autoria.

ANC-I02/88-SGM, de 18-8-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, 1° Secretário, ao Consti
tuinte Juarez Antunes, encaminhando Aviso n°

589·SAP, de 1988, do Gabinete Civil da PR, com
a resposta ao RI 193/88, de sua autoria.

ANC·103/88-SGM, de 29-8-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, 1° Secretário, ao Consti
tuinte Ubiratan Aguiar, encaminhando certidão re
lativa à inelegibílídade.

ANC-I04/88-SGM, de 29-8-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, 1° Secretário, ao Consti
tuinte Raimundo Líra, encaminhando certidão re
lativa à inelegibílídade.

ANC-I05/88-SGM, de 29-8-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, 1° Secretário, ao Consti
tuinte Ricardo Fiuza, encaminhando certidão rela
tiva à inelegibílídade. '

ANC-I05/88-SGM, de 30-8-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, 1° Secretário, ao Consti
tuinte Cássio Cunha Lima, encaminhando certi
dão relativa à inelegibilidade.
ANC~204/88-SGM, de 8-88 - do Constituinte

Marcelo Cordeiro, 1° Secretário, ao Constituinte
Adylson Motta, encaminhando Aviso n° 606-SAP,
'de 1988, do Gabinete Civil da PR, com a resposta
ao RI 149/87, de sua autoria.

ANC-205/88-SGM, de 8-88 - do Constituinte
Marcelo Cordeiro, 10 Secretário, ao Constituinte
Mário Uma, encaminhando Aviso n- 607-SAP, de
1988, do Gabinete da PR, com a resposta ao RI
161/88, de sua autoria.

ANC-I08/88-SGM, de 5·9-88 - do Constituin
te Marcelo Cordeiro, 1° Secretário, ao Minsitro
Chefe do Gabinete Civil da PR, encaminhando
RI n9 233/88, do Constituinte César Maia, solici
tando remessa ao PE da íntegra dos textos dos
acordos celebrados entre o Governo brasileiro,
os bancos credores e o FMI.

ANC-I09/88-SGM, de 5-9-88 - do Constituin
te Marcelo Cordeiro, 1° Secretário, ao Ministro
Chefe do Gabinete Civil da PR, encaminhando
RIn9 240/88, do Constituinte Felipe Mendes, sobre
crédito constante do Orçamento da União para
o ano de 1988, para honrar compromissos cam
biais vencidos, de responsabílídade de entidades
públicas e privadas decorrentes de avais conce
didos pela União.

ANC-II0/88-SGM, de 5-9-88 - do Constituin
te Marcelo Cordeiro, 1° Secretário, ao Ministro
Chefe do Gabinete Civil da PR, encaminhando
RI n9 232/88, do Constituinte Eraldo Trindade,
sobre contrato firmado entre o govemo do Terri
tório Federal do Amapá e a empresa Porto Real,
de Belo Horizonte.

ANC-111/88-SGM, de 5-9-88- do Constituin
te Marcelo Cordeiro, 1° Secretário, ao Minsitro
Chefe do Gabinete Civil da PR, encaminhando
RI 231/88, do Constituinte Luiz Salomão, sobre
os balanços patrimoniais do Banerj - Banco do
Estado do Rio de Janeiro.

ANC-112/88-SGM, de 5-9-88- do Constituin
te Marcelo Cordeiro, 10 Secretário, ao Ministro
Chefe do Gabinete Civil da PR, encaminhando
RI 237/88, do Constituinte Luiz Salomão, sobre
o montante dos recursos destinados à Fundação
Roberto Marinho e a prestação de contas, no pe
ríodo de 1982 a 1987.

ANC-113/88-SGM, de 5-9-88- do Constituin
te Marcelo Cordeiro, 19 Secretário, ao Ministro
Chefe do Gabinete Civil da PR, encaminhando
RI 230/88, do Constituinte César Maia, sobre a
reforma bancária.

ANC-114/88-SGM, de 5-9-88- do Constituin
te Marcelo Cordeiro, 1° Secretário. ao Ministro-

Chefe do Gabinete Civil da PR, encaminhando
o RI235/88, do Constituinte Júlio Campos, sobre
áreas desapropriadas pelo Ministério do Desen
volviemnto e da Reforma Agrária, na gestão do
Minsitro Dante de Oliveira.

ANC-115/88-SGM, de 5-9-88 - do Constituin
te Marcelo Cordeiro, 10 Secretário, ao Ministro
Chefe do Gabinete Civil da PR, encaminhando
o RI219/88, do Constituinte DAvi Alves Silva, so
bre a possibilidade de liberação de recursos para
recuperação de estradas vicinais e bairros de Im
peratriz.

ANC-116/88-SGM, de 5-9-88 - do Constituin
te Marcelo Cordeiro, 1° Secretário, ao Ministro
Chefe do Gabinete Civil da PR, encamínhando
o RI 225/88, do Constituinte César Maia, sobre
participação acionária do BNDES. ,

ANC-117/88-SGM, de 5-9-88 - do Constituin
te Marcelo Cordeiro, 10 Secretário, ao Ministro
Chefe do Gabinete Civil da pR, encaminhando
o RI224/88, do Constituinte DaviAlvesSuva, sobre
a possibilidade de llberação de recursos para a
recuperação urbanística de Imperatriz.

ANC-118/88-SGM, de 5-9-88 - do Constituin
te Marcelo Cordeiro, 10 Secretário, ao Ministro
Chefe do Gabinete Civil da PR, encaminhando
o RI223/88, do Constituinte Davialves Silva,sobre
liberação de recursos para recuperação de estra
das em municípios do Maranhão.

ANC-119/88-SGM, de 5-9-88 - do Constituin
te Marcelo Cordeiro, 1° Secretário, ao Ministro
Chefe do Gabinete Civil da PR, encaminhando
o RI226/88, do Constituinte Osmundo Rebouças,
sobre o monopólio estatal da comercialização do
trigo.

ANC-120/88-SGM - de 5-9-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, 1°Secretário, ao Ministro
Chefe do Gabinete Civil da PR, encaminhando
o RI 227/88, do Constituinte César Maia, sobre
as conclusões do inquérito instaurado no Banco
de Desenvolviemnto do Estado do rio de Janeiro.

ANC-121/88-SGM, de 5-9-88- do Constituin
te Marcelo Cordeiro, Primeiro Secretário, ao Minis
tro-Chefe do Gabinete Civil da PR, encaminhando
RI 229/88, do Constituinte Adylson Motta, sobre
despesas de viagem do Senhor Presidente da Re
pública aos Estados Unidos da América.

ANC-122/88-SGM, de 5-9-88 - do Constituin
te Marcelo Cordeiro, Primeiro Secretário, ao Minis
tro-Chefe do Gabinete Civil da PR, encaminhando
RI 228/88, do Constituinte Arnaldo Faria de Sá,
sobre o Sistema Unificado e Descentralizado de
Saúde - SUDS, com repasse de verbas às admi
nistrações estaduais.

ANC-123/88-SGM, de 5-9-88 - do Constituin
te Marcelo Cordeiro, Primeiro-Secretário, ao Mi
nistro-Chefe do Gabinete Civil da PR, encami
nhando RI222/88, do Constituinte Davi Alves Sil
va, sobre a possibilidade de liberação de recursos
para a recuperação da rodovia Belém-Brasília.

ANC-124/88·SGM, de 5-9-88- do Constituin
te Marcelo Cordeiro, Primeiro Secretário, ao Minis
tro-Chefe do Gabinete Civil da PR, encaminhando
RI 218188, do Constituinte César Maia, sobre a
execução orçamentária no 10trimestre de 1987
e no de 1988.

ANC-125/88-SGM, de 5-9-88- do Constituin
te Marcelo Cordeiro, Primeiro Secretário, ao Minis
tro-Chefe do Gabinete Civil da PR, encaminhando
RI221/88, do Constituinte César Maia, sobre puni
ções baseadas no Oprrptn.l p; nO 1 F,?,?nR
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ANC-126/88-SGM, de 5-9-88 - do Constituin
te Marcelo Cordeiro, Primeiro Secretário;ao Minis
tro-Chefe do Gabinete Civilda PR, encaminhando
RI217/88, do Constituinte Vladimir Palmeira, so
bre visita de assessores da Presidência da Repú
blica ao ProfessorJoão Pacheco, no Centro Magu
ta, em Benjamin Constant, no Amazonas.

ANC-127/88-SGM, de 5-9-88 - do Constituin
te Marcelo Cordeiro, Primeiro Secretário, ao Minis
tro-Chefe do Gabinete Civilda PRo encaminhando
RI 236/88, do Constituinte Júlio Campos, sobre
endividamente externo do Estado de Mato Gros-
so. , ..

ANC-128/88-SGM, de 5-9-88 - do Constituin
te Marcelo Cordeiro, Primeiro Secretárío, ao Minis
tro-Chefe do Gabinete Civilda PR, encaminhando
Rl238/88, sobre o total da dotação orçamentária
para o Território de Fernando de Noronha e os
gastos dispendídos pelo Governo, no período de
1°-1-88 a 19-7-88: "

ANC-129/88-SGM, de 5-9-88 - do Constituin
te Marcelo Cordeiro, Primeiro Secretário, ao Minis
tro-Chefe do Gabinete Civilda PRo encaminhando
RI220/88, sobre a não-fabricação de refrigerantes
dietéticos ou bebidas similares. "
, ANC-130/88-SGM, de 5-9-88 - do Constituin

te Marcelo Cordeiro, Primeiro Secretário, ao Minis
tro-Chefe do Gabinete Civilda PR, encaminhando
RI234/88, do Constituinte Davi Alves Silva, sobre

convênios assinados entre o Governo Federal e
municípios do Maranhão.

ANC-131188-SGM, de 5-9-88 - do Constituin
te Marcelo Cordeiro, Primeiro Secretário, ao Minis
tro-Chefe do Gabinete Civilda PR, encaminhando
RI239/88, do Constituinte Chico Humberto, sobre
o volume de recursos financeiros do SUDS desti
nados ao Estado de Minas Gerais.

ANC-132/88-SGM, de 14-9-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, Primeiro Secretário, ao
Ministro-Chefe do Gabinete Civil da PR, encami
nhando RI241/88, do Constituinte José Elias Mu
rad, sobre denúncia relativa a declarações do
CONFEN a respeito do' consumo da planta "caa-
pí", ",' ,

, ANC-133/88-SGM, de 14-9-88 - do Constí
tuinte Marcelo Cordeiro, Primeiro Secretário,'ao
Ministro-Chefe do Gabinete Civil da PR, encami
nhando RI 242/88, do Constituinte Olívio Dutra,
sobre denúncia envolvendo o MIrad na aquisição
e alienação de terras' e imóveis.

'ANC-134/88-SGM, 'de'13-9-88 - do 'Consti
tuinte Marcelo Cordeíro.Prírneíro Secretário, ao

.Constituinte César Maia, encaminhando Av. rr
657" de 1988, do .Gabínete Ciyil da PR, com a
resposta ao Requerimento de Infõrmações nó200,
.de sua autoria. ' , ,

ANC-135/88-SGM, de 13-9-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, Primeiro Secretário, ao

Constituinte João da Mata, encaminhando Av. rr
655, de 1988, com a resposta ao RI 182, de sua
autoria

ANC-136/88-SGM, de 23-9-88 - do Consti
tuinté Marcelo Cordeiro, Primeiro Secretário, ao
Constituinte Samir Achôa, encaminhando Aviso
n° 627-SAP, de 1988, com a resposta ao RI
143/87, de sua autoria,

ANC-137/88-SGM, de 30-9-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, Primeiro Secretário, ao
Ministro-Chefe do Gabinete Civil da PR, encami
nhando RI rr 245/88, da Constituinte Dirce Tutu
Quadros, sobre o montante das verbas públicas
de propaganda da CEF, Banco do Brasil e Porto
brás, feitas na última edição do Jornal do Brasil.

ANC-138/88-SGM, de 30-9-88 - do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, Primeiro Secretário, ao
Ministro-Chefe do Gabinete Civil da PR, encami
nhando RIn9 244/88, da Constituinte Wilma Maia,
sobre a operação desmonte do sistema de exten
são rural - Sibrater, Emater, Ernpaer e Aster,
com a extinção da Embrater.

ANC-139/88-SGM, de 27-9-88 :....:.. do Consti
tuinte Marcelo Cordeiro, Primeiro Secretário, ao
Constituinte César Maia, encaminhando Aviso n°
1.231, de i 988, do Ministro-Chefe do Gabinete
Civil da PR, com a resposta ao RI 200, de sua
autoria.
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DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

Preço de Assinatura

(Inclusa as despesas de correio via terrestre)

Semestral.................................... Cz$ 950,00
Exemplar avulso Cz$ 6,00

Os pedidos devem ser acompanhados de cheque pagável em Brasília, nota
de empenho ou ordem de pagamento pela Caixa Econômica Federal- Agência
- PS-CEGRAf, conta corrente rr 920001-2, a favor do

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Caixa Postal 1.203 - Brasília - DF.
CEP: 70160

Maiores informações pelos telefones (061) 211-4128 e 224-5615, na
Supervisão de Assinaturas e Distribuição de Publicações - Coordenação de
Atendimento ao Osuário.
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